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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να μελετήσει τις στρατηγικές διδασκαλίας λεξιλογίου
που προτείνονται για την διδασκαλία μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες και στην συνέχεια να καταγράψει τις επιλογές φιλολόγων
γενικής και ειδικής αγωγής ως προς αυτή την κατηγορία των μαθητών. Στην έρευνα
συμμετείχαν 95 εκπαιδευτικοί, στους οποίους δόθηκαν τα λάθη μιας μαθήτριας με
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στον τομέα του λεξιλογίου μετά την ανάγνωση ενός
άγνωστου γι’ αυτήν κειμένου. Στην συνέχεια τους ζητήθηκε να επιλέξουν τις
στρατηγικές διδασκαλίας λεξιλογίου με τις οποίες θα υποστήριζαν την μαθήτρια. Οι
μέθοδοι που παρουσιάζονταν ήταν οι τρεις πιο αποτελεσματικές σύμφωνα με την
διεθνή έρευνα, η μνημονική στρατηγική ή στρατηγική λέξεως-κλειδιού, η μορφολογική
μέθοδος και η διαδραστική στρατηγική της σημασιολογικής χαρτογράφησης. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί τόσο γενικής όσο και ειδικής αγωγής
συμφωνούν στην πλειοψηφία και με τις τρεις μεθόδους διδασκαλίας λεξιλογίου, με
εξαίρεση τους φιλολόγους γενικής αγωγής που διαφωνούν με την εφαρμογή της
μορφολογικής μεθόδου.

Λέξεις-κλειδιά: λεξιλόγιο, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
επιλογές εκπαιδευτικών
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Abstract
The present research aims to study the vocabulary teaching strategies proposed for the
teaching of secondary education students with learning disabilities and then to record
the choices of teachers of general and special education for this category of students.
The research involved 95 tutors, who were given the mistakes of a student with learning
disabilities in the field of vocabulary after reading a text unknown to her. They were
then asked to choose the vocabulary teaching strategies they would use to support the
student. The methods presented were the three most effective according to international
research, the mnemonic strategy or keyword strategy, the morphemic method and the
interactive strategy of semantic mapping. The results showed that the teachers of both
general and special education agree in the majority with all three methods of teaching
vocabulary, with the exception of general education teachers who disagree with the
application of the morphemic method.

Keywords: vocabulary, learning disabilities, secondary education, teacher’s options
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Εισαγωγή
Το λεξιλόγιο είναι μία γλωσσική δεξιότητα που χρησιμοποιείται από τους
μαθητές στην ομιλία, στην ακρόαση, στη γραφή και στην ανάγνωση (Nurul, 2016). Η
παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην σχέση του λεξιλογίου με την αναγνωστική
κατανόηση που είναι αναμφίβολη. Η κατανόηση ενός κειμένου εξαρτάται από το
λεξιλόγιο που σε αυτό χρησιμοποιείται. Τα κείμενα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
χρησιμοποιούν πιο εξειδικευμένο λεξιλόγιο αφού στην πλειοψηφία τους είναι
πληροφοριακά, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν την αναγνωστική κατανόηση των
μαθητών και ιδιαίτερα αυτών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Jitendra, Burgess, &
Gajria, 2011). Η αναγνωστική κατανόηση είναι άμεσα σχετιζόμενη με την ακαδημαϊκή
επίδοση των μαθητών. Συμβάλλει στην επιτυχία τους σε όλους τους ακαδημαϊκούς
τομείς (Wu, Valcke & Keer, 2019).
Γνωρίζοντας λιγότερες λέξεις οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από
τους συνομηλίκους τους και όντας δύσκολο να μάθουν νέες λέξεις από την ανάγνωση
κειμένων, καθώς η ποσότητα των κειμένων με τα οποία έρχονται σε επαφή είναι
μικρότερη απ’ ότι οι μαθητές χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, είναι απαραίτητη η
άμεση και δομημένη διδασκαλία του (Narkon, Wells & Segal, 2011). Τα ευρήματα από
τη χρήση στρατηγικών διδασκαλίας λεξιλογίου στην διεθνή έρευνα είναι ελπιδοφόρα
καθώς ακόμη και ολιγόωρες εφαρμογές έφεραν αποτέλεσμα (Jitendra, et al., 2004).
Αντίστοιχες εφαρμογές δεν εντοπίστηκαν στην ελληνική έρευνα στον χώρο της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εντοπιστούν οι
στρατηγικές που έχουν εφαρμοστεί και να επιλεγούν οι τρεις πιο αποτελεσματικές ώστε
να συνταχθεί ένα ερωτηματολόγιο και να καταγραφούν οι επιλογές των φιλολόγων.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στον προσδιορισμό των
ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, στον πρώτο ορισμό που δόθηκε γι’ αυτές και σε έναν
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από τους επικρατέστερους, στην συχνότητα εμφάνισης τους και στην διάκρισή τους
από τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες με τις οποίες συχνά συγχέονται εξαιτίας της
ανομοιογένειας που παρουσιάζουν τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Στην δεύτερη ενότητα του πρώτου κεφαλαίου αναφέρεται η ανάγνωση και οι
γνωστικές τις λειτουργίες. Προσδιορίζεται τι είναι η ανάγνωση και έπειτα αναφέρονται
οι δύο γνωστικές λειτουργίες οι οποίες συμβάλουν στην διεξαγωγή της με επιτυχία,
δηλαδή η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση. Γίνεται κατανοητό ότι για την επιτυχή
λειτουργία της ανάγνωσης είναι απαραίτητη η επιτυχής λειτουργία των δύο αυτών
παραγόντων της (Πόρποδας, 2002).
Στην τρίτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι αναγνωστικές
δυσκολίες των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Τα κύρια προβλήματα
εντοπίζονται στην αποκωδικοποίηση, στην ευχέρεια και στην κατανόηση (Παντελιάδου
& Αργυρόπουλος, 2011). Στην συνέχεια παρουσιάζονται διάφοροι παράγοντες που
επηρεάζουν την αναγνωστική κατανόηση των μαθητών με ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες όπως η φτωχή αποκωδικοποίηση που επηρεάζει την ακρίβεια και την
ευχέρεια της ανάγνωσης, η χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών, η σωστή λειτουργία
της μνήμης εργασίας και ενός από τα υποσυστήματα της αυτό του φωνολογικού
βρόγχου ή κυκλώματος, η ελάχιστη ή καθόλου γνώση των διαφόρων τύπων της
κειμενικής δομής, η κατάλληλη χρήση της γνώσης υποβάθρου, η ενεργή ανάγνωση και
η επιμονή στην μελέτη, και τέλος το λεξιλόγιο του κειμένου που είναι και το ζητούμενο
αυτής της εργασίας.
Στην συνέχεια στην τέταρτη ενότητα της εργασίας γίνεται εκτενής αναφορά
στο λεξιλόγιο ξεκινώντας από την διάκρισή του σε βασικό, ακαδημαϊκό και ορολογίας.
Ως ακαδημαϊκό ορίζεται το σύνολο των λεξικών επιλογών που χαρακτηρίζουν την
ακαδημαϊκή δουλειά, οργανώνουν τον ακαδημαϊκό λόγο και χτίζουν την ρητορική των
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ακαδημαϊκών κειμένων (Κατσαρήλου, 2014). Έπειτα, γίνεται αναφορά στην θέση του
λεξιλογίου στο γλωσσικό σύστημα και στον παραγκωνισμό του σε σχέση με την
γραμματική, διευκρινίζοντας πως αυτό οφείλεται στην ιδιομορφία του και στην
δυσκολία του να μοντελοποιηθεί όπως η γραμματική (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη,
Βλέτση & Μητσιάκη (2014). Στη συνέχεια προσδιορίζεται η σημασία της διδασκαλίας
του λεξιλογίου, καταλήγοντας πως ο αριθμός των λέξεων που γνωρίζει ένας μαθητής
καθορίζει το κατά πόσο θα κατανοήσει ένα κείμενο στο δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και
Πανεπιστήμιο (Κατσαρού & Λιακοπούλου, 2014). Στην επόμενη ενότητα γίνεται
αναφορά στην περιορισμένη ανάπτυξη του λεξιλογίου στους μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εξαιτίας της μη συμμετοχής τους στην
ανεξάρτητη και την ευρεία ανάγνωση και στην αδυναμία τους να εφαρμόσουν τις
ανεξάρτητες στρατηγικές εκμάθησης λέξεων. Συνεπώς, καταλήγουμε στην επόμενη
ενότητα που αφορά τις στρατηγικές διδασκαλίας λεξιλογίου οι οποίες εφαρμόζονται σε
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και οι οποίες
καταφέρνουν να βελτιώσουν την γνώση τους στο λεξιλόγιο μετά από ένα μικρό αριθμό
συνεδριών. Θέλοντας να εντοπίσουμε αντίστοιχες έρευνες και στο ελληνικό χώρο
καταλήξαμε στην μη εύρεση αντίστοιχων ερευνών όσον αφορά μαθητές της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εντοπίστηκαν μόνο τρεις έρευνες που αφορούσαν
μαθητές δημοτικού με και χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, η μία παρεμβατική και
οι άλλες δύο αξιολόγησης. Η πρώτη, με την εφαρμογή της πολυαισθητηριακής μεθόδου
είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των ελλειμάτων των μαθητών σε ανάγνωση και γραφή
και ένα μέρος των στόχων της έρευνας αφορούσε την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Η
δεύτερη, δεν είχε την μορφή παρέμβασης αλλά αξιολόγησης, αξιολογούσε με άτυπα
τεστ βασισμένα στο αναλυτικό πρόγραμμα την λεξιλογική γλωσσική ικανότητα των
μαθητών, οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίστηκαν στις εννοιολογικές σχέσεις μεταξύ
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των λέξεων και στον μεταφορικό λόγο και στις δύο ομάδες μαθητών (Ξανθη, 2017) και
η τρίτη μελέτη αφορά την αξιολόγηση των μαθητών με και χωρίς ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες στην παραγωγή αφηγηματικών κειμένων και στο πλαίσιο αυτής της
αξιολόγησης διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές με ΕΜΔ είχαν περιορισμένο λεξιλόγιο
(Ξανθή, 2015).

Η τελευταία ενότητα του κεφαλαίου αφορά τον ρόλο του

εκπαιδευτικού στην διαδικασία της μάθησης και με ποια μέσα μπορεί να την βελτιώσει.
Έπειτα, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που βελτιώνουν την διδασκαλία του
λεξιλογίου σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, εκτός από τις στρατηγικές
διδασκαλίας λεξιλογίου, και σε περίπτωση μη γνώσης τους από μέρους των
εκπαιδευτικών προτείνεται η επιμόρφωσή τους αλλά και η μεταξύ τους συνεργασία. Το
κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την διατύπωση του σκοπού της έρευνας της παρούσας
εργασίας και με την διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στην ερευνητική
στρατηγική που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία δηλαδή την περιγραφική, στους
συμμετέχοντες στην έρευνα φιλολόγους, στις διαδικασίες και τα εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν για να ολοκληρωθεί η παρούσα έρευνα, δηλαδή, στην δημιουργία
του ερωτηματολογίου το οποίο υπάρχει στο παράρτημα. Απαραίτητο για την
ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν η παρουσίαση των δυσκολιών στο λεξιλόγιο
μιας μαθήτριας με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να επιλέξουν στη συνέχεια οι
εκπαιδευτικοί

διδακτικές

μεθόδους

για

την

υποστήριξή

της.

Το

κεφάλαιο

ολοκληρώνεται με την ανάλυση των δεδομένων.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Και στο
τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων, διεξάγονται
τα συμπεράσματα, αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας, γίνονται κάποιες
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προτάσεις για μελλοντική έρευνα αλλά αναφέρονται και οι επιπτώσεις της έρευνας
στην εκπαιδευτική πράξη.
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Κεφάλαιο 1ο
Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας/ Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
1.1 Ορισμός ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.
Οι

ήπιες

εκπαιδευτικές

ανάγκες

αποτελούν

μια

ανομοιογενή

ομάδα

εκπαιδευτικών αναγκών για τις οποίες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ο όρος «Ειδικές
Ανάγκες Υψηλής Συχνότητας» (Αγαλιώτης, 2006͘ Sabornie, Evans & Cullivan, 2006).
Οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες παρουσιάζουν στην σχολική τους επίδοση
μικρή τυπική απόκλιση σε σχέση με τους τυπικούς μαθητές και αποτελούν περίπου το
90% του μαθητικού πληθυσμού ( Mercer & Mercer, 1993). Η ομάδα των ήπιων
εκπαιδευτικών αναγκών αποτελείται από τις εξής κατηγορίες: ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες, ήπια νοητική αναπηρία, ήπια προβλήματα συμπεριφοράς και διάσπαση
προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (Αγαλιώτης, 2016͘ Αγαλιώτης, 2009͘ Agaliotis
& Teli 2016 Lerner & Johns, 2011͘ Sabornie, Evans & Cullivan, 2006).
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) αποτελούν μία ετερογενή ομάδα
εξειδικευμένων διαταραχών της μάθησης (Αγαλιώτης, 2011) που εμφανίζονται με
διαφορετικό τρόπο σε κάθε άτομο της ομάδας αυτής (Παντελιάδου, 2011), οι μαθητές
μπορεί να έχουν μερικά ή όλα τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον
επικρατέστερο ορισμό. Η συχνότητα εμφάνισης των ΕΜΔ είναι υψηλότερη στα αγόρια
απ’ ότι στα κορίτσια με αντιστοιχία 4:1 (Μαριδάκη-Κασωτάκη, 2011͘ Μαρκοβίτης &
Τζουριάδου, 1991).
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) περιορίζουν έντονα τη δυνατότητα των
ατόμων τυπικής νοητικής ανάπτυξης και μη παρουσίας άλλων εμφανών προβλημάτων
να επεξεργαστούν και να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που εμφανίζονται κατά την
χρησιμοποίηση των κωδίκων μέσω των οποίων υλοποιείται η λεκτική και μη λεκτική
έκφραση και επικοινωνία στο πλαίσιο της Ανάγνωσης, της Γραφής, των Μαθηματικών

9

και των Κοινωνικών δεξιοτήτων (Αγαλιώτης, 2011). Οι περισσότεροι από τους μαθητές
με ΕΜΔ, με ποσοστό 80%, αντιμετωπίζουν δυσκολία που σχετίζεται με τον χειρισμό
του γραπτού λόγου, δηλαδή, την αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια και την κατανόηση
(Μπότσας & Σανδραβέλης, 2014). Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε μαθητής
διαφοροποιούνται ανάλογα την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται. Η
ανομοιογένεια έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφωνίες ως προς, την αιτιολογία,
την κατάλληλη διδακτική παρέμβαση για τους μαθητές της ομάδας αυτής και
γενικότερα για τον τρόπο αντιμετώπισης τους (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007.
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2011).
Εξαιτίας της ανομοιογένειας στην ομάδα των ΕΜΔ είναι σημαντική η διάκριση
τους από τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες καθώς κάποιες φορές παρατηρείται
σύγχυση. Στις πρώτες περιλαμβάνονται τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες σε
μία συγκεκριμένη δεξιότητα, η οποία παραδείγματος χάριν μπορεί να σχετίζεται με την
επεξεργασία του γραπτού λόγου (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2011. Χατζηχρήστου, 2011).
Σε αυτή την περίπτωση οι ερευνητές χρησιμοποιούν το κριτήριο της απόκλισης μεταξύ
νοητικού δυναμικού και της ακαδημαϊκής επίδοσης, υποστηρίζοντας ότι οι
συγκεκριμένες δυσκολίες δεν είναι αναμενόμενες (Gersten, 2001). Ενώ στις δεύτερες
τα μαθησιακά προβλήματα προκαλούνται από παράγοντες που επηρεάζουν γενικά τις
γνωστικές διεργασίες του ατόμου, όπως η νοητική υστέρηση ή άλλες συναφείς
διαταραχές (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2011. Χατζηχρήστου, 2011) .
Για τις ΕΜΔ έχουν διατυπωθεί ποικίλοι ορισμοί οι οποίοι διαφοροποιούνται
ανάλογα με την κυρίαρχη αντίληψη κάθε εποχής σχετικά με την φύση των μαθησιακών
δυσκολιών (Παντελιάδου, 2011. Pumfrey & Reason, 1995). Ο πρώτος επίσημος
ορισμός δόθηκε από τον Kirk το 1962 στο κείμενο Educating Exceptional Children
(Kavale & Forness, 2000). Ο ορισμός έχει ως εξής: Η μαθησιακή αναπηρία αναφέρεται
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σε καθυστέρηση, διαταραχή ή καθυστερημένη ανάπτυξη σε μία ή περισσότερες
διαδικασίες της ομιλίας, της γλώσσας, της ανάγνωσης, της γραφής, της αριθμητικής ή σε
άλλα σχολικά αντικείμενα που προκύπτουν από ψυχολογικά μειονεκτήματα που
προκαλούνται από πιθανή εγκεφαλική δυσλειτουργία / ή και

συναισθηματικές ή

συμπεριφορικές διαταραχές. Δεν είναι αποτέλεσμα της διανοητικής στέρησης,
αισθητηριακής απώλειας ή πολιτισμικών και εκπαιδευτικών παραγόντων (Kirk, 1962, p.
263, όπως αναφέρεται σε Kavale & Forness, 2000). Αυτός ο ορισμός είναι ο πρώτος
που εισήγαγε την έννοια των ψυχολογικών διαταραχών, το επίκεντρο ήταν στην
επεξεργασία των προβλημάτων και στον τρόπο με τον οποίο παρενέβησαν στην
ακαδημαϊκή επίδοση. Όσον αφορά την αιτιολογία, επιβεβαιώθηκε η δυσλειτουργία του
Κεντρικού

Νευρικού

Συστήματος

αλλά

παρουσιάστηκε

κάποια

σύγχυση

υποδηλώνοντας ότι οι ΕΜΔ μπορεί να προκαλούνται από συναισθηματικές ή
συμπεριφορικές διαταραχές. Η πιθανή σύγχυση με την τότε δημοφιλή «συναισθηματική
αναπηρία» είναι προφανής. Επίσης ο ορισμός τόνιζε ότι οι ΕΜΔ δεν μπορούν να
οφείλονται σε κάποια άλλη κατάσταση. Ο ορισμός αυτός αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο
για μεταγενέστερες προσπάθειες (Kavale & Forness, 2000).
O Kirk θεωρείται ο πατέρας των ΕΜΔ στην παιδαγωγική επιστήμη, έδωσε
έμφαση στα γλωσσικά και μαθησιακά προβλήματα των παιδιών που παρουσίαζαν
χαμηλή σχολική επίδοση ενώ δεν είχαν αισθητηριακά ή νοητικά προβλήματα
(Κανδαράκης, 2004). Σε μια συζήτηση για την ανικανότητα της μάθησης ο Kirk (1968)
ανέφερε τα εξής:
«Η δυσκολία μαθήσεως αναφέρεται εις ειδικήν καθυστέρησιν εις μιαν ή
περισσοτέρας πορείας του λόγου, της γλώσσας, της αντιλήψεως, της συμπεριφοράς, της
αναγνώσεως, της ορθογραφίας, της γραφής ή της αριθμητικής» (σ.398).
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Ένας ευρέος αποδεκτός όρος είναι αυτός που διατυπώθηκε από τη Κοινή Εθνική
Επιτροπή για τις Μαθησιακές Δυσκολίες (National Joint Committee on Learning
Disabilities) κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οποίος ορίζει τις μαθησιακές
δυσκολίες ως εξής: «Μαθησιακές δυσκολίες είναι ένα γενικός όρος που αναφέρεται σε
μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες
στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής,
συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο
και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, είναι, μάλιστα
δυνατόν να υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Με τις μαθησιακές δυσκολίες
μπορεί να συνυπάρχουν και προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής
αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αυτά τα προβλήματα, ωστόσο, δεν συνιστούν
από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να
εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική
στέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή να δέχονται την επίδραση εξωτερικών
παραγόντων, όπως είναι οι πολιτισμικές διαφορές και η ανεπαρκής ή ακατάλληλη
διδασκαλία, αυτές είναι το άμεσο αποτέλεσμα των παραπάνω καταστάσεων ή των
εξωτερικών επιδράσεων» (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2011).
Ο λόγος που ο ορισμός αυτός θεωρείται από τους πιο αξιόπιστους έχει να κάνει
με τα εξής (Θανόπουλος, 2005):
Α) είναι ο πιο περιγραφικός
Β) συμφωνεί με τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται από άτομο σε άτομο
Γ) θεωρεί ως πρωταρχική κατάσταση τη ΜΔ
Δ) δεν αποκλείει την ύπαρξη ΜΔ σε πολυτάλαντους ανθρώπους
Ε) ευνοεί την διεπιστημονική θεώρηση του προβλήματος των ΜΔ
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Κατά γενική συμφωνία πάντως οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια
ανομοιογενή ομάδα δυσκολιών, τα γενικά χαρακτηριστικά

των οποίων είναι οι

σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ανάγνωσης, γραφής,
συλλογισμού ή μαθηματικής σκέψης, που συχνά συνυπάρχουν με προβλήματα
συμπεριφοράς ή συναισθηματικές δυσκολίες (Gillberg & Soderstrom, 2003.
Χατζηχρήστου, 2011). Οι δυσκολίες αυτές είναι εγγενείς στον άνθρωπο και
αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και είναι πιθανό να
επιμείνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου (Gillberg et al., 2004).
Σημαντική είναι, λοιπόν, η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση τους έτσι ώστε να
δημιουργηθεί το κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον εκάστοτε μαθητή, το
οποίο θα βοηθήσει τον μαθητή να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
(Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2011).

1.2 Η ανάγνωση και οι γνωστικές λειτουργίες της
Η ανάγνωση στην πρώτη προσπάθεια προσέγγισής της σίγουρα επηρεάζεται
από τη σχέση που υπάρχει μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου. Δηλαδή επειδή ο
γραπτός λόγος είναι η αναπαράσταση του προφορικού λόγου, είναι, λοιπόν, λογικό ότι
η ανάγνωση θα καθοριστεί ως η μετάφραση ή αποκωδικοποίηση του γραπτού κώδικα
και η μετατροπή του σε φωνολογικό κώδικα. Η φωνολογική αναπαράσταση που
δημιουργείται κατά την ανάγνωση μια λέξης είναι σχεδόν η ίδια με αυτήν που
δημιουργείται κατά την χρήση της τον προφορικό λόγο, συνεπώς για τις γνωστές λέξεις
θα πρέπει να θεωρείται ότι ο αναγνώστης την γνωρίζει ήδη, καθώς τις έχει μάθει πριν
αρχίσει να διαβάζει. Επομένως, με τον τρόπο που ο ομιλητής του προφορικού λόγου
χρησιμοποιεί αυτή τη φωνολογική αναπαράσταση για την πρόσβαση στη σημασία της
κάθε λέξης με τον αντίστοιχο τρόπο θα πραγματοποιείται η πρόσβαση στη σημασία της
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λέξης κατά την ανάγνωση. Η παραπάνω θεώρηση της ανάγνωσης αντιστοιχεί στις
περισσότερες προσπάθειες προσδιορισμού της ανάγνωσης ( Πόρποδας, 2002).
Η ανάγνωση μιας λέξης είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας με επιτυχία δύο
γνωστικών λειτουργιών της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης (Πόρποδας, 2002.
Fellenius, 1996). Η αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου σύμφωνα με τον Πόρποδα
(2002) είναι μία γνωστική λειτουργία, που περιέχει την αναγνώριση των γραπτών
συμβόλων που αποτελούν τον γραπτό κώδικα και την μετάφρασή τους σε φωνολογική
παράσταση. Αυτό ισχύει για τις λέξεις αλλά και για τις ψευδολέξεις. Όσον αφορά τις
λέξεις, όταν ολοκληρωθεί η αποκωδικοποίηση τους γίνεται δυνατή η πρόσβαση στη
σημασιολογική μνήμη και η ανάσυρση της σημασίας της λέξης.
Η άλλη γνωστική λειτουργία η οποία είναι αναγκαία για να ολοκληρωθεί η
διαδικασία της ανάγνωσης είναι η κατανόηση, η οποία είναι και το βασικό ζητούμενο
της αναγνωστικής διαδικασίας. Η λειτουργία της κατανόησης για να πραγματοποιηθεί
είναι απαραίτητη η πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη και η ανάσυρση της σημασίας
της λέξης από εκεί. Για παράδειγμα όταν ένας μαθητής έχει γνώση του τι σημαίνει η
λέξη αερόστατο από τον προφορικό λόγο, όταν θα χρειαστεί να αποκωδικοποιήσει την
γραπτή λέξη αερόστατο θα γνωρίζει την σημασία της καθώς θα θέσει σε λειτουργία
περίπου τους ίδιους λειτουργικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούσε κατά την
κατανόηση της προφορικής λέξης. Συνεπώς, είναι ορθό να ισχυριστούμε πως αυτός ο
μαθητής, ο οποίος αποκωδικοποίησε και κατανόησε την λέξη με επιτυχία, διάβασε τη
λέξη αερόστατο (Πόρποδας, 2002).
Συνεπώς, η ανάγνωση θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν ένα γινόμενο δύο
παραγόντων, της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης και να αναπαριστάτε ως εξής:
Αποκωδικοποίηση

x

Κατανόηση =
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Ανάγνωση

Αυτή η παράσταση σημαίνει ότι όποιος από τους δύο παράγοντες της
ανάγνωσης δεν λειτουργεί κανονικά, τότε το αποτέλεσμα της ανάγνωσης δεν είναι
ολοκληρωμένο (Fellenius, 1996͘͘ Πόρποδας, 2002). Άρα αν δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί η αποκωδικοποίηση μιας λέξης, δεν μπορούμε να πούμε ότι έγινε η
ανάγνωσή της. Το ίδιο ισχύει και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε μια λέξη και
τότε δεν έχουμε πραγματοποιήσει την ανάγνωσή της (Πόρποδας, 2002).
Το γεγονός ότι η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση αποτελούν τα δύο
απαραίτητα μέρη της ανάγνωσης και ότι τα δύο αυτά μέρη δεν μπορούν να υπάρξουν
διαχωρισμένα το ένα από το άλλο έτσι ώστε να υπάρξει αναγνωστική κατανόηση, είναι
σαφέστατο. Αυτή, λοιπόν είναι η θεωρία της απλή ανάγνωσης (The simple view of
Reading), η οποία δεν αρνείται την πολυπλοκότητα της. Όπως ορίζει αυτή η
ψυχολογική θεωρία της ανάγνωσης, οι αναγνώστες αρχικά αναγνωρίζουν τις γραπτές
λέξεις φωνολογικά με το προφορικό τους λεξικό και μετά μέσω τις γλωσσικής γνώσης
(συντακτικό, σημασιολογικό και πραγματολογικό σύστημα) για να τις κατανοήσουν
μέσα στο πλαίσιο της πρότασης (Hoover & Googh, 1990).

1.2.1. Αναγνωστική κατανόηση και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν την μεγαλύτερη κατηγορία ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών στον ελλαδικό χώρο, το 50% των μαθητών που φοιτούν σε
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής έχουν διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών. Το
ποσοστό των μαθητών με ΕΜΔ που αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες βρίσκεται
σε επίπεδο 80%-90% (Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011).
Τα κύρια προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές με ΕΜΔ
στην ανάγνωση εντοπίζονται στην αποκωδικοποίηση, στην ευχέρεια και στην
αναγνωστική κατανόηση (Ayala & O’ Connor, 2013͘ Παντελιάδου, 2011). Από την
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φοίτηση στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού στα παιδιά με ΕΜΔ
παρατηρείται έλλειμμα στην φωνολογική επεξεργασία και δυσκολία στην κατάκτηση
στης αλφαβητικής αρχής και εν συνεχεία της αποκωδικοποίησης. Η φτωχή
αποκωδικοποίηση παρατηρείται και στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού επηρεάζοντας
την ακρίβεια και την ευχέρεια της ανάγνωσης, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο
προβλήματα στην κατανόηση του κειμένου το οποίο διαβάζουν (Παντελιάδου, 2011).
Τα προβλήματα αυτά στην ευχέρεια και την ακρίβεια έχουν σαν συνέπεια να
δεσμεύονται σημαντικές γνωστικές πηγές και να υπερφορτώνεται η περιορισμένη
μνήμη τους, δημιουργώντας προβλήματα στην αναγνωστική κατανόηση (Παντελιάδου͘,
2011͘ Rasinski, Rikli & Johnston, 2009). Δυσκολία την οποία οι μαθητές χωρίς ΕΜΔ
δεν αντιμετωπίζουν καθώς η ανάγνωση του κειμένου γίνεται εύκολα και έτσι ο μαθητής
συγκεντρώνεται στην κατανόηση του κειμένου (Παντελιάδου, 2011).
Το πρόβλημα αυτό διευρύνεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου το κείμενα
είναι μεγαλύτερης έκτασης και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται είναι υψηλών
απαιτήσεων (Kuder, 2017; Bryant D.P., Goodwin, Bryant B.R., & Higgins, 2003), έτσι
η δυσκολία τους στην αποκωδικοποίηση γίνεται για μια ακόμη φορά εμπόδιο στην
ανάγνωση και την κατανόηση των δύσκολων λέξεων και εννοιών (Παντελιάδου, 2011).
Όσον αφορά την σχέση αυτή μεταξύ αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης
διατύπωσαν με εύστοχο τρόπο οι Cunningham και Stanovich (1998, όπως αναφέρεται
σε Gersten et., 2001): η αργή ικανότητα αναγνώρισης των λέξεων είναι διαδικασία που
απαιτεί γνωστικές πηγές οι οποίες θα έπρεπε να διατεθούν για την κατανόηση. Έτσι η
ανάγνωση για την κατανόηση εμποδίζεται, οι άκαρπες εμπειρίες ανάγνωσης
πολλαπλασιάζονται, η πρακτική αποφεύγεται ή απλώς γίνεται ανεκτική χωρίς νοητική
συμμετοχή.
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Αυτή η σχέση μεταξύ των δύο αυτών γνωστικών λειτουργιών φαίνεται και από
τη μελέτη του Armstrong (1983, όπως αναφέρεται σε Gersten et al., 2001) σύμφωνα με
την οποία δόθηκε σε αγόρια με ΕΜΔ να διαβάσουν μια ιστορία σε εύκολο αναγνωστικό
επίπεδο και μία άλλη σε πιο δύσκολο επίπεδο ανάγνωσης, τα επίπεδα ανάγνωσης
καθορίστηκαν για κάθε μαθητή χωριστά σύμφωνα με το επίπεδο σωστών λέξεων το
λεπτό. Στη συνέχεια οι μαθητές διάβασαν το κείμενο τόσο σιωπηλά όσο και φωναχτά
και μετά τους έγιναν ερωτήσεις κατανόησης. Ο ρυθμός ανάγνωσης ήταν υψηλότερος
και η αναγνωστική κατανόηση ανώτερη στην

πιο εύκολη ιστορία, γεγονός που

αποδεικνύει ότι προφορική ανάγνωση και η επίδοση στην αναγνωστική κατανόηση
συνδέονται πραγματικά, ένα αποτέλεσμα το οποίο έχουν πετύχει και πολλοί άλλοι
ερευνητές. Συνεπώς, η σχέση μεταξύ αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης είναι
σαφές πως είναι ισχυρή, ωστόσο, η ακριβής φύση της σχέσης είναι ασαφής. Η έρευνα
κάποιες φορές αλλά όχι πάντα αποδεικνύει ότι οι παρεμβάσεις που αυξάνουν την
ευχέρεια, όπως αυτή των επαναλαμβανόμενων αναγνώσεων, βελτιώνουν και τις
ικανότητες κατανόησης των μαθητών. Ίσως, λοιπόν, θα πρέπει να διδάξουμε την
κατανόηση άμεσα και να χρησιμοποιήσουμε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την
αναγνωστική ευχέρεια ως μέρος ενός πλήρους εκπαιδευτικού προγράμματος, αυτό ίσως
είναι μια λογική προσέγγιση (Gersten et al., 2001).
Μια άλλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΕΜΔ είναι ότι κατά την
διάρκεια της ανάγνωσης δεν μπορούν να κατανοήσουν τι είναι αυτό που αναγράφεται
στο κείμενο όταν υπάρχει μεταφορικός λόγος. Συνέπεια αυτής της δυσκολίας είναι να
μην μπορούν να κατανοήσουν όταν διαβάζουν ένα μύθο και επομένως να μην μπορούν
να δώσουν εξήγηση στις ηθικές επιλογές που απορρέουν από την κατανόηση αυτών
των κειμένων (Παντελιάδου, 2011).
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Σημαντική στην αναγνωστική κατανόηση είναι και η χρήση μεταγνωστικών
στρατηγικών, ο αναγνώστης ενός κειμένου έχει περισσότερες πιθανότητες να το
κατανοήσει όταν τις χρησιμοποιεί. Μεταγνώση είναι η επίγνωση του ανθρώπου για τις
δικές του γνωστικές λειτουργίες. Οι μεταγνωστικές ικανότητες αντιστοιχούν σε ένα
υποσύστημα ελέγχου εντός του γνωστικού συστήματος, του οποίου στόχος είναι να
παρακολουθεί, να προγραμματίζει και να ρυθμίζει τις διαδικασίες του. Ο ρόλος της
μεταγνωστικής ικανότητας στις μαθησιακές διαδικασίες είναι αναμφισβήτητος και οι
μεταγνωστικές στρατηγικές είναι οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να
σχεδιάσουν, να παρακολουθήσουν και να ρυθμίσουν τη δική τους σκέψη για να
αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις (Παντελιάδου, 2011). Αυτές οι στρατηγικές έχουν
σχέση με την αναγνωστική κατανόηση, η χρήση τους δίνει την δυνατότητα στον
αναγνώστη να έχει περισσότερες πιθανότητες να καταλάβει τα κείμενα σε σχέση με
αυτούς που δεν τις χρησιμοποιούν, είναι δηλαδή ένας παράγοντας που διευκολύνει την
διαδικασία της ανάγνωσης. Κατά την διάρκεια της ανάγνωσης οι αναγνώστες μπορούν
να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές ανάγνωσης και η επιλογή μιας
στρατηγικής σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο θα επηρεάσει άμεσα την αναγνωστική
κατανόηση. Σε ένα ορισμένο πλαίσιο, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση ο αναγνώστης
επιλέγει μία ή και περισσότερες στρατηγικές που σχετίζονται με αυτή τη κατάσταση,
ενώ μια άλλη στρατηγική μπορεί να επιλεγεί για ένα άλλο πλαίσιο. Η γνώση τέτοιων
στρατηγικών θα ενίσχυε την επιλογή και την αξιοποίηση τους από τον αναγνώστη ως
παράγοντα διευκόλυνσης της αναγνωστικής κατανόησης. Τα παιδιά χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες αναπτύσσουν ατομικές στρατηγικές που βελτιώνουν την κατανόηση του
κειμένου. Αντίθετα τα παιδιά με ΕΜΔ χρειάζονται ειδική στήριξη είτε επειδή δεν
αναπτύσσουν είτε επειδή χρησιμοποιούν στρατηγικές που είναι αναποτελεσματικές
(Gersten, et al., 2001).
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Εξαιτίας, λοιπόν, της μη χρήσης στρατηγικών ανάγνωσης από μέρους των
παιδιών με ΕΜΔ, θα έπρεπε οι μεταγνωστικές ικανότητες να αναλυθούν περαιτέρω από
λογοπαθολόγους και παιδαγωγούς στην τάξη, καθώς η χρήση τους μπορεί να βοηθήσει
στην εξέλιξη της κατανόησης του κειμένου σε παιδιά με ΕΜΔ.
Μια ακόμη, προϋπόθεση που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση ενός
πολύπλοκου γνωστικού στόχου όπως η κατανόηση ενός κειμένου είναι η ικανότητα
διατήρησης και επεξεργασίας πληροφοριών, η οποία εξαρτάται από την μνήμη
εργασίας. Ένα από τα υποσυστήματα της μνήμης εργασίας είναι ο φωνολογικός
βρόγχος ή κύκλωμα, του οποίου η λειτουργία είναι η πρόσκαιρη συγκράτηση και
επεξεργασία φωνολογικών πληροφοριών (Baddeley, 2003). Αυτή

η φωνολογική

συνιστώσα της εργαζόμενης μνήμης παίζει σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση της
ανάγνωσης, της κατανόησης της προφορικής γλώσσας, της απόκτησης λεξιλογίου και
της κατανόησης της ανάγνωσης (Nicolielo-Carrihlo et. αl., 2018͘ Cain, Oakhill &
Bryant, 2004). Τα ελλείμματα στη φωνολογική μνήμη εργασίας μπορεί συχνά να
παρατηρούνται στα παιδιά σχολικής ηλικίας με μαθησιακές διαταραχές (Wang &
Gathercole, 2013͘ Gathercole, 2006͘ Baddeley, 2003).
Η σύνδεση μεταξύ της φωνολογικής μνήμης εργασίας και της αναγνωστικής
κατανόησης στα παιδιά με ΕΜΔ επιβεβαιώνεται και από μια πρόσφατη έρευνα των
Nicolielo-Carrihlo et al. (2018), η οποία πραγματοποιήθηκε σε 30 μαθητές (26 αγόρια,
4 κορίτσια), 8 έως 12 ετών, οι οποίοι είχαν διαγνωστεί με μαθησιακές δυσκολίες. Η
φωνολογική μνήμη εργασίας αξιολογήθηκε με το Nonword Repetition Test, το οποίο
αξιολογεί τον αριθμό των αντικειμένων που το άτομο είναι σε θέση να ανακτήσει και
να διατηρήσει στη μνήμη αμέσως μετά την προφορική παρουσίαση μια λίστας. Μια
σωστή απάντηση υπολογίζεται αν η επανάληψή της είναι ίδια με αυτή που
παρουσιάζεται από τον εξεταστή.

Μετά την στατιστική ανάλυση παρουσιάστηκε
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θετική συσχέτιση μεταξύ της φωνολογικής μνήμης εργασίας και της αναγνωστικής
κατανόησης στα παιδιά με ΕΜΔ, όταν δηλαδή, η επίδοση της μνήμης εργασίας ήταν
υψηλή, ήταν καλύτερη και η αναγνωστική κατανόηση αλλά και το αντίστροφο
(Nicolielo-Carrihlo et. αl., 2018).
Είναι , λοιπόν, σημαντική η σωστή λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης για τις
ακαδημαϊκές επιδόσεις, επειδή αρκετά ακαδημαϊκά καθήκοντα απαιτούν πολλαπλές
ακολουθίες καθηκόντων τις οποίες θα πρέπει να θυμούνται σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Κατά την ανάγνωση ενός κειμένου θα πρέπει να θυμούνται τις προηγούμενες
γνώσεις, οι οποίες ενεργοποιούνται με την ανάγνωση της εισαγωγής και από την
μακρόχρονη μνήμη στην οποία βρίσκονται έρχονται στην μνήμη εργασίας στην οποία
αποθηκεύονται προσωρινά αλλά και τις καινούργιες που αποκτιούνται κατά την
ανάγνωση του κειμένου και αποθηκεύονται σε αυτήν, με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να
δημιουργεί συνδέσεις μεταξύ τους και να κατακτά το νόημα. Έτσι οι αποτυχίες στην
μνήμη εργασίας θα μπορούν να βλάψουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας (Nouwens,
Groen & Verhoeven, 2017). Γι’ αυτό οι ερευνητές ενδιαφέρονται ολοένα και
περισσότερο για την εκπαίδευση της μνήμης εργασίας και για να εξακριβώσουν σε
ποιο βαθμό αυτή η εκπαίδευση μπορεί να ενισχύσει τη λεκτική κατανόηση των παιδιών
που διατρέχουν τον κίνδυνο μαθησιακών δυσκολιών (Peng & Fuchs, 2017).
Πολλοί μαθητές με ΕΜΔ έχουν ελάχιστη ή καθόλου αντίληψη των διαφόρων
τύπων κειμενικής δομής. Συγκεκριμένα δεν μπορούν να κατανοήσουν την διαφορετική
δομή με την οποία έχει συνταχθεί ένα αφηγηματικό κείμενο (ιστορίες) και ένα
πληροφοριακό (σχεδιασμένο για να δίνει πληροφορίες και να εξηγεί). Παράγοντας ο
οποίος είναι σημαντικός για την κατανόηση του κειμένου (Gersten et al., 2001͘ Stetter
& Hughes, 2011). Σύμφωνα με τους Meyer, Brandt & Bluth (1980) οι αναγνώστες που
δεν γνωρίζουν τη δομή του κειμένου δεν προσεγγίζουν το κείμενο με κάποιο
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συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με αποτέλεσμα να συγκρατούν από αυτό διάσπαρτες
πληροφορίες σε αντίθεση με αυτούς που γνωρίζουν τη δομή του κειμένου και το
χωρίζουν ή το οργανώνουν καθώς το διαβάζουν (Gersten et al., 2001).
Όσον αφορά την αφηγηματική δομή του κειμένου αυτή είναι πιο εύκολη από τη
δομή των πληροφοριακών κειμένων αλλά και το περιεχόμενο των αφηγηματικών
κειμένων είναι πιο εύκολο, γι’ αυτό οι αφηγήσεις είναι τα κείμενα που
χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρχική διδασκαλία της ανάγνωσης (Gersten et al., 2001͘
Saenz & Fuchs, 2002), η κατανόηση τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο της απόδοσης
των μαθητών κατά τη διάρκεια των πρώτων σχολικών τάξεων (Dymock, 2007). Τα
παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες αναπτύσσουν την αίσθηση του πως δομούνται οι
ιστορίες πριν ακόμη αρχίσουν να διαβάζουν, κάτι που τους βοηθά στην κατανόηση και
όταν ξεκινήσουν να διαβάζουν μόνοι τους. Αναμένουν να εξελιχθούν οι ιστορίες με
κάποιους

συγκεκριμένους

τρόπους.

Επιπλέον,

όταν

αρχίζουν

να

διαβάζουν

πληροφοριακό υλικό αναπτύσσουν πιο εύκολα ένα σύνολο προσδοκιών για το ποια
μπορεί να είναι η δομή απ’ ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η έρευνα δείχνει
ότι η γνώση της κειμενικής δομής οδηγεί τους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με
το κείμενο που διαβάζουν καθώς το διαβάζουν (Gersten, et al., 2001). Για παράδειγμα
όταν οι μαθητές γνωρίζουν τη γραμματική της ιστορίας (story grammar) που είναι η
βασική δομή των αφηγηματικών κειμένων (Dymock, 2007) συγκρατούν περισσότερες
πληροφορίες για τα θέματα που σχετίζονται με τις κατηγορίες της γραμματικής της
ιστορίας απ’ ότι άλλες πληροφορίες του κειμένου (Williams, 1993). Mε άλλα λόγια η
γνώση της γραμματικής της ιστορίας βοηθά τους μαθητές να διακρίνουν τι θα
μπορούσε να είναι πιο πιθανό για την κατανόηση της ιστορίας (Gersten et al., 2001).
Οι

μαθητές με ΕΜΔ συνήθως αναπτύσσουν την γνώση της δομής των

αφηγηματικών κειμένων πιο αργά από τους συνομηλίκους τους. Συνεπώς, αρκετές

21

παρεμβάσεις που σχετίζονται με την κατανόηση του αφηγηματικού κειμένου έχουν
αφιερωθεί α) στην οικοδόμηση της δομικής γνώσης των ιστοριών και β) στη
διδασκαλία των μαθητών να χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις της δομής κειμένου για
να αναλύσουν τις ιστορίες που διαβάζουν (Gersten et. al, 2001).
Όσον αφορά τις δυσκολίες στην κατανόηση των μαθητών με ΕΜΔ στα
πληροφοριακά κείμενα αυτές οφείλονται εν μέρει στις περιορισμένες γνώσεις που
έχουν για τη δομή των συγκεκριμένων κειμένων (Gersten, et al., 2001͘ Saenz & Fuchs,
2002). Ο Anderson και o Armbruster (1984) προσδιόρισαν έξι κύριες δομές για την
οργάνωση του πληροφοριακού υλικού οι οποίες είναι α) περιγραφή (χαρακτηριστικών,
ιδιοτήτων ή λειτουργιών, β) χρονική ακολουθία των γεγονότων, γ) εξήγηση (εννοιών ή
ορολογιών, δ) ορισμός- παράδειγμα, ε) σύγκριση αντίθεση, στ) πρόβλημα- επίλυσηαποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι λίγα κείμενα γράφονται ακολουθώντας
πιστά κάποιες από αυτές τις έξι δομές, ωστόσο χρησιμοποιούνται ως βάση από τους
συγγραφείς κατά την συγγραφή ενός αποσπάσματος, ενός κεφαλαίου. Όταν, λοιπόν,
ένας έμπειρος αναγνώστης έρθει σε επαφή με ένα πληροφοριακό κείμενο χρησιμοποιεί
αυτές τις δομές για δημιουργήσει εσωτερικές συνδέσεις με το κείμενο ή για
οικοδομήσει λογικές συνδέσεις μεταξύ των ιδεών του κειμένου (Gersten, et al., 2001).
Γενικά τα πληροφοριακά κείμενα χρησιμοποιούν ποικίλες και περίπλοκες κειμενικές
δομές και σπάνια τηρούν μία από την αρχή ως το τέλος του κειμένου (Saenz & Fuchs,
2002).
Οι μαθητές με ΕΜΔ έχουν ελάχιστη γνώση της δομής των πληροφοριακών
κειμένων οπότε δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ως βοήθημα για την κατανόηση
του κειμένου. Για παράδειγμα, οι Wong & Wilson (1984, όπως αναφέρεται σε Gersten
et al. 2001) απέδειξαν ότι οι μαθητές με ΕΜΔ, σε σχέση με τα κανονικώς
αναπτυσσόμενα παιδιά, έχουν ελλιπή γνώση της οργάνωσης ενός αποσπάσματος,
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δηλαδή της δομής του, και δυσκολεύτηκαν περισσότερο να αναδιοργανώσουν και να
αποδιοργανώσουν ένα κείμενο. Ακόμη, τα παιδιά με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν δυσκολία
στο να

κατανοήσουν

το κείμενο ακόμα

και

όταν ελέγχεται

το επίπεδο

αποκωδικοποίησης τους, αυτοί οι μαθητές δεν μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά
μεταξύ ουσιώδους και μη και τείνουν να έχουν δυσκολίες στη διατύπωση εύλογων
υποθέσεων με βάση αυτό που διαβάζουν. Συχνά οι υποθέσεις τους δεν δείχνουν
κατανόηση των αλληλεπιδράσεων που μεταδίδονται από το κείμενο. Τα αποδεικτικά
στοιχεία δείχνουν ότι η ικανότητα κατανόησης του πληροφοριακού κειμένου συνδέεται
με την πολυπλοκότητα των δομών του κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους
συγγραφείς αλλά και με την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τη δομή του
κειμένου για να δημιουργούν ερωτήματα και υποθέσεις, κάτι που όπως προαναφέρθηκε
δεν είναι εφικτό από τους μαθητές με ΕΜΔ.
Η διδασκαλία στρατηγικών τόσο στα αφηγηματικά όσο και στα πληροφοριακά
κείμενα φαίνεται πως συμβάλλει στην βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης.
Σύμφωνα με τα ευρήματα των μελετών στα οποία παρέχονται κάποιες κατευθύνσεις για
το πώς οι εκπαιδευτικοί θα διαρθρώσουν τις στρατηγικές διδασκαλίας για να αυξήσουν
την αποτελεσματικότητά τους σε μαθητές με ΕΜΔ. Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα
πρέπει να ενσωματώσουν προσεκτική μοντελοποίηση και να παρέχουν συνεχώς
ανατροφοδότηση στους μαθητές ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτοί μαθαίνουν πραγματικά
και ότι ενσωματώνουν τις στρατηγικές στην ανάγνωσή τους. Ακόμα, για να ενισχυθεί η
συντήρηση και η μεταφορά οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σχεδιάσουν τον τρόπο με τον
οποίο οι μαθητές θα χρησιμοποιούν τις στρατηγικές κατά την διάρκεια ανάγνωσης των
κειμένων. Τα ευρήματα προτείνουν οδηγίες σύμφωνα με τον τύπο του κειμένου, για τα
αφηγηματικά κείμενα η διδασκαλία της γραμματικής της ιστορίας φαίνεται να είναι
αποτελεσματική. Το πληροφοριακό κείμενο είναι λιγότερο οικείο και ελκυστικό για
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τους μαθητές και επίσης ενσωματώνει μία ευρεία ποικιλία δομών κειμένου και γι’ αυτό
η χρήση πολλαπλών στρατηγικών κατανόησης (multiple comprehension strategies)
φαίνεται απαραίτητη όπως π.χ. η άμεση διδασκαλία σε συνδυασμό με την αυτόαμφισβήτηση (self-questioning) και την αυτό-παρακολούθηση (self-monitoring).
Ακόμη και με τη χρήση των πολλαπλών στρατηγικών η αποτελεσματικότητα της
διδασκαλίας μακροπρόθεσμα εξαρτάται από την διάρκεια που είχε η παρέμβαση και όχι
μόνο από τη χρήση τους. Όποτε σημαντική είναι και η διάρκεια διδασκαλίας μιας
αποτελεσματικής στρατηγικής (Gersten, 2001).
Μια άλλη πηγή δυσκολίας για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι η
κατάλληλη χρήση της γνώσης υποβάθρου κατά την ανάγνωση. Σε έρευνα που είχε ως
σκοπό να εντοπίσει την κατανόηση των μαθητών σε κάποιες ιστορίες οι οποίες είχαν
προσαρμοστεί με σκοπό τον εντοπισμό της κύριας ιδέας του κειμένου διαπιστώθηκε
ότι, οι μαθητές με ΕΜΔ είχαν χαμηλότερα επίπεδα απόδοσης από τους μαθητές ίδιας
ηλικίας χωρίς μαθησιακές δυσκολίες αλλά ίδιο με μικρότερους μαθητές χωρίς ΕΜΔ.
Ωστόσο, με ένα πιο αυστηρό κριτήριο καθορισμού της κύριας ιδέας οι μαθητές με ΕΜΔ
είχαν χαμηλότερη βαθμολογία από τους μικρότερους μαθητές χωρίς ΕΜΔ. Επίσης, οι
μαθητές με ΕΜΔ έχουν μεγαλύτερη δυσκολία στο προσδιορισμό των σημαντικών
πληροφοριών κατά την διάρκεια της περίληψης και της συζήτησης ενός κειμένου απ’
ότι οι μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες και αυτή τους η δυσκολία συνδέθηκε με
την αδυναμία τους να εντοπίσουν την κύρια ιδέα του κειμένου. Τα ευρήματα
υποδηλώνουν ότι οι μαθητές με ΕΜΔ έχουν ιδιαίτερη δυσκολία να εντοπίζουν το θέμα
μάλλον επειδή δημιουργούν λιγότερο αποτελεσματικές αναπαραστάσεις κειμένου μέσω
της ακατάλληλης χρήσης της γνώσης υποβάθρου ή εξαιτίας της εισβολής-διείσδυσης
προσωπικών απόψεων (Gersten et al., 2001). Αυτό το οποίο υποστηρίζουν οι Bos και
Anders (1990) ως λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θα
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πρέπει να αφιερώσουν χρόνο ώστε να οικοδομήσουν τη γνώση των μαθητών για το
θέμα προς ανάγνωση πριν την ανάγνωση. Καθώς δεν είναι δυνατό να κατανοήσουν το
απόσπασμα ενός κειμένου το οποίο παραδείγματος χάριν αναφέρεται στο θέρισμα του
σιταριού αν δεν έχουν γενικές γνώσεις για τις αγροτικές εργασίες σε ένα αγρόκτημα.
Συνεπώς, η έκταση της γνώσης υποβάθρου επηρεάζει την έκταση στην οποία ο μαθητής
θα κατακτήσει μια νέα γνώση (Deshler & Schumaker, 2006).
Δύο άλλοι παράγοντες που έχουν καθοριστικό ρόλο στην αναγνωστική
κατανόηση είναι η ενεργή ανάγνωση και η επιμονή στη μελέτη. Η ανάγνωση είναι μια
σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί την επιτυχή επιλογή

και εφαρμογή πολλαπλών

στρατηγικών, διαδικασία την οποία οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν
να πραγματοποιήσουν καθώς έχει μεγάλες απαιτήσεις. Παραπάνω από 20 χρόνια πριν ο
Torgessen (όπως αναφέρεται σε Gersten et al., 2001) χαρακτήρισε αυτούς τους μαθητές
ως «ανενεργούς», αυτή η αντίληψη υποστηρίχθηκε μετά από μια έρευνα στην οποία οι
μαθητές διδάχθηκαν ειδικές τεχνικές για να αυξήσουν την διατήρηση στην μνήμη τους
του υλικού το οποίο διάβαζαν με την μέθοδο της υπογράμμισης. Ακόμη και με αυτή τη
τεχνική οι μαθητές με ΕΜΔ παρουσίασαν μειωμένη βελτίωση στην απόδοση τους σε
αντίθεση με τους μαθητές χωρίς αναπηρίες. Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι
αρκετές στρατηγικές κατανόησης είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και φαίνονται αγχωτικές
στους μαθητές και ιδιαίτερα αυτούς μικρής ηλικίας. Θα πρέπει, λοιπόν, οι μαθητές να
διδαχθούν και να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν στρατηγικές κατά την ανάγνωση
(Gersten et al., 2001).
Πράγματι, ένα χαρακτηριστικό των μαθητών με ΕΜΔ που εμποδίζει την
αναγνωστική τους κατανόηση είναι η περιορισμένη επιμονή τους, σύμφωνα με μια
παρατηρητική μελέτη των McKinney, Osborne, & Schulte, (1993). Η επιμονή και τα
κίνητρα είναι παράγοντες που επηρεάζουν όλους τους ακαδημαϊκούς τομείς και φυσικά
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συνδέονται με την ανάπτυξη αισθημάτων αποτυχίας και απογοήτευσης όσον αφορά τις
ακαδημαϊκές τους εργασίες. Οι επαναλαμβανόμενες και ανεπιτυχείς προσπάθειές τους
να επιλύσουν τα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα μειώνει τα κίνητρά τους για να
εργαστούν σκληρά. Όσον αφορά την ανάγνωση, ο Stanovich (1986, όπως αναφέρεται
σε Gresten, 2001) αναφέρει ότι οι μαθητές επιλέγουν περιβάλλοντα όπου μειώνεται η
ακαδημαϊκή τους δέσμευση με τις δραστηριότητες της ανάγνωσης τόσο εντός του
σχολείου, αποφεύγοντας μαθήματα που απαιτούν ανάγνωση μεγάλων κειμένων, όσο
και εκτός σχολείου σχετικά με την ανάγνωση που συνδέεται με την αναψυχή.
Γι’ αυτόν τον λόγο η Ειδική Εκπαίδευση δίνει έμφαση σε τεχνικές οι οποίες
ενισχύουν την επιμονή των μαθητών με ΕΜΔ στα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα μέσω:
α) της ενίσχυσης (εξωγενή κίνητρα)
β) εγγενή κίνητρα
γ) στην αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους σε θέματα διδασκαλίας.
Η ενίσχυση της επιμονής στην εργασία είναι σύμφωνα με την γνωστική έρευνα
πολύ σημαντική και βρίσκεται πάνω και πέρα από τις στρατηγικές μάθησης σχετικά με
την αναγνωστική κατανόηση των μαθητών με ΕΜΔ , ειδικά για τα πληροφοριακά
κείμενα (DeWitz, 1997, όπως αναφέρεται σε Gersten et. Al., 2001). Δηλαδή ένα
σημαντικό κίνημα στον τομέα της κατανόησης αναπτύσσει διδακτικές προσεγγίσεις που
ενεργά ενθαρρύνουν τους μαθητές να επιμείνουν στο κείμενο για να κατανοήσουν τι
αυτό έχει να τους πει (Gersten et. al., 2001).
Τέλος, ένας παράγοντας που επηρεάζει την κατανόηση των μαθητών με ΕΜΔ
είναι η γνώση του λεξιλογίου. Η κατανόηση του κειμένου δεν εξαρτάται μόνο από τις
γενικές γνώσεις για το θέμα αλλά και από την εξοικείωση με την ορολογία και το
λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στο κείμενο, γνώσεις που σίγουρα οι μαθητές με ΕΜΔ
έχουν περιορισμένες και συνεπώς πάσχει από αυτό η κατανόηση τους (Gersten et al.,
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2001). Τα κείμενα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι στην πλειοψηφία τους
πληροφοριακά, κείμενα πιο δύσκολο να κατανοηθούν από όλους τους μαθητές και
ειδικά γι’ αυτούς με ΕΜΔ (Jitendra, Burgess, & Gajria, 2011) καθώς έχουν
εξειδικευμένο λεξιλόγιο γεγονός που τους δυσκολεύει (Saenz & Fuchs, 2002). Η σχέση
μεταξύ αναγνωστικής κατανόησης και λεξιλογίου είναι αδιαμφισβήτητη και αμοιβαία,
αφού η γνώση του λεξιλογίου συμβάλλει στην κατανόηση της ανάγνωσης και μέσω των
αναγνωστικών εμπειριών αναπτύσσεται το λεξιλόγιο. Αυτή η σχέση ισχύει για όλους
τους αναγνώστες, ακόμη και η γνώση λεξιλογίου των αδύναμων αναγνωστών
σχετίζεται με την ποσότητα ανάγνωσης που κάνουν (Gersten, 2001). Ωστόσο, στον
παράγοντα αυτό θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στο επόμενο κεφάλαιο.
Ολοκληρώνοντας το κεφαλαίο της αναγνωστικής κατανόησης παρατηρείται ότι
είναι αρκετοί οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλουν στο να πραγματοποιηθεί αυτή με
επιτυχία. Παράγοντες οι οποίοι δεν λειτουργούν ορθά στους μαθητές με ΕΜΔ
επηρεάζοντας την επίδοσή τους στην αναγνωστική κατανόηση. Ένας από αυτούς είναι
το λεξιλόγιο που είναι και το θέμα της παρούσας εργασίας και στο οποίο θα γίνει
εκτενέστερη αναφορά στο επόμενο κεφάλαιο.
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1.3 Το λεξιλόγιο και η ταξινόμησή του
Οι Hatch και Brown (1995) αναφέρουν πως λεξιλόγιο είναι μία λίστα ή ένα
σύνολο λέξεων μιας συγκεκριμένης γλώσσας η μία λίστα ή ένα σύνολο λέξεων που
κάποιοι μεμονωμένοι ομιλητές μια γλώσσας μπορούν να χρησιμοποιούν. Επιπλέον,
υποστηρίζουν πως το λεξιλόγιο είναι το μόνο σύστημα που περιέχει αλφαβητική τάξη.
Μια άλλη προσέγγιση του τι είναι το λεξιλόγιο είναι η ακόλουθη: το λεξιλόγιο
είναι μία από τις μορφές της γλώσσας που χρησιμοποιείται προφορικά αλλά και
γραπτά. Το λεξιλόγιο είναι η αποθήκη των λέξεων μια γλώσσας, το οποίο ή είναι
γνωστό ή χρησιμοποιείται από κάποιο άτομο ή συνδέεται με μια συγκεκριμένη
δραστηριότητα. Οι μαθητές δεν χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο μόνο στην ομιλία αλλά και
σε άλλες τρεις γλωσσικές δεξιότητες, ακρόαση, γραφή και ανάγνωση, έτσι
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην προφορική όσο και στην γραπτή γλώσσα
(Nurul, 2016).
Το λεξιλόγιο μιας γλώσσας διακρίνεται σε τρία επίπεδα, βασικό, ακαδημαϊκό
και ορολογίας αυτή η τριμερής διάκριση έχει να κάνει με τη προσπάθεια
χαρτογράφησης του συνεχούς του λεξιλογίου για την αποτελεσματική διαχείρισή του
(Κατσαλήρου, 2017). Ο όρος βασικό (ή γενικό) λεξιλόγιο αποτελείται από λέξεις
υψηλής συχνότητας, απαραίτητες για την καθημερινή επικοινωνία σε όλες τις χρήσεις
της γλώσσας. Είναι πραγματολογικά ουδέτερο, δηλαδή δεν δίνει καμία πληροφορία για
τις περιστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιείται «από τους πάντες προς τους πάντες,
οποτεδήποτε, για να μιλήσουν ή να γράψουν οτιδήποτε». Περιέχει λειτουργικές ή
γραμματικές λέξεις (και, για, από, που, του, ο) και λέξεις περιεχομένου (μεγάλη, σήμερα,
υπάρχει, χρόνια). Ο προσδιορισμός του βασικού λεξιλογίου στηρίζεται σε ένα
συνδυασμό κριτήριων, όπου η συχνότητα αποτελεί το σημείο αφετηρίας. Επειδή, η
συχνότητα και οι συναφείς στατιστικές μετρήσεις δεν αρκούν για να χαρακτηριστεί μια
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λέξη ως βασικό λεξιλόγιο, απαραίτητο για την σωστότερη και εγκυρότερη τοποθέτησή
της στο επίπεδο του βασικού λεξιλογίου είναι να πληροί μια σειρά από κριτήρια
(Γούτσος, 2006). Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στις μελέτες για το βασικό λεξιλόγιο
των Stubbs και Carter (1986 και 1987 αντίστοιχα, όπως αναφέρεται σε Γούτσος, 2006
και Ιακώβου, 2010) και διακρίνονται σε πραγματολογικά, σημασιολογικά και
συντακτικά.
Ο όρος λεξιλόγιο ορολογίας, ειδικό και τεχνικό εναλλάσσονται ως συνώνυμοι
στην ελληνική βιβλιογραφία. Ο όρος ειδικό λεξιλόγιο χρησιμοποιείται άλλοτε γενικά
στον ενικό αριθμό άλλοτε στον πληθυντικό υποδηλώνοντας την αντιστοιχία του
εκάστοτε επιστημονικού πεδίου με το δικό του εξειδικευμένο λεξιλόγιο (ΑναστασίαΣυμεωνίδη, 1986). Σχετικά με το περιεχόμενο τους οι ειδικοί, τεχνικοί ή επιστημονικοί
όροι είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται σε ειδικά λεξιλόγια των θετικών, θεωρητικών,
της τεχνολογίας και των κοινωνικών επιστημών (Ξυδόπουλος, 2008). Είναι κοινές
λέξεις σε ένα επιστημονικό πεδίο και καθόλου συχνές σε άλλα. Οι αυστηρά τεχνικές
λέξεις δεν έχουν συνώνυμα, δεν δέχονται σημασιολογική αλλαγή και χαρακτηρίζονται
από σημασιολογική εξειδίκευση, επιπλέον, για την κατανόηση του νοήματός τους
απαραίτητες είναι οι επιστημονικές γνώσεις (Κατσαλήρου, 2017).
Ο όρος ακαδημαϊκό λεξιλόγιο υιοθετείτε διεθνώς στη διδασκαλία και στην
μάθηση γλωσσών για ακαδημαϊκούς σκοπούς για να καθορίσει με ακρίβεια το
λεξιλόγιο η χρήση του οποίου υπηρετεί τους σκοπούς του ακαδημαϊκού λόγου1,

Σύμφωνα με τον Bailey (2010, όπως αναφέρεται από Αναστασία-Συμεωνίδη, 2014) ο ακαδημαϊκός
λόγος είναι το επίσημο επίπεδο ύφους της εκάστοτε γλώσσας που χρησιμοποιείται στο σχολικό
περιβάλλον για διδακτικούς αλλά και διαδικαστικούς/καθοδηγητικούς λόγους. Περιλαμβάνει το
λεξιλόγιο, τα συντακτικά σχήματα και τις συνομιλιακές συμβάσεις που σχετίζονται με τον λόγο της
τάξης (classroom talk), με τα διδακτικά εγχειρίδια, με τους τύπους αξιολόγησης και με άλλα στοιχεία του
Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ). Επιπλέον, αφορά και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση και
παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου). Είναι, λοιπόν, ολοφάνερο ότι η ανάπτυξη του ακαδημαϊκού
λόγου είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την σχολική επιτυχία των παιδιών όσο και για την
επαγγελματική τους επιτυχία στο μέλλον και τη μελλοντική τους ένταξη στην κοινωνία.
11
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ανεξάρτητα από την επιστήμη και απαιτείται για την κατανόηση και την έκφραση της
επιστημονικής σκέψης. Αποτελείται από τις εξής λέξεις (Κατσαλήρου (2014):
 Λέξεις οι οποίες είναι κοινές σε όλες οι μερικές επιστήμες (παράγοντες,
μέθοδος), δηλαδή το γενικό ακαδημαϊκό λεξιλόγιο.


Λέξεις με εξειδικευμένη σημασία σε συγκεκριμένα πεδία παράλληλα με μια
διαφορετική σημασία στη γενική γλώσσα (π.χ. βάση στη γενική γλώσσα,
στη γεωμετρία και στην χημεία.



Λέξεις που δεν χρησιμοποιούνται στη γενική γλώσσα αλλά έχουν
διαφορετικές ειδικές σημασίες σε διαφορετικές επιστήμες (π.χ. υποκείμενο
στη γλωσσολογία αλλά και στη στατιστική).



Λέξεις της γενικής γλώσσας που προτιμώνται αντί άλλων ισοδυνάμων για
να περιγράψουν ή να σχολιάσουν ειδικές διαδικασίες και λειτουργίες (το
φυτό αναπτύσσεται αντί μεγαλώνει).



Λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στα ακαδημαϊκά κείμενα για να
επιτελέσουν ειδικές ρητορικές λειτουργίες. Είναι λέξεις που δηλώνουν τις
προθέσεις του γράφοντος ή την αξιολόγηση του υλικού που παρουσιάζεται
(αποτέλεσμα, εύρημα, ανάγεται).

Εν συντομία, το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο ορίζεται ως ένα σύνολο λεξικών επιλογών
που αναφέρονται σε εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζουν την
ακαδημαϊκή δουλειά, οργανώνουν τον ακαδημαϊκό λόγο, και χτίζουν την ρητορική των
ακαδημαϊκών κειμένων (Κατσαλήρου, 2014).
Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι φανερό ότι το λεξιλόγιο είναι ένα
προφανές χαρακτηριστικό στην διαφοροποίηση των επιπέδων ύφους, αφού οι εκάστοτε
λεξιλογικές επιλογές είναι αυτές που διαμορφώνουν το περιεχόμενο σκέψης (ideational
content) ενός κειμένου. Κάθε γνωστική περιοχή έχει σίγουρα διαφορετικές απαιτήσεις
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όσον αφορά το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, ωστόσο σε κάθε περίπτωση οι μαθητές πρέπει
να το χρησιμοποιήσουν είτε προφορικά είτε γραπτά στα μαθήματα (Κατσαλήρου,
2014).

1.3.1 Η θέση του λεξιλογίου στο γλωσσικό σύστημα και στην
γλωσσική διδασκαλία
Για αρκετά χρόνια το λεξιλόγιο ήταν στο περιθώριο της γλωσσικής ανάλυσης
και της γλωσσικής διδασκαλίας. Σε γλωσσολογικό επίπεδο λειτούργησε ως πηγή από
την οποία αντλούνταν γραμματικό υλικό και ως μέσο για την δημιουργία
παραδειγμάτων για την εφαρμογή των κανόνων της γραμματικής. Όσον αφορά το
διδακτικό επίπεδο, το λεξιλόγιο αποτελούσε μέχρι πρόσφατα δευτερεύοντα κλάδο του
γλωσσικού μαθήματος με την γραμματική να έχει την κυρίαρχη θέση. Συγκεκριμένα,
μέχρι το 1980 η ασχολία με το λεξιλόγιο περιοριζόταν στην ερμηνεία άγνωστων λέξεων
και την σχέση μεταξύ συνωνύμων και αντωνύμων. Εξαίρεση στον παραγκωνισμό του
λεξιλογίου αποτέλεσε το έργο του Μανώλη Τριανταφυλλίδη το οποίο δεν εφαρμόστηκε
συστηματικά λόγω της πολυκύμαντης ιστορίας της νεότερης Ελλάδας με το γλωσσικό
ζήτημα (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Βλέτση & Μητσιάκη, 2014).
Το 1917 ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης ως ανώτερος επόπτης Δημοτικής
Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον Αλέξανδρο Δελμούζο εκπόνησαν νέο αναλυτικό
πρόγραμμα και ενήργησαν ώστε να συγγράφουν νέα διδακτικά βιβλία στη δημοτική και
επιμόρφωσαν τα στελέχη της εκπαίδευσης. Η ανάδειξη του λεξιλογίου από τον
Τριανταφυλλίδη προκύπτει από το έργο του, Λεξιλογικές ασκήσεις για την 5η και 6η
Δημοτικού – Βιβλίο του μαθητή (1947), Λεξιλογικές ασκήσεις για την Μέση Παιδεία –
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Βιβλίο του Μαθητή (1948), Νεοελληνική γραμματική (της Δημοτικής)2, Η Γλώσσα μου
(1995), στο οποίο εξέθεσε πρωτοποριακές προτάσεις για την μελέτη και τη διδασκαλία
του λεξιλογίου (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.ά., 2014).
Μετά το 1980 η διδασκαλία του λεξιλογίου δέχεται σταδιακές επιρροές από τα
διδάγματα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Στη δεκαετία του 1980 το λεξιλόγιο
πρωτοεμφανίζεται στα σχολικά εγχειρίδια Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο σαν
ξέχωρος τομέας του γλωσσικού μαθήματος, αποκλειστικά με τη μορφή δομιστικών ή
αποπλαισιωμένων ασκήσεων στο πλαίσιο μιας (ψευδο)επικοινωνιακής προσέγγισης
(Παραδιά & Μήτση, 2011).
Αυτό το οποίο εξάγεται ως συμπέρασμα σχετικά με την υποβάθμιση του
λεξιλογίου στη γλωσσική διδασκαλία είναι ότι αυτή συνδέεται άμεσα με την ιδιομορφία
του στο σύστημα των γλωσσών του κόσμου. Η ιδιομορφία αυτή οφείλεται στην
δυσκολία του γλωσσολόγου αλλά και του δασκάλου να μοντελοποιήσει με ρητό και
συστηματικό τρόπο, καθώς το λεξιλόγιο δεν διέπετέ από κανόνες όπως η γραμματική.
Ακόμα, οι κανόνες του δεν έχουν την εμβέλεια των γραμματικών κανόνων, εξαιτίας
σημασιολογικών λόγων. Συνεπώς, οι μονάδες του λεξιλογίου διέπονται φαινομενικά
από χαλαρές σχέσεις και ελλιπή συστηματικότητα σε αντίθεση με την γραμματική.
Ακόμα, είναι καλό να αναφερθεί ότι η ιδιομορφία του λεξιλογίου σε σχέση με την
γραμματική οφείλεται στο γεγονός ότι το λεξιλόγιο είναι το κομμάτι της γλώσσας το
οποίο εξελίσσεται γρήγορα, είναι πιο ανοιχτό και περιέχει πολιτισμικά στοιχεία. Μια
γλώσσα, λοιπόν,

επηρεάζεται από τις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές

αλλαγές άρα επηρεάζεται και το λεξιλόγιο της. Παράλληλα, η διδασκαλία του
επηρεάζεται από τυχαίους παράγοντες π.χ. οι γνώσεις που αποκτιούνται εκτός σχολείου
και η ετερογενής λεξιλογική ικανότητα των μαθητών (κοινωνική, πολιτισμική κ.ά.).
Ειδικά στην Νεοελληνική γραμματική (της Δημοτικής) δεν περιορίζεται στην περιγραφή του τυπικού της
ΝΕ (κλιτικό σύστημα), αλλά αφιερλωνει πολλές σελίδες στην περιγραφή του λεξιλογίου της
(Αναστασιάδη-Συμεωνίδης κ.ά., 2014).
2
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Συγκεκριμένα στην περίπτωση της Νέας Ελληνικής ο παραμερισμός του λεξιλογίου
είναι άμεσα συνδεδεμένος με το γλωσσικό ζήτημα και τις συνέπειες αυτού με την
αποδοχή νέων λέξεων από το γλωσσικό σύστημα (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.ά., 2014).
Η πρόοδος στη διδασκαλία του λεξιλογίου οφείλεται στην καθιέρωση της
δημοτικής καθώς και στην αξιοποίηση των επιστημονικών αρχών της γλωσσολογίας
και της διδακτικής. Στις μέρες μας το λεξιλόγιο αντιμετωπίζεται ως βασικό συστατικό
της γλώσσας, πρωταρχικός και μεγάλης σημασίας τομέας για την αποτελεσματική
κατάκτηση της. Είναι, λοιπόν, γεγονός ότι η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας
απαιτεί συστηματική και ρητή διδασκαλία του λεξιλογίου με τη χρήση στρατηγικών
και Προγραμμάτων Σπουδών ανοιχτού τύπου που υλοποιούνται από πολλά διδακτικά
εγχειρίδια και διάφορες πηγές τα οποία εστιάζουν στους στόχους και όχι στην διδακτέα
ύλη (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.ά., 2014).

1.3.2 Η σημασία της διδασκαλίας του λεξιλογίου
Ο γλωσσολόγος David Wilkins συνοψίζει την σημασία της εκμάθησης
λεξιλογίου με ακόλουθη φράση ʻʻχωρίς την γραμματική μπορείς να εκφράσεις κάτι
έστω και λίγο αλλά χωρίς το λεξιλόγιο τίποταʼʼ (όπως αναφέρεται σε Thοrnbury, 2002,
σ. 13). Αν οι μαθητές σπαταλούν τον περισσότερο χρόνο από τη μελέτη τους στην
μελέτη της γραμματικής δεν θα βελτιώσουν το λεξιλόγιο τους που είναι το μέσω για να
εκφραστούν (Thornbury, 2002).
Το να διδαχθούν οι μαθητές το λεξιλόγιο είναι μεγάλης σημασίας τόσο για την
γλωσσική όσο και για την γνωσιακή τους ανάπτυξη. Η σημασία αυτή εντοπίζεται στους
παρακάτω τομείς (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.ά., 2014):
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1) Το λεξιλόγιο φανερώνει αλλά και διαμορφώνει το κοινωνικό και μορφωτικό
υπόβαθρο των μαθητών, αφού το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιούν καθορίζει
την ταυτότητά τους.
2) Οι λέξεις είναι η βάση που καθορίζουν σε ποιο βαθμό οι μαθητές μπορούν να
κατανοήσουν ένα κείμενο και να έχουν πρόσβαση σε αυτό και να αντλούν από
αυτό χρήσιμες πληροφορίες. Σύμφωνα με τους Stahl & Nagy (2006, όπως
αναφέρεται σε Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.ά., 2014͘ Biemiller, 2003) «Οι λέξεις
είναι τα απαραίτητα εργαλεία με τα οποία έχουμε πρόσβαση στη γνώση,
εκφράζουμε τις ιδέες μας και μαθαίνουμε νέες έννοιες». Δεν συμβαίνει τυχαία
το γεγονός ότι τα παιδιά πρώτα κατακτούν τις λέξεις μια γλώσσας και μετά την
γραμματική της. Ακόμη, το μεγαλύτερο κομμάτι στη μάθηση μιας γλώσσας
αποτελεί η μάθηση των λέξεων ενώ η γραμματική συμβάλλει λιγότερο στην
γλωσσική επάρκεια.
3) Τις περισσότερες φορές το λεξιλόγιο που έχει κατακτήσει ένα άτομο σχετίζεται
με τις γνώσεις του. Όταν γνωρίζουμε περισσότερες λέξεις μπορούμε να
σκεφτούμε και να εκφραστούμε με πιο σωστό τρόπο για διάφορα θέματα. Για
παράδειγμα όταν γνωρίζει κάποιος τη σημασία των ακόλουθων λέξεων:
βαθύφωνος, βαρύτονος, τενόρος, μεσόφωνος, σοπράνο ή κοντράλτο είναι πιο
πιθανό να γνωρίζει παραπάνω πληροφορίες για την όπερα από κάποιον ο οποίος
γνωρίζει μόνο την λέξη τραγουδιστής.
4) Υπάρχουν διαφορές στον αριθμό των λέξεων που κατέχει κάθε μαθητής.
Σύμφωνα με την έρευνα των Hart & Risley (1995, όπως αναφέρεται σε
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.ά., 2014) τα παιδιά εργατικών οικογενειών
εκτίθενται σε 50% λιγότερες λέξεις απ’ ότι τα παιδιά ανώτερων κοινωνικών
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στρωμάτων. Ακόμη, σύμφωνα με την έρευνα το παθητικό λεξιλόγιο3 των
παιδιών από προνομιούχες οικογένειες είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από απ’
ότι των παιδιών που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα.
5) Η γνώση του λεξιλογίου λειτουργεί με συσσωρευτικό τρόπο, δηλαδή, όσο πιο
πολλές λέξεις ξέρουμε τόσο πιο πολλές μπορούμε να μάθουμε. Αυτό
επιβεβαιώνεται και από την έρευνα του Shefelbine (1990, όπως αναφέρεται σε
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.ά., 2014) που σκοπός της ήταν να διαπιστώσει κατά
ποσό οι μαθητές μπορούν να μαντέψουν τη σημασία των άγνωστων λέξεων από
το περικείμενο, στα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα φάνηκε
ότι το χαμηλότερο ποσοστό σημείωσαν παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να
μαντέψουν τις λέξεις εξαιτίας των πολλών άγνωστων λέξεων που είχαν στο
περικείμενο. Με άλλα λόγια οι αδύναμοι μαθητές αγνοούσαν τη σημασία
λέξεων, τις οποίες αν γνώριζαν, θα μπορούσαν να δώσουν ενδείξεις για τη
σημασία των άγνωστων λέξεων.
Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα προαναφέρθηκαν συμπεράνουμε ότι ο αριθμός των
λέξεων που γνωρίζει κάθε μαθητής μπορεί να καθορίσει το κατά πόσο θα κατανοήσει
ένα κείμενο στο δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο ακόμα και στο πανεπιστήμιο. Όπως, όμως,
προέκυψε ο βαθμός της λεξιλογικής γνώσης συνδέεται με κοινωνικούς παράγοντες οι
οποίοι μπορούν να καθορίσουν την ποιότητα αλλά και την ποσότητα λεξιλογίου που
γνωρίζει ένας μαθητής. Δημιουργείται, λοιπόν, το ερώτημα αν αυτοί οι παράγοντες
μπορούν να ξεπεραστούν από το σχολείο και σύμφωνα με έρευνες τα αποτελέσματα
είναι θετικά, μπορεί δηλαδή το σχολείο να ισορροπήσει ως ένα βαθμό την ελλειμματική
Το παθητικό λεξιλόγιο περιλαμβάνει εκείνες τις λέξεις του ομιλητή που δεν εμφανίζουν αμφίδρομες
συνάψεις με τις υπόλοιπες λέξεις του νοητικού λεξικού. Συνεπώς το παθητικό λεξιλόγιο ενεργοποιείται
μόνο όταν ο ομιλητής δέχεται εξωτερικά ερεθίσματα, δηλαδή όταν ακούει ή βλέπει μια λέξη. Με την
έννοια αυτή το παθητικό λεξιλόγιο μαρτυρεί την ύπαρξη μια λιγότερο ανεπτυγμένης ικανότητας του
λεξιλογίου, αφού ο ομιλητής που διαθέτει παθητικό λεξιλόγιο σε μια γλώσσα, τις περισσότερες φορές
μπορεί να κατανοήσει λέξεις που ακούει ή βλέπει αλλά δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει με ορθό τρόπο
(Κατσαρού & Λιακοπούλου, 2014).
3
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γλωσσική εμπειρία του σπιτιού. Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες που δείχνουν ότι το
σχολείο δεν καταφέρνει πάντα να αντισταθμίσει αυτήν την γλωσσική ελλειμματική
εμπειρία και βοηθήσει την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών, ιδιαίτερα στις πρώτες
τάξεις του δημοτικού (Κατσαρού & Λιακοπούλου, 2014).

1.3.3 Το λεξιλόγιο και η ανάπτυξή του σε μαθητές με Ειδικές
Μαθησιακές Δυσκολίες
Ένας βασικός στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας που πραγματοποιείται στο
σχολείο είναι η ενίσχυση της λεξιλογικής ικανότητας των μαθητών. Η ανάπτυξη της
λεξιλογικής ικανότητας συμβάλλει με πολλούς τρόπους όχι μόνο την επικοινωνιακή
πραγμάτωση των μαθητών αλλά και στην σωστή διατύπωση του ακαδημαϊκού λόγου
προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σχολικής αξιολόγησης. Συνεπώς, η
λεξιλογική επίγνωση αποτελεί βασικό συστατικό της ευρύτερης γλωσσικής ικανότητας
των μαθητών αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή πρόσληψη, αφομοίωση
και εμπέδωση των γνώσεων που προσφέρεται στο σχολικό περιβάλλον (Ευθυμίου,
2013).
Οι μαθητές με ΕΜΔ αλλά και άλλες αναπηρίες συχνά δυσκολεύονται να
πετύχουν σε μαθήματα του γυμνασίου και του λυκείου λόγω της κακής ανάγνωσης και
των γλωσσικών δεξιοτήτων. Αν και πολλές πτυχές των αναγνωστικών και γλωσσικών
δυσκολιών περιορίζουν την ικανότητα των μαθητών να συμμετάσχουν στα σχολικά
μαθήματα, μία από τις πιο δύσκολες για να ξεπεραστεί είναι η γνώση λεξιλογίου
(O’Connor et al., 2019). Η γνώση του ακαδημαϊκού λεξιλογίου, οι τύποι δηλαδή των
λέξεων που χρησιμοποιούνται

στο σχολείο και στα εγχειρίδια, επηρεάζει την

αναγνωστική κατανόηση στο δημοτικό αλλά και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(LaRusso et al., 2016), όπου οι απαιτήσεις στο αναγνωστικό υλικό είναι αυξημένες,
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καθώς το περιεχόμενο των κειμένων σε όλους τους τομείς είναι πιο δύσκολο (Bryant
D.P., Goodwin, Bryant B.R. & Higgins 2003͘ Harmon, 2002). Σύμφωνα με τους Perfetti
& Stafura (2014), στην θεωρία τους για την αναγνωστική κατανόηση η γνώση των
λέξεων έχει μεγάλη σημασία και τοποθετείτε στο κέντρο της αναγνωστικής
κατανόησης, αυξάνοντας τα πρότυπα για τον ακαδημαϊκό γραμματισμό, δημιουργείται,
λοιπόν, μία ανάγκη για τους μαθητές να μάθουν τις σημασίες των ακαδημαϊκών λέξεων
και να τις χρησιμοποιούν κατάλληλα.
Η ανάπτυξη του λεξιλογίου συνδέεται με την ευρεία ανάγνωση (wide reading)
από μέρους των μαθητών, κάτι το οποίο δεν κάνουν οι μαθητές με ΕΜΔ ούτε εντός
ούτε εκτός αυτού (O’ Connor et al., 2019͘ Sweeny & Mason, 2011).
Το πρόβλημα ενισχύεται και από το επίπεδο αναγνωστικού υλικού που
διαβάζουν οι μαθητές με ΕΜΔ το οποίο είναι πιο χαμηλό από την τάξη στην οποία
ανήκουν και έτσι έχουν λιγότερες ευκαιρίες να μάθουν τις σημασίες των λέξεων
ανεξάρτητα και κρίνεται απαραίτητη η διδασκαλία του λεξιλογίου (O’ Connor et al.,
2019).
Ένας ακόμη παράγοντας που ενισχύει την οικοδόμηση του λεξιλογίου των
μαθητών είναι η ανεξάρτητη ανάγνωση (independent reading), ωστόσο οι μαθητές με
ΕΜΔ δεν διαβάζουν αρκετά και δεν έχουν τα θεμέλια για να μάθουν το λεξιλόγιο
ανεξάρτητα (Sweeny & Mason, 2011). Για να καταδείξουν την σημαντικότητα της οι
Anderson και Nagy (όπως αναφέρεται στο Jitendra et al., 2004) αναφέρουν ότι ένας
μαθητής μέσης επίδοσης της Πέμπτης Τάξης που αφιερώνει περίπου 25΄ την ημέρα για
ανάγνωση θα συναντήσει περίπου 1 εκατομμύριο λέξεις ανά έτος. Αν από αυτές τις
λέξεις το 2% είναι μη οικίες προς τον μαθητή σημαίνει πως θα συναντήσει 20 χιλιάδες
νέες λέξεις τον χρόνο και αν μάθει 1 λέξη από κάθε 20 λέξεις τότε σημαίνει ότι θα
μπορέσει να μάθει 1.000 λέξεις τον χρόνο.
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Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν παραπάνω, ακόμα, και 10΄ λεπτά ανεξάρτητης
ανάγνωσης από τους μαθητές κάθε μέρα έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζουν
υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης λεξιλογίου σε σχέση με τους μαθητές που
πραγματοποιούν πολύ λίγη ανεξάρτητη ανάγνωση.

Δυστυχώς, για τους μαθητές που

δυσκολεύονται στην ανάγνωση συχνά αποτυγχάνουν να συμμετάσχουν στον αριθμό της
ανεξάρτητης ανάγνωσης που είναι απαραίτητος για να βελτιωθεί σημαντικά η ανάπτυξη
του λεξιλογίου (Jitendra et al., 2004. Harmon, 2002).
Άλλο ένα μέσω για την ανάπτυξη του λεξιλογίου είναι οι παραδοσιακές
ανεξάρτητες μέθοδοι διδασκαλίας λεξιλογίου (independent word-learning strategies)
όπως η μέθοδος χρήσης λεξικού (dictionary usage) και η μέθοδος συμφραζόμενων
(context-clues) που είναι λιγότερο αποτελεσματικές για μαθητές με ΕΜΔ (Bryant et al.,
2003) καθώς είναι περιορισμένη γνώση τους σχετικά με αυτές (Narkon, Wells & Segal,
2011), αφού είναι δύσκολο να τις κατακτήσουν (Bryant et al., 2003).
Όσον αφορά τη χρήση λεξικού απαιτεί πολλαπλές δεξιότητες όπως χρήση
οδηγιών, αποκωδικοποίηση, εύρεση του σωστού ορισμού (Van De Wege, 2018).
Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της χρήσης λεξικού, πολλαπλοί ορισμοί, άγνωστες
λέξεις, οι μαθητές με ΕΜΔ δεν θα επωφεληθούν από την χρήση αυτής της μεθόδου
αποκλειστικά. Σχετικά με τη στρατηγική συμφραζομένων προκύπτουν άλλες
προκλήσεις. Κατά τους Beck και McKeown (όπως αναφέρεται στο Bryant et al., 2003)
η χρήση συμφραζομένων για την εξαγωγή της σημασίας μια λέξης είναι μία δύσκολη
διαδικασία που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση διαφορετικών τύπων πληροφοριών, πχ.
ορισμούς, παραδείγματα, συνώνυμα από το κείμενο για να κατανοήσουμε το άγνωστο
λεξιλόγιο. Επιπλέον η χρήση συμφραζομένων για την κατανόηση νέων λέξεων μπορεί
να είναι χρήσιμη μόνο διαχρονικά μετά από πολλαπλές συναντήσεις με τις λέξεις.
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Γενικά τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα για τη διδασκαλία νέων λέξεων με τη χρήση
συμφραζομένων σε μαθητές με ΕΜΔ.
Ωστόσο, η σπουδαιότητα της ανεξάρτητης μάθησης λέξεων από το συγκείμενο
(context) συνοψίζεται από τον Adams (όπως αναφέρεται στο Jitendra et al., 2004): Ενώ
επιβεβαιώνουμε την αξία της διδασκαλίας λεξιλογίου στην τάξη, πρέπει επίσης να
αναγνωρίσουμε τους περιορισμούς της. Σύμφωνα με τις καλύτερες εκτιμήσεις μας, η
αύξηση του αναγνωριστικού λεξιλογίου του παιδιού σχολικής ηλικίας συνήθως
υπερβαίνει τις 3000 λέξεις ετησίως ή περισσότερες από 8 ημερησίως. Αυτή η τάξη
ανάπτυξης δεν μπορεί να αποδοθεί στην διδασκαλία στην τάξη τους, ούτε θα μπορούσε
να επιτευχθεί με οποιοδήποτε εφικτό πρόγραμμα διδασκαλίας στην τάξη.
Ως αποτέλεσμα, των μη αποτελεσματικών στρατηγικών εκμάθησης λέξεων και
των διαφορών με τους τυπικούς μαθητές στην ανεξάρτητη ανάγνωση που φαίνεται πως
είναι τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη λεξιλογίου για τους μαθητές με δυσκολίες στην
ανάγνωση, οι οποίοι έχουν την κατακερματισμένη και ελλιπή γνώση των λέξεων όπως
και περιορισμένη κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (Jitendra et al.
2004). Θα πρέπει να καθοριστούν οι μέθοδοι που αποτελεσματικά θα διδάσκουν τους
μαθητές με ΕΜΔ πώς να επεξεργαστούν και να κατανοούν τις σημασίες των άγνωστων
λέξεων (Bryant et. al, 2003).
Κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την διδασκαλία του λεξιλογίου σε
μαθητές με περιορισμένο λεξιλόγιο είναι οι ακόλουθες:


Πρώτον, οι φτωχοί αναγνώστες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να

διαβάζουν. Αφού, η ανάγνωση κειμένου είναι σημαντική για να την
ανάπτυξη του λεξιλογίου, τα κείμενα θα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά,
ώστε το γενικό πλαίσιο του κειμένου να βοηθάει τους μαθητές να μάθουν
νέες λέξεις. Έρευνα η οποία αφορούσε τον πλούτο του λεξιλογίου σε πηγές
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του προφορικού αλλά και του γραπτού λόγου φανέρωσε ότι η ομιλία είναι
λεκτικά φτωχότερη από γραπτό λόγο. Αν και αυτό φαίνεται αντίθετο σε
σχέση με την απλοϊκή γλώσσα που χρησιμοποιείται στην παιδική λογοτεχνία,
ωστόσο, η σχετική χρήση σπάνιων λέξεων στα παιδικά βιβλία είναι στην
πραγματικότητα μεγαλύτερη απ’ ότι σε μια συνομιλία με ενήλικες. Με άλλα
λόγια οι ιστορίες των παιδιών είναι πολύτιμές πηγές σπάνιων και μοναδικών
λέξεων όπως και πλούσιου και ποικίλου λεξιλογίου (Jitendra et al. 2004).


Δεύτερον, το λεξιλόγιο θα πρέπει να διδάσκεται άμεσα και διαδοχικά. Οι

Stahl και Shiel (όπως αναφέρεται στο Jitendra et al. 2004) υποστηρίζουν πως
300 με 400 νέες λέξεις μπορούν να διδαχθούν τον χρόνο με άμεση
διδασκαλία. Όταν εξετάζουμε τη σημασία του λεξιλογίου στην κατανόηση,
300 με 400 λέξεις είναι σημαντικές και υποδηλώνουν την ανάγκη για άμεση
διδασκαλία. Σύμφωνα με την έρευνα για την άμεση διδασκαλία λεξιλογίου,
το επιλεγμένο λεξιλόγιο θα πρέπει να περιλαμβάνει λέξεις που είναι
σημαντικές για την κατανόηση του κειμένου καθώς και λειτουργικά
σημαντικές λέξεις ή λέξεις πολυσύχναστες. Οι άμεση διδασκαλία θα πρέπει
να περιλαμβάνει την χρήση του συγκείμενου και ορισμούς, ευκαιρίες για
«βαθιά επεξεργασία», δηλαδή, εύρεση συνωνύμου ή αντώνυμου, σύνταξη
μιας φράσης με την νέα λέξη, ταξινόμηση της λέξης με άλλες λέξεις και
συσχέτιση του ορισμού με προσωπικές εμπειρίες.


Τρίτον, το λεξιλόγιο θα πρέπει να διδάσκεται μέσω παραγωγικών

προσεγγίσεων που βελτιστοποιούν την εκμάθηση λέξεων. Για παράδειγμα να
μην εστιάζει σε μια σειρά από στοχευόμενες λέξεις αλλά να επικεντρώνεται
σε μια λέξη με πολλαπλές σημασιολογικές συνδέσεις με άλλες λέξεις. Οι
παραγωγικές προσεγγίσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη διδασκαλία
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στρατηγικών στους μαθητές για να μάθουν λέξεις από το συγκείμενο,
τμήματα των λέξεων (π.χ. αποσύνθεση λέξεων για να εξετάσουν επιθέματα
και ρίζες) ή σημασιολογική χαρτογράφηση (Jitendra et al. 2004).
Ποιο συγκεκριμένα για τους μαθητές με ΕΜΔ που συχνά έχουν ανεπαρκή
γνώση λεξιλογίου και δυσκολίες στη μάθησή του είναι σημαντικό να εξεταστεί τι λέει
η έρευνα για την διδασκαλία λεξιλογίου, δηλαδή ποιες μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί
για την ενίσχυση των μαθητών στον γλωσσικό τομέα του λεξιλογίου και ποιες από
αυτές αποδείχθηκαν πιο κατάλληλες.

1.4 Στρατηγικές διδασκαλίας λεξιλογίου
Μία από τις κυριότερες αιτίες δυσκολιών στη κατανόηση ενός κειμένου είναι οι
άγνωστες λέξεις που περιέχει (Mize, Park & Moore, 2018). Κάποιες φορές οι άγνωστες
λέξεις ενός κειμένου μπορεί να είναι αρκετές αλλά να μην παίζουν σημαντικό ρόλο
στην κατανόηση του ενώ κάποιες άλλες φορές ακόμη και μία μόνο άγνωστη λέξη
μπορεί να αποτελεί τον πυρήνα του νοήματος του κειμένου με αποτέλεσμα ο
αναγνώστης να πρέπει να ανατρέξει σε κάποια πηγή βοήθειας π.χ. σε ένα ερμηνευτικό
λεξικό, για να την κατανοήσει. Και στις δύο περιπτώσεις ένας έμπειρος αναγνώστης
μπορεί να τις αναγνωρίσει με ευκολία και πράξει με τον ανάλογο τρόπο ενώ ένας
αδύναμος αναγνώστης ή με ΕΜΔ, δύσκολα θα έπαιρνε μία τέτοια πρωτοβουλία,
επομένως είναι απαραίτητη η διδασκαλία μέσω τεχνικών για να κατανοήσουν το
λεξιλόγιο του κειμένου (Παντελιάδου, 2011).
Όπως αναφέρθηκε οι μαθητές με ΕΜΔ της δευτεροβάθμια εκπαίδευσης χρήζουν
της διδασκαλίας λεξιλογίου για να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σε αυτόν τον γλωσσικό
τομέα, ο οποίος είναι θεμελιώδους σημασίας για την αναγνωστική κατανόηση (Bryant
et al. 2003). Είναι, λοιπόν πρωταρχικής σημασίας η χρήση μεθόδων που θα παρέχουν
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βοήθεια στην απόκτηση λεξιλογίου (Stump et al., 1992). Οι μέθοδοι οι οποίες
αναφέρονται στη διεθνή έρευνα είναι οι ακόλουθες και οι μελέτες στις οποίες
εφαρμόστηκαν συνοψίζονται στις ανασκοπήσεις των Bryant et al., 2003, Jitendra et al.,
2004 και στην πιο πρόσφατη του Kuder, 2017, βάση των οποίων θα διαλέξουμε τις
τρεις πιο αποτελεσματικές για την δημιουργία του ερωτηματολογίου.

1.4.1 Μνημονική

Στρατηγική ή Στρατηγική Λέξεως-Κλειδιού -

Mnemonic Strategy or Keyword Strategy
Ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των μαθητών με ΕΜΔ είναι το έλλειμμα
στην μνήμη. Τα προβλήματα των μαθητών με ΕΜΔ που εντοπίζονται στη δυσκολία να
θυμούνται το ακαδημαϊκό περιεχόμενο συχνά μεταφράζεται ως σχολική αποτυχία στις
ακαδημαϊκές εξετάσεις και συνεπώς δυσκολία πρόσβασης στο γενικό σχολικό
πρόγραμμα σπουδών. Τις τελευταίες δεκαετίες , η εφαρμογή μνημονικών στρατηγικών
έχει μελετηθεί σε μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν ακαδημαϊκή αποτυχία και φαίνεται
πως αποφέρουν θετικά αποτελέσματα στην βελτίωση της μνήμης όσον αφορά το
ακαδημαϊκό περιεχόμενο (Scruggs & Mastropieri, 2000).
Οι μνημονικές στρατηγικές (mnemonic strategy) αναφέρονται σε «μια ειδική
ανακατασκευή του περιεχομένου στόχου που αποσκοπεί στην στενότερη σύνδεση των
νέων πληροφοριών με την υπάρχουσα γνώση των μαθητών και συνεπώς στην
διευκόλυνση της ανάκτησης» (Scruggs & Mastropieri, 1990, 271-272). Η μνημονική
διδασκαλία βασίζεται στην υπόθεση ότι αν μια πληροφορία είναι οικεία ή έχει νόημα,
τότε αυτή τη πληροφορία είναι πιο εύκολο να την επεξεργαστείς και να τη μάθεις σε
σχέση με μία πληροφορία αφηρημένη ή άσχετη φαινομενικά (Scruggs & Mastropieri,
2007).
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Τρείς κοινές μνημονικές στρατηγικές συναντάμε στην βιβλιογραφία την
Pegword mnemonics, την letter strategies και την keyword strategy. Η Pegword
mnemonics είναι ρίμες αριθμών (one is bun, two is shoe κ.α.) που χρησιμοποιούνται για
να διευκολύνουν την εκμάθηση πληροφοριών που αφορούν την σειρά στην οποία
βρίσκεται μια πληροφορία η οποία πρέπει να ανακληθεί . Σε κάποιες περιπτώσεις η
pegword mnemonic μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λέξεις-κλειδιά και διαδραστικές
απεικονίσεις, για παράδειγμα, στην εκμάθηση της σειράς με την οποία υπηρέτησαν οι
Αμερικανοί Πρόεδροι. Συνεπώς, για να θυμούνται ότι ο Monroe είναι ο πέμπτος
πρόεδρος της Αμερικής, δείχνουν στους μαθητές μια εικόνα που να απεικονίζει
χρήματα, δηλαδή money που είναι η λέξη-κλειδί του Monroe, τα χρήματα
μεταφέρονται από τις μέλισσες σε μια κυψέλη η οποία στα αγγλικά είναι hive που είναι
το pegword του νούμερου 5, άρα ο Monroe είναι ο 5ος πρόεδρος των ΗΠΑ (Fontana et
al. 2007͘ Richmond, Cummings & Klapp, 2008͘ Scruggs & Mastropieri, 2000͘ Scruggs &
Mastropieri, 1992).
Δεύτερον, οι letter strategies που χρησιμοποιούν ακρωνύμια και ακροστιχίδες
μπορούν να διευκολύνουν στην ανάκληση πληροφοριών λίστας, όπως το ακρωνύμιο
«ΓΑΛΑ» που αναφέρεται στους ποταμούς της Θεσσαλονίκης, Γαλλικό, Αξιό, Λουδία,
Αλιάκμονα και βοηθάει τους μαθητές να τους ανακαλούν στη μνήμη τους (Fontana et
al. 2007͘ Scruggs & Mastropieri, 2000).
Τέλος, η τρίτη στρατηγική είναι η λέξη-κλειδί (keyword strategy). Είναι ίσως, η
πιο ευπροσάρμοστη των μνημονικών στρατηγικών και είναι χρήσιμη όταν οι μαθητές
πρέπει να θυμούνται νέες λέξεις ή ονόματα για νέα δεδομένα και έννοιες (Scruggs &
Mastropieri,

2000).

Είναι

αποτελεσματική

στη

διδασκαλία

λεξιλογίου

μια

συγκεκριμένης γνωστικής περιοχής π.χ. ορολογία στις φυσικές επιστήμες ή πρόσωπα,
γεγονότα και τοποθεσίες στις κοινωνικές επιστήμες (Richmond et al., 2008).
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Η διδασκαλία για την μνημονική στρατηγική ή λέξη-κλειδί βασίζεται στη
διευκόλυνση της συσχετιστικής μνήμης που βοηθά στην ανάκληση και στην διατήρηση
πληροφοριών (Jitendra et al., 2004). Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει δύο συνιστώσες,
συνδέσμους λέξεων-κλειδιών και εικόνες (Jitendra et al., 2004͘ Richmond et al., 2008).
Ο σύνδεσμος λέξης-κλειδί παρέχει μια παρόμοια ηχητικά γνωστή λέξη που συνδέεται
με την άγνωστη λέξη του λεξιλογίου. Ο εικονικός σύνδεσμος παρέχει μια εικόνα του
ορισμού της άγνωστης λέξης που αλληλεπιδρά με την εικόνα της λέξεως-κλειδιού. Τα
στοιχεία της φωνητικής και οπτικής απεικόνισης της λέξης στόχου και ο ορισμός
χρησιμεύουν στην διευκόλυνση απομνημόνευσης και ανάκλησης της λέξης κλειδιού
(Fasih, Izadpanah & Shahnavaz, 2018͘ Jitendra et al., 2004. Richmond et al., 2008͘).
Για παράδειγμα για να μάθουν τη σημασία της λέξης κυκλοφοριακό η λέξηκλειδί η οποία ηχεί όπως η λέξη κυκλοφοριακό και είναι οικεία στους μαθητές είναι η
λέξη κύκλος, η οποία απεικονίζεται με εύκολο τρόπο. Στη συνέχεια δημιουργείται μια
διαδραστική εικόνα της λέξεως-κλειδιού και του ορισμού π.χ. ένα κύκλο που μοιάζει με
δρόμος και επάνω έχει αυτοκίνητα. Όταν οι μαθητές κληθούν να ανακαλύψουν τη
σημασία της λέξεως κυκλοφοριακό, καλούνται να σκεφτούν τη λέξη-κλειδί κύκλος και
σκεπτόμενοι την εικόνα του κύκλου, σκέφτονται και τι άλλο ήταν στην εικόνα και
δίνουν τον ορισμό της λέξης, δηλαδή, η κίνηση στους δρόμους.
Από τις τρεις μνημονικές στρατηγικές που αναφέρθηκαν παραπάνω στη
διδασκαλία λεξιλογίου για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ΕΜΔ συναντήσαμε
μόνο την στρατηγική λέξεως-κλειδιού (keyword strategy). Οι παρεμβάσεις οι οποίες
χρησιμοποιούν την αναφερθείσα μέθοδο εντοπίστηκαν στις ανασκοπήσεις των Bryant
et al., (2003), Jitendra et al., (2004) και Kuder (2017). Θα κάνουμε μια σύντομη
αναφορά σε αυτές για να διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.
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Η πρώτη μελέτη χρονολογείται το 1985 και διεξήχθη από την Mastropieri και
τους συνεργάτες της, επρόκειτο για δύο πειράματα που μελέτησαν την επίδραση της
μνημονικής στρατηγικής λέξεως-κλειδιού στην ανάκληση των ορισμών 14 λέξεων σε
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ΕΜΔ. Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν
χαμηλής συχνότητας (Bryant et al., 2003).
Στην πρώτη δοκιμή συμμετείχαν 32 μαθητές γυμνασίου, η παρέμβαση διεξήχθη
σε μία μεμονωμένη συνεδρία διάρκειας περίπου 20 λεπτών, σε ξεχωριστή αίθουσα του
σχολείου. Οι μαθητές τυχαία επιλέχθηκαν σε ποια από τις δύο μεθόδους διδασκαλίας
θα συμμετέχουν είτε την μέθοδο διδασκαλίας λέξεως-κλειδιού είτε στην άμεση
διδασκαλία (direct instruction), στην οποία παρουσιάζονταν η λέξη και ο ορισμός της
σε κάρτες ευρετηρίου. Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης οι λέξεις του λεξιλογίου
παρουσιάστηκαν με τυχαία σειρά σε ένα κουίζ που απαιτούσε να δώσουν τους
ορισμούς των λέξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές στην μνημονική μέθοδο
λέξεως-κλειδιού ξεπέρασαν τους μαθητές που δέχτηκαν την άμεση διδασκαλία με τα
ποσοστά να κυμαίνονται από 79,5% σε 31,2% αντίστοιχα (Bryant et al., 2003).
Στην δεύτερη δοκιμή συμμετείχαν και πάλι 32 μαθητές γυμνασίου, η
παρέμβαση διεξήχθη σε μία συνεδρία διάρκειας περίπου 16 λεπτών και για τις δύο
μεθόδους. Οι ερευνητές επεδίωξαν να κατανοήσουν της επιδράσεις της στρατηγικής
λέξεως-κλειδιού σε σύγκριση με την άμεση διδασκαλία όπως στο προηγούμενο
πείραμα. Η διαφορά στην μέθοδο λέξεως-κλειδιού ήταν ότι τις διαδραστικές εικόνες οι
μαθητές σε αυτή τη δοκιμή τις δημιουργούσαν μόνοι τους. Και πάλι μνημονική τεχνική
λέξεως-κλειδιού ήταν πιο αποτελεσματική στην ανάκληση των ορισμών από την άμεση
διδασκαλία, με ποσοστό 69,3% και 46,7% αντίστοιχα (Bryant et al., 2003).
Η δεύτερη μελέτη εξέτασε τις επιδράσεις της μεθόδου λέξεως-κλειδιού και της
άμεσης κατάστασης πρόβας (direct rehearsal condition). Συμμετείχαν 25 μαθητές, η
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πλειοψηφία αυτών ήταν μαθητές γυμνασίου εκτός από 5 μαθητές μου ήταν της
τελευταίας τάξης του δημοτικού. Οι μαθητές τυχαία κατανεμήθηκαν σε κάποια από τις
δύο μεθόδους διδασκαλίας. Έγινε μία πειραματική συνεδρία 16 λεπτών, όπου στη
στρατηγική της λέξεως-κλειδιού ακολουθήθηκε η συνηθισμένη διαδικασία με την
αλληλεπίδραση μεταξύ λέξης-κλειδιού και ορισμού ενώ στην άμεση κατάσταση πρόβας
δεν υπήρχε εικονική παρουσίαση της λέξης αλλά ο εκπαιδευτής επικεντρώθηκε στην
εκμάθηση της λέξης, χρησιμοποιώντας την μέθοδο άσκησης και πρακτικής (drill and
practice) και διορθωτική ανατροφοδότηση. Στόχος ήταν η εκμάθηση μιας λίστας
αφηρημένων και συγκεκριμένων λέξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές που
συμμετείχαν στην μέθοδο λέξεως-κλειδιού ξεπέρασαν στις επιδόσεις τους μαθητές της
άλλης ομάδας, τόσο στην ανάκληση ορισμού (ES= 2.80) όσο και στην αξιολόγηση της
κατανόησης (ES= 1.80) (Bryant et al., 2003͘ Jitendra et al., 2004͘ Mastropieri, Scruggs
& Fulk, 1990).
Στην τρίτη μελέτη οι Veit, Scruggs and Mastropieri (1986) σύγκριναν την
αποτελεσματικότητα της μνημονικής στρατηγικής (mnemonic strategy) και της (direct
questioning condition). Εξήντα τέσσερεις μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
ΕΜΔ συμμετείχαν στην ομάδα διδασκαλίας και τυχαία κατανεμήθηκαν σε μια από τις
δύο διδακτικές καταστάσεις. Οι μαθητές και στις δύο μεθόδους της μνημονικής και της
άμεσης κατάστασης ερώτησης (direct questioning condition) δέχτηκαν διδασκαλία
κατά την διάρκεια τριών μαθημάτων των 10 λεπτών, οι λέξεις που διδάσκονταν ήταν
τμήματα λέξεων των ονομάτων των δεινοσαύρων, των ιδιοτήτων των δεινοσαύρων και
της εξαφάνισης των δεινοσαύρων. Τα αποτελέσματα του posttest έδειξαν ότι οι μαθητές
στην μνημονική στρατηγική ξεπέρασαν σε σημαντικό βαθμό τους μαθητές που
δέχτηκαν την

(direct questioning condition). Όσον αφορά την αξιολόγηση του

λεξιλογίου με χαλαρό σκορ (ES= .82), δηλαδή βαθμολογήθηκε ως σωστή μια απάντηση
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ακόμη και αν ένα μέρος από αυτήν ήταν ορθό και όχι ολόκληρη η απάντηση και στον
έλεγχο εφαρμογής λεξιλογίου όπου ως σωστή απάντηση δέχονταν την ακριβή απόκριση
ή συνώνυμο (ES= .81). Παρόλα αυτά στο τεστ το οποίο εφαρμόστηκε και η βαθμολογία
ήταν αυστηρή , οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων δεν ήταν σημαντικές. Επιπλέον, η
μέση βαθμολογία κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε μια βδομάδα μετά, της
ομάδας της μνημονικής στρατηγικής ήταν σημαντικά υψηλότερη απ’ ότι της άλλης
ομάδας. Ο επανέλεγχος έγινε με δύο τεστ, στο ένα να γράψουν την σωστή απάντηση
του ορισμού (ES= 1.41) και στο άλλο να επιλέξουν την σωστή απάντηση του ορισμού
κυκλώνοντάς τον (ES= 2.07). Το σημαντικό σε αυτή την μελέτη είναι ότι αποδείχθηκε
η προσαρμοστικότητα της μνημονικής στρατηγικής σε διάφορες πτυχές μιας
συγκεκριμένης γνωστικής περιοχής (Jitendra et al., 2004).
Σε μια πρόσφατη έρευνα των Terrill, Scruggs και Mastropieri (2004) η οποία
πραγματοποιήθηκε σε οχτώ μαθητές Λυκείου με ΕΜΔ. Οι μαθητές διδάσκονταν νέες
λέξεις λεξιλογίου είτε με την μέθοδο λέξεως-κλειδιού (keyword strategy) είτε με μια
μη μνημονική στρατηγική (nonmnemonic condition). Στην μη μνημονική στρατηγική ο
δάσκαλος παρέχει στους μαθητές φύλλα εργασίας που περιέχουν δραστηριότητες όπως
συμπληρώστε στο κενό τους ορισμούς, ολοκλήρωση των προτάσεων και συνώνυμα. Οι
δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνταν εναλλάξ, έτσι την μια εβδομάδα οι μαθητές
χρησιμοποιούσαν την μέθοδο λέξεως-κλειδιού και την επόμενη εβδομάδα την μη
μνημονική μέθοδο. Η διδασκαλία διήρκησε έξι εβδομάδες. Οι μελετητές διαπίστωσαν
ότι

η ανάκληση του λεξιλογίου ήταν πολύ καλύτερη όταν χρησιμοποιούνταν η

στρατηγική λέξεως-κλειδιού απ’ ότι όταν χρησιμοποιούνταν η μη μνημονική μέθοδος.
Στην μνημονική μέθοδο οι μαθητές ανακαλούσαν σχεδόν το 92% των λέξεων ενώ στην
μη μνημονική λιγότερο από 50% (48.8%). Το μεγάλο μέγεθος επίδρασης (ES= 2.743)
υποστηρίζει τα ευρήματα προηγούμενων μελετών που χρησιμοποίησαν την μνημονική
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τεχνική λέξεως-κλειδιού, ότι μπορεί δηλαδή να είναι πολύ αποτελεσματική για τη
βελτίωση της κατάκτησης του λεξιλογίου από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
ΕΜΔ. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι μαθητές απολάμβαναν την χρήση της
μεθόδου, επομένως, αυτή θα μπορούσε να συνεχίσει να χρησιμοποιείται (Kuder, 2017).
Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι η στρατηγική λέξεως-κλειδιών είναι η μόνη
από τις τρεις πιο κοινές στη βιβλιογραφία μνημονικές στρατηγικές που χρησιμοποιείται
για τη διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ΕΜΔ. Στις
μελέτες τις οποίες αναφέρθηκε η μνημονική στρατηγική λέξεως-κλειδιού συγκρίθηκε
με άλλες μεθόδους διδασκαλίας λεξιλογίου και παρατηρήθηκε ότι μετά από κάθε
εφαρμογή της η επίδοση των μαθητών βελτιωνόταν κατά πολύ σε σχέση με τις άλλες
μεθόδους, γεγονός που αποδεικνύει την ανωτερότητα της προσέγγισης λέξεως-κλειδιού
στην βελτίωση της επίδοσης του λεξιλογίου.

1.4.2 Υποβοηθούμενη από Υπολογιστή Διδασκαλία - ComputerAssisted Instruction
H τεχνολογία των υπολογιστών κρατά σαν υπόσχεση την βελτίωση της
απόδοσης των μαθητών και την ποιότητα διδασκαλίας των εκπαιδευτικών στα
εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των επιπέδων. Οι υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν
αρχικά ως εργαλεία για τη διδασκαλία το 1950 όταν καταρτίστηκαν τα πρώτα
κατάλληλα προγράμματα. Μέχρι στιγμής, η ανάπτυξη ήταν ταχεία και η τεχνολογία
αναγνωρίστηκε ως ένα πρόσθετο εργαλείο διδασκαλίας. Οι βασικές εκπαιδευτικές
χρήσεις των υπολογιστών στα σχολεία τα τελευταία χρόνια ήταν η υποβοηθούμενη από
υπολογιστή διδασκαλία (computer-assisted instruction) (Vernadakis, Avgerinos,
Tsitskari & Zachopoulou, 2005). Η υποβοηθούμενη από υπολογιστή διδασκαλία σε
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συνδυασμό με τις παραδοσιακές μεθόδους, βοήθησε περισσότερο τους μαθητές να
επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους (Mize, 2018͘ Vernadakis et al., 2005).
Η διδασκαλία αυτή χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στις αίθουσες για
να συμπληρώσει τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών, το πρόγραμμα άσκησης και
πρακτικής (drill and practice) είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό της
υποβοηθούμενης από υπολογιστή διδασκαλίας (Johnson, Gersten και Carnine, 1987),
παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα άσκησης και πρακτικής σε βασικές
δεξιότητες και διδάσκει το περιεχόμενο της γνώσης (Jitendra et al., 2004). Είναι ένας
εναλλακτικός τρόπος εκμάθησης του εκπαιδευτικού υλικού και μπορεί να φανεί
ιδιαίτερα καρποφόρος για μαθητές με αναπηρίες, καθώς μπορεί α) να διδάξει σε
ατομικό ρυθμό και να ξεπεράσει τη δυσκολία της ένα προς ένα διδασκαλίας, β) να
παρέχει άμεση ανατροφοδότηση, γ) να παρέχει διδακτικές και συνεπείς διορθώσεις, δ)
να επιτρέπει εκτεταμένες δοκιμές ή επαναλήψεις όταν απαιτείται, ε) να παρέχει υψηλά
κίνητρα (Hall, Hughes & Filbert, 2000).
Σύμφωνα με τον Rasmussen και Davidson (1996, όπως αναφέρεται σε
Vernadakis et al., 2005), ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η
δυνατότητα εξατομίκευσης της διδασκαλίας, ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες
ανάγκες του μαθητή. Ακόμη, η παρουσίαση του υλικού του μαθήματος με διάφορους
τρόπους, όπως με κείμενο, ήχο και γραφικά καθιστά την διδασκαλία από τον
υπολογιστή ένα ενδιαφέρον και αποτελεσματικό μαθησιακό εργαλείο. Ακόμα, το
πρόβλημα των σημερινών αιθουσών, όπως το μεγάλο πλήθος μαθητών, η υπερφόρτωση
των μαθητών με πολλά καθήκοντα, έχει σαν αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις
τάξεις να βλέπουν τη χρήση της υποβοηθούμενης από υπολογιστή διδασκαλίας ως μέσο
βελτίωσης της διδασκαλίας τους (Vernadakis et al., 2005).
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Σύμφωνα με τους Fletcher-Flin και Gravatt (1995) η υποβοηθούμενη από
υπολογιστή διδασκαλία είναι περισσότερο αποτελεσματική από την παραδοσιακή
διδασκαλία για ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων στα μαθηματικά, τη φυσική, τις θεωρητικές
επιστήμες, την ανάγνωση και τη γραφή με μέσο όρο επίδρασης μεγέθους (.24). Η
αποτελεσματικότητα της μεθόδου αποδείχθηκε για την προσχολική, την πρωτοβάθμια,
τη δευτεροβάθμια, καθώς και για την ειδική εκπαίδευση. Το μεγαλύτερο μέγεθος
επίδρασης (.55) ήταν για την ομάδα της προσχολικής ηλικίας.
Τα πλεονεκτήματα της υποβοηθούμενης από υπολογιστή διδασκαλίας φαίνεται
πως θέλησαν να διαπιστώσουν οι ερευνητές και στον τομέα της διδασκαλίας λεξιλογίου
για μαθητές με ΕΜΔ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μελέτες στις οποίες
αναφέρεται είναι οι ακόλουθες.
Οι Johnson et al., (1987) χρησιμοποίησαν την υποβοηθούμενη από υπολογιστή
διδασκαλία ως μέσο για τη διδασκαλία λεξιλογίου ανεξάρτητα από την άμεση
διδασκαλία του δασκάλου. Οι συγγραφείς χρησιμοποιήσαν δύο προγράμματα
διδασκαλίας λεξιλογίου το Large Teaching Set και το Small Teaching Set, τα δύο αυτά
προγράμματα διέφεραν στον αριθμό λέξεων διδασκαλίας, επομένως οι ερευνητές
μελέτησαν τις επιπτώσεις του μεγέθους του εκπαιδευτικού συνόλου, δηλαδή, του
αριθμού των λέξεων που παρουσιάστηκαν, καθώς και της πρακτικής όταν παρέχεται
μέσω της υποβοηθούμενης από υπολογιστή διδασκαλίας (Bryant et al. 2003).
Εικοσιπέντε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις
επιδόσεις τους στο λεξιλόγιο και τυχαία ταξινομήθηκαν σε μία από τις δύο ομάδες
διδασκαλίας. Οι ομάδες διδασκαλίας διέφεραν στον αριθμό των λέξεων, οπότε οι
μαθητές κατανεμήθηκαν είτε στο μικρό σύνολο διδασκαλίας (Small Teaching Set, STS)
που περιελάβανε 7 λέξεις, είτε στο μεγάλο σύνολο διδασκαλίας (Large Teaching Set,
LTS) που περιελάβανε 25 λέξεις. Οι μαθητές δούλεψαν ο καθένας ξεχωριστά σε

50

υπολογιστές. Στο STS μία τράπεζα άγνωστων λέξεων καθορίστηκε για κάθε μαθητή και
κατασκευάστηκαν σετ πρακτικής λεξιλογίου. Οι ασκήσεις πρακτικής αποτελούνταν
από τρία είδη πολλαπλών επιλογών: η καινούργια λέξη εμφανιζόταν μόνη με τον σωστό
ορισμό ως μία από τις πέντε επιλογές, η λέξη εμφανιζόταν σε πρόταση με τον σωστό
ορισμό σαν μία από τις πέντε επιλογές ή ένα συνώνυμο εμφανιζόταν σε μία πρόταση,
με την λέξη ως μία από τις πέντε επιλογές. Το κριτήριο για την επιτυχία ήταν η
αναγνώριση της έννοιας της λέξης σωστά τέσσερις φορές σε δύο συνεχόμενα
μαθήματα. Οι λέξεις οι οποίες δεν αναγνωρίστηκαν τοποθετήθηκαν και πάλι στις
ομάδες πρακτικής και οι μαθητές έπρεπε για μια ακόμη φορά να πληρούν το κριτήριο
της κατάκτησης στη λέξη.
Στο LTS παρουσιάστηκαν δύο ομάδες εικοσιπέντε λέξεων. Οι λέξεις δεν είχαν
επιλεγεί για τον καθένα ξεχωριστά, συνεπώς κάποιοι από τους μαθητές γνώριζαν τη
σημασία κάποιων λέξεων. Το πρόγραμμα παρουσίαζε ένα μενού με τέσσερις μορφές,
παροχή λέξεων (word display), ένα κουίζ πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωση
προτάσεων και ένα παιχνίδι ηλεκτρονικού τύπου. Το κουίζ ήταν ίδιο πρόγραμμα με το
STS. Η συμπλήρωση των προτάσεων περιλάμβανε την ορθογραφία των νέων λέξεων
και το παιχνίδι του ηλεκτρονικού τύπου περιλάμβανε ασκήσεις αντιστοίχισης με μορφή
παιχνιδιού. Στους μαθητές ειπώθηκε, ότι θα μπορούν να παίξουν ένα ηλεκτρονικό
παιχνίδι για αναψυχή, όταν φτάνουν στο βαθμό επιτυχίας του 84% και ότι θα
προχωρούν σε νέα δραστηριότητα εάν φέρουν ποσοστό επιτυχίας 84% δύο μέρες
συνεχόμενα. Έπειτα, θα ξεκινούν οι μαθητές με την άλλη ομάδα 25 λέξεων και θα
ακολουθείτε η ίδια διαδικασία.
Οι ίδιες 50 λέξεις διδάχθηκαν και στις δύο καταστάσεις κατά τη διάρκεια 11
συνεδριών που διαρκούσαν 20΄ η κάθε μία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με 11
εκπαιδευτικές συνεδρίες, οι μαθητές της ομάδας STS ξεπέρασαν την ομάδα LTS όσον
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αφορά τον χρόνο που απαιτείται για να κατακτήσουν τη γνώση αλλά σε ποσοστό
επιτυχίας συνέβη το αντίστροφο με επίδοση 84% και 87,8%. Τα αποτελέσματα
διατήρησης δείχνουν ελαφρά ποσοστιαία μείωση στην επίδοση και για τις δύο ομάδες,
81% (STS) και 84% (LTS) αντίστοιχα. Ωστόσο, στον έλεγχο μεταφοράς της γνώσης
που διέφερε σε μορφή από τη μέθοδο πολλαπλής επιλογής των προηγούμενων
αξιολογήσεων, οι μαθητές σημείωσαν χαμηλή βαθμολογία τόσο στην αναγνώριση
λέξεων με ποσοστό ακρίβειας 35% όσο και την κατανόηση χωρίου με ποσοστό
ακριβείας 50% (Bryant et al., 2003͘ Jitendra et al., 2004) .
Οι Horton, Lovitt

και Givens (1988) θέλησαν να εξετάσουν την

αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος λεξιλογίου βασισμένο σε υπολογιστή που είχε
ως στόχο την διδασκαλία γεωγραφικών όρων. Έξι μαθητές γυμνασίου με ΕΜΔ
συμμετείχαν σε 3 συνεχόμενες συνεδρίες, οι οποίες διήρκησαν από 30΄ η κάθε μία, οι
συνεδρίες ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη διαδικασία, περιλάμβαναν δηλαδή, pretest,
πρακτική και posttest. Το πρόγραμμα του υπολογιστή ήταν αυτορρυθμιζόμενο, δηλαδή
οι μαθητές επεξεργάζονταν τα σύνολα των λέξεων με την δική τους ταχύτητα και στην
διάρκεια των 30΄ απαντούσαν όσα περισσότερα σύνολα λέξεων μπορούσαν. Η
διδασκαλία της λέξης γινόταν με την ακόλουθη πρακτική, αρχικά εμφανιζόταν στην
οθόνη ο ορισμός της λέξης και ένα μήνυμα που προέτρεπε τους μαθητές να επιλέξουν
την σωστή απάντηση από ένα σύνολο 10 λέξεων. Εάν η απάντηση που δίνονταν ήταν
σωστή τότε εμφανιζόταν ένα μήνυμα επιβράβευσης και επιβεβαίωσης για την ορθότητα
της απάντησης. Εάν η απάντηση ήταν λάθος παρουσιαζόταν στην οθόνη μήνυμα πως η
απάντηση ήταν λανθασμένη και δινόταν η σωστή απάντηση. Στην συνέχεια ο μαθητής
προχωρούσε στην επόμενη ερώτηση και ακολουθούσε η ίδια διαδικασία. Τα
αποτελέσματα δείχνουν σημαντικά κέρδη από το pretest στο posttest για τους μαθητές
με ΕΜΔ (mean ES=2.22), σε πειραματικό μόνο επίπεδο, αφού μόνο αυτό εφαρμόστηκε.
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με την πάροδο του χρόνου οι επιδόσεις των μαθητών
βελτιώθηκαν με την χρήση της υποβοηθούμενης από υπολογιστή διδασκαλίας, Posttest
1(ES=1.6), Posttest 2 (ES=2.47), Posttest 3 (ES=3.13).
Οι Hebert και

Murdock (1994, όπως αναφέρεται σε Jitendra et al., 2004)

σύγκριναν την αποτελεσματικότητα τριών μορφών υποβοηθούμενης από υπολογιστή
διδασκαλίας, χωρίς ομιλία, με συνθετική ομιλία και με ψηφιοποιημένη ομιλία για τη
διδασκαλία λέξεων λεξιλογίου σε 3 μαθητές με ΕΜΔ. Η μέση ηλικία των μαθητών ήταν
11-13 έτη, συνεπώς κάποιοι ήταν γυμνασίου και κάποιοι δημοτικού, ωστόσο ακριβώς
οι ηλικές δεν δίνονται. Το πρόγραμμα λεξιλογίου Word Attack Plus με ορισμούς,
προτάσεις με βάσει τα συμφραζόμενα και τεστ πολλαπλής επιλογής χρησιμοποιήθηκαν
και στις τρεις μορφές του προγράμματος της υποβοηθούμενης από υπολογιστή
διδασκαλίας. Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές μάθαιναν
καλύτερα με την συνθετική και ψηφιοποιημένη ομιλία σε σχέση με την μη ομιλία. Οι
μέσες βαθμολογίες για τις συνθετικές και ψηφιοποιημένες συνθήκες ομιλίας
βελτιώθηκαν σε σχέση με την αρχική τιμή (PND=72% και 61% αντίστοιχα) και για
τους 3 μαθητές.
Σε δύο πιλοτικές έρευνες ο Boettcher (1983, όπως αναφέρεται σε Jitendra et al.,
2004) εξέτασε την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος κατανόησης της
ανάγνωσης που βασίζεται σε υπολογιστή, το πρόγραμμα ονομάζεται Reading
Comprehension System (RSC), σε δύο φάσεις πριν ξεκινήσει η διδακτική παρέμβαση
(pretest) και μετά την λήξη της (posttest). Σκοπός του προγράμματος ήταν να παρέχει
πρακτική σε πέντε δεξιότητες σχετικά με την κατανόηση, μία από αυτές ήταν η
δεξιότητα ανάπτυξης του λεξιλογίου, που περιλάμβανε πρακτική και εξάσκηση με
συνώνυμα, αντώνυμα και λέξεις με πολλαπλές έννοιες. Η διαδικασία είχε ως εξής, ο
μαθητής συνδεόταν στο πρόγραμμα και αφού διάβαζε το απόσπασμα του κειμένου και
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έπειτα απαντούσε στις πέντε ερωτήσεις λεξιλογίου. Ένα δείγμα ερώτησης είναι το
ακόλουθο, ο σκύλος σημαίνει ότι και η λέξη κουτάβι. Δίνοντας το συνώνυμο της λέξης
σκύλου, ο μαθητής έπρεπε να πληκτρολογήσει ναι ή όχι. Εάν δώσει την σωστή
απάντηση ο μαθητής, το πρόγραμμα κατευθείαν τον επιβραβεύει ενώ αν δώσει
λανθασμένη τον παρακινεί να ξαναπροσπαθήσει. Στην πρώτη έρευνα συμμετείχαν 28
μαθητές με ΕΜΔ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ωστόσο την αναφέρουμε γιατί
ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και με μαθητές γυμνασίου. Σε διάστημα 9 εβδομάδων
ο μέσος χρόνος χρήσης του προγράμματος του υπολογιστή ήταν 6.8 ώρες. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέσο όφελος για τους μαθητές ήταν σχεδόν ένας χρόνος ή
και παραπάνω όσον αφορά το λεξιλόγιο (M=+1.32) και για την κατανόηση (Μ=+1,58).
Στη δεύτερη μελέτη το RCS εξετάστηκε για μια ολόκληρη σχολική χρονιά. Εδώ
συμμετείχαν 22 μαθητές με ΕΜΔ ηλικίας 7-13 ετών, δηλαδή, πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι μαθητές ανήκουν σε
κάθε βαθμίδα. Ο χρόνος που πέρασαν στον υπολογιστή κατά τους 9 μήνες εκπαίδευσης
είναι 7,4 ώρες. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κανένα αξιοσημείωτο όφελος στις
δοκιμασίες μέτρησης από το pretest στο posttest (Jitendra et al., 2004).
Ολοκληρώνοντας, η υποβοηθούμενη από υπολογιστή διδασκαλία φαίνεται πως
βοηθά στην βελτίωση της επίδοσης των μαθητών με ΕΜΔ στην διδασκαλία λεξιλογίου.
Τέσσερις έρευνες αναφέρθηκαν και οι τέσσερις είχαν θετικά αποτελέσματα, παρόλα
αυτά, η δεύτερη μελέτη του Boettcher (1983, όπως αναφέρεται σε Jitendra et al., 2004)
αυτή που αφορούσε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου δεν είχε αξιοσημείωτα
αποτελέσματα παρά την διάρκεια της παρέμβασης (9 μήνες).
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1.4.3 Μέθοδοι Βασισμένοι στην Δραστηριότητα – Activity Based Methods
Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης στις τάξεις ολοκληρώνεται με την
παραδοσιακή μέθοδο. Τα παιδιά κάθονται σιωπηλά στην τάξη, ο εκπαιδευτικός
παραδίδει και οι μαθητές ακούνε αδρανώς τον εκπαιδευτικό. Σε μια συμβατική
αίθουσα, οι ικανότητες μάθησης στην πλειοψηφία των μαθητών περιορίζεται μόνο στην
αντιγραφή όσων γράφονται στον πίνακα και δεν είναι σε θέση να χειριστούν
αποτελεσματικά τα δεδομένα μέσω των σκέψεων, της αξιολόγησης και της έρευνας.
Εξαιτίας της περιορισμένης αυτής ικανότητας, οι μαθητές χάνουν το ενδιαφέρον για τη
μάθηση (Noreen & Rana, 2019).
Η διδασκαλία με βάση τη δραστηριότητα είναι μια στρατηγική επικεντρωμένη
στην ιδέα ότι οι μαθητές πρέπει να συμπεριληφθούν μέσω των δραστηριοτήτων στην
εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η διδασκαλία με βάση τη δραστηριότητα είναι μία
μέθοδος που υιοθετείται από έναν δάσκαλό για να τονίσει την μέθοδο διδασκαλίας του,
μέσω μιας δραστηριότητας στην οποία οι μαθητές

δείχνουν ενδιαφέρον και

πραγματοποιούν αποτελεσματικές πρακτικές μάθησης. Πρόκειται για την διαδικασία
στην οποία το παιδί συμπεριλαμβάνεται αποτελεσματικά δείχνοντας ενδιαφέρον
πνευματικά και σωματικά (Noreen & Rana, 2019). Σύμφωνα με τον Kenly (2007) οι
μέθοδοι διδασκαλίας με βάση τη δραστηριότητα είναι διαφορετικές από την συμβατική
διδασκαλία, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά σε αυτή. Η μάθηση με βάση τη
δραστηριότητα είναι μια τέτοια εκπαίδευση στην οποία ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει
δυναμικά.
Η μάθηση μέσω της πράξης είναι πολύ σημαντική στη επιτυχή γνώση επειδή
συμμετέχουν

σε

αυτήν

περισσότερες

αισθήσεις.

Συνεπώς

μαθαίνει

κάποιος

περισσότερα και αυτά διατηρούνται για παραπάνω χρόνο. Οι δραστηριότητες φέρνουν
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ενεργητικότητα και εξυπνάδα μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Επειδή γνωρίζουμε ότι η
εκπαίδευση σημαίνει την ολική βελτίωση του παιδιού, άρα πρέπει να οργανώσουμε
πολυάριθμες δραστηριότητες για να διαμορφώσουμε την προσωπικότητα του
εκπαιδευόμενου με διάφορους τρόπους. Η μέθοδος διδασκαλίας βασισμένη στην
δραστηριότητα δρα ως μία δυναμική που λύνει τα προβλήματα των εκπαιδευόμενων.
Βελτιώνει το καινοτόμο μέρος της εμπειρίας και δίνει πραγματικότητα στη μάθηση.
Δίνει διάφορες εμπειρίες στους εκπαιδευόμενους για να ενθαρρύνει την απόκτηση
πληροφοριών, εμπειριών και ικανοτήτων. Χτίζει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και
δημιουργεί την κατανόηση μέσω της πράξης, δημιουργεί χαρούμενη σχέση και
ενθουσιασμό γι’ αυτούς. Εάν στο παιδί δινόταν η δυνατότητα να την ανακαλύψει από
μόνο του και του δινόταν ένα ιδανικό περιβάλλον μάθησης, η μάθηση θα ήταν
ευχάριστη και ανθεκτική. Εμπνέει τους μαθητές να βάλουν σε λειτουργία τις
καινοτόμες ιδέες τους, τις πληροφορίες και το μυαλό τους για την επίλυση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν (Noreen & Rana, 2019), χτίζουν δηλαδή με τη
βοήθεια της βασισμένης στη δραστηριότητα μεθόδου τις γνώσεις τους (Shah & Rahat,
2014).
Ακόμη, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές είναι ένας βασικός
παράγοντας για την επιτυχή μάθηση που εμπεριέχεται στην διδασκαλία μέσω
δραστηριοτήτων. Οι αλληλεπιδραστικές πηγές ή το περιβάλλον βοηθούν τους μαθητές
επειδή αυτές οι πηγές είναι προσβάσιμες όποτε και όσες φορές το επιθυμεί ο
εκπαιδευόμενος. Εν ολίγοις, η αλληλεπιδραστικότητα είναι η βάση για την διδασκαλία
με βάση την δραστηριότητα (Ravi & Xaviera, 2007).
Ολοκληρώνοντας, η διδασκαλία με βάση την δραστηριότητα έχει ως κέντρο της
το παιδί ή μπορούμε να πούμε ότι είναι μία εστιασμένη στα παιδιά προσέγγιση.
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Δημιουργεί ικανότητα αυτοδιδασκαλίας μεταξύ των παιδιών και επιτρέπει στους
μαθητές να μαθαίνουν σύμφωνα με τις ικανότητές τους (Noreen & Rana, 2019).
Όσον αφορά τη διδασκαλία λεξιλογίου με την μέθοδο διδασκαλίας με βάση την
δραστηριότητα, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματά της θέλησαν να μελετήσουν οι Scruggs,
Mastropieri, Bakken και Brigham (1993) έναντι μιας βιβλιογραφικής προσέγγισης στην
εκμάθηση φυσικής σε 26 μαθητές γυμνασίου. Χρησιμοποιήθηκε ο σχεδιασμός ή η
τεχνική της διασταύρωσης, καθώς εφαρμόστηκε με επιτυχία και σε προηγούμενη
έρευνα που διεξήχθη από τους Scruggs & Mastropieri, 1990 (όπως αναφέρεται σε
Scruggs et al., 1993) σε τάξη ειδικής εκπαίδευσης. Η χρησιμότητά της αποδίδεται στο
γεγονός ότι κάθε μαθητής δέχεται και τις δύο μεθόδους διδασκαλίας.

Την πρώτη

εβδομάδα μελετήθηκε η διδακτική ενότητα του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού και
την δεύτερη εβδομάδα των πετρωμάτων και των ορυκτών. Κάθε εβδομάδα
πραγματοποιούνταν τρεις συνεδρίες, σε τρεις συνεχόμενες μέρες και διαρκούσαν από
50΄.
Η μελέτη ολοκληρώθηκε σε δύο εβδομάδες. Η διδασκαλία με βάση την
δραστηριότητα απαιτούσε την ενασχόληση των μαθητών στις δραστηριότητες σε
μικρές ομάδες με τη χρήση του Full Option Science System (FOSS). Επρόκειτο για ένα
σύστημα εναλλακτικής διδασκαλίας της διδακτέας ύλης που περιέχει διάφορες
προτάσεις για την προσαρμογή της διδασκαλίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των μαθητών με διάφορες αναπηρίες (Scruggs & Mastropieri, 1993). Οι δύο ενότητες
που προσαρμόστηκαν ήταν η Μονάδα Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού και τα Υλικά της
Γης. Η βιβλιογραφική προσέγγιση αποτελούνταν από την παράδοση του καθηγητή ή
την ανάγνωση του κειμένου (Bryant et al., 2004͘ Scruggs & Mastropieri, 1993).
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όταν η μέθοδος που είναι βασισμένη στην
δραστηριότητα είναι κατάλληλα δομημένη, διευκολύνει την απόκτηση γνώσεων από
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μαθητές με ΕΜΔ (ES= .45) σε σύγκριση με την κειμενική προσέγγιση. Επίσης, τα
αποτελέσματα ήταν υψηλότερα και στην αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε μία
εβδομάδα μετά (ES= .48) (Jitendra et al., 2004). Όμως, οι βαθμολογίες των μαθητών με
ΕΜΔ στις 8 ερωτήσεις που αφορούσαν τον έλεγχο λεξιλογίου τόσο στο posttest όσο και
στον έλεγχο ανάκλησης μια εβδομάδα μετά είχαν σημειώσει τις χαμηλότερες τιμές σε
σχέση με τους άλλους δυο τομείς ελέγχου (Scruggs et al., 1993).
Ολοκληρώνοντας, είναι καλό να αναφερθεί ότι τα μέτρια μεγέθη επίδρασης που
αναφέρθηκαν, ταιριάζουν με το εύρος της επίδρασης που συνήθως επικρατεί σε
προσεγγίσεις βασιμένες στη δραστηριότητα στη διδασκαλία της φυσικής (Scruggs et
al., 1993). Ωστόσο, τα χαμηλά αποτελέσματα στον τομέα του λεξιλογίου δεν την
κρίνουν την άκρως κατάλληλη για την διδασκαλία λεξιλογίου αποκλειστικά.

1.4.4

Διαδραστική

Διδασκαλία

Λεξιλογίου

-

Interactive

Vocabulary Instruction
Η διαδραστική διδασκαλία φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη σε διάφορες
ομάδες μαθητών. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον τομέα των μαθησιακών
δυσκολιών ίσως λόγω του ιδιαίτερου χαρακτηριστικού αυτών των μαθητών ως
ανενεργοί (Bos et al., 1989).
Η διαδραστική διδασκαλία εμπλέκει τους μαθητές και τον δάσκαλο σε
συζητήσεις που χαρακτηρίζονται από ευκαιρίες ενεργοποίησης και ενσάρκωσης των
προηγούμενων γνώσεων σχετικά με το λεξιλόγιο και τις έννοιες. Εμπλέκει τους
μαθητές να μοιραστούν τις γνώσεις τους μέσω της συνεργατικής μάθησης, επισημαίνει
το σχετικό με το περιεχόμενο λεξιλόγιο και εμπλέκει τους μαθητές στην πρόβλεψη και
αιτιολόγηση των σημασιολογικών σχέσεων. Οδηγεί στην ουσιαστική μάθηση του
λεξιλογίου (Bos, Andres, Filip & Jaffe, 1989).
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Αρκετές έρευνες από την Bos και τους συνάδελφους της υποστηρίζουν την
χρήση διαδραστικών στρατηγικών σε μαθητές με ΕΜΔ για να τους ενθαρρύνουν στην
εκμάθηση λεξιλογίου. Σημασιολογική ανάλυση χαρακτηριστικών (Semantic Features
Analysis-SFA),

Σημασιολογική

χαρτογράφηση

(Semantic

Mapping-SM),

και

Σημασιολογική/Συντακτική ανάλυση χαρακτηριστικών (Semantic/Syntactic Feature
Analysis-SSFA) είναι διαδραστικές γνωστικές στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί για να
βοηθήσουν τους μαθητές να κατηγοριοποιήσουν τις λέξεις λεξιλογίου σημειώνοντας
ομοιότητες και διαφορές μεταξύ σχετικών ιδεών (Jitendra et al., 2004).
Στην σημασιολογική χαρτογράφηση, τα εκπαιδευτικά υλικά είναι μία γραπτή
λίστα λεξιλογίου, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές συζητούν για να ενεργοποιηθούν οι
προηγούμενες γνώσεις του σχετικού λεξιλογίου για να διευθετηθούν οι σχέσεις μεταξύ
των εννοιών. Στη συνέχεια δημιουργούν έναν σημασιολογικό χάρτη. Στην κορυφή του
χάρτη τοποθετείται η κύρια ιδέα και από κάτω οι δευτερεύουσες. Ο χάρτης είναι μια
οπτική παρουσίαση του λεξιλογίου και των σχέσεων μεταξύ των λέξεων (Bos &
Andres, 1992͘ Bos & Filip, 1984).
Η σημασιολογική ανάλυση χαρακτηριστικών είναι μια διαδραστική στρατηγική
που δίνει έμφαση στην ευρεία διδασκαλία και στην βαθιά επεξεργασία του λεξιλογίου
συνδεδεμένη με τη δομή του περιεχομένου του αποσπάσματος. Για την εφαρμογή της
αναπτύσσεται ένα γράφημα σχέσεων, δηλαδή ένας πίνακας στον οποίο οι σημαντικές
ιδέες βρίσκονται στην κορυφή και το σχετικό λεξιλόγιο παρατίθεται στο πλάι. Έννοιες
και λεξιλόγιο που δεν σχετίζονται με τις κύριες ιδέες ή κρίνονται από τους
εκπαιδευτικούς ως γνωστές για τους μαθητές δεν διδάσκονται. Ο δάσκαλος συζητά με
τους μαθητές για το θέμα ενεργοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις προηγούμενες
γνώσεις. Στη συνέχεια οι μαθητές συμπληρώνουν το γράφημα με τις οδηγίες που τους
δίνονται, οι απαντήσεις που μπορούν να δώσουν είναι α) θετική σχέση (+), β) αρνητική
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σχέση (–), γ) καμία σχέση (0), δ) δεν γνωρίζουν αν υπάρχει σχέση (;). Έπειτα
διαβάζουν το σχετικό απόσπασμα και ελέγχουν τις απαντήσεις τους. Μετά την
ανάγνωση γίνεται συζήτηση γύρω από το διάγραμμα σχέσεων και διευκρινίζουν οι
μαθητές ότι δεν μπόρεσαν με την ανάγνωση του αποσπάσματος να ξεκαθαρίσουν (Bos,
et al., 1989).
Η

τρίτη

διαδραστική

στρατηγική

που

χρησιμοποιείται

είναι

η

σημασιολογική/συντακτική ανάλυση χαρακτηριστικών, για την εφαρμογή της
χρησιμοποιούνται προτάσεις κλειστού τύπου οι οποίες για την δημιουργία τους
βασίζονται στον πίνακα σχέσεων. Κατά την διάρκεια αυτής της στρατηγικής
χρησιμοποιούνται και ο πίνακας σχέσεων και οι προτάσεις (Bos & Andres, 1990).
Στην πρώτη μελέτη οι Andres, Bos και Filip (1984, όπως αναφέρεται σε Jitendra
et al., 2004) συνέκριναν την αποτελεσματικότητα της σημασιολογικής ανάλυσης
χαρακτηριστικών με την παραδοσιακή δραστηριότητα αναζήτησης λεξιλογίου με τη
χρήση λεξικού. Eξήντα τέσσερις μαθητές με ΕΜΔ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
συμμετείχαν στην μελέτη. Οι συνεδρίες ολοκληρώθηκαν σε δύο εβδομάδες,
πραγματοποιούνταν 4 φορές την κάθε εβδομάδα και διαρκούσαν 50΄. Οι μαθητές
τυχαία μοιράστηκαν σε δύο ομάδες. Οι μαθητές στην παραδοσιακή δραστηριότητα
αναζήτησης λέξεων κλήθηκαν να ψάξουν στο λεξικό την σημασία 20 λέξεων να
γράψουν τον ορισμό και μία πρόταση για κάθε λέξη. Το υπόλοιπο του χρόνου
χρησιμοποιήθηκε για την ανάγνωση του χωρίου που δόθηκε για προετοιμασία για τον
έλεγχο της κατανόησης. Οι μαθητές στην μέθοδο της σημασιολογικής ανάλυσης
χαρακτηριστικών

διδάχθηκαν

τη

συμπλήρωση

ενός

γραφήματος

σχέσεων

χρησιμοποιώντας μία διαδικασία δύο βημάτων. Πρώτον, ο εκπαιδευτής περιέγραψε
βασικές έννοιες και κάθε λέξη λεξιλογίου. Δεύτερον, ο μαθητής διδάχθηκε να
βαθμολογεί κάθε λέξη λεξιλογίου σε σχέση με κάθε μεγάλη έννοια ως θετική σχέση,
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αρνητική σχέση, χωρίς σχέση ή δεν γνωρίζω την σχέση. Η διδασκαλία αυτή ενθάρρυνε
τους μαθητές να διαβάσουν το απόσπασμα για να επιβεβαιώσουν την βαθμολογία τους
και να διευκρινίσουν τυχόν απαντήσεις «δεν ξέρω». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι
μαθητές που δέχτηκαν την σημασιολογική ανάλυση χαρακτηριστικών ξεπέρασαν κατά
την αξιολόγηση τους μαθητές από την παραδοσιακή αναζήτηση, τόσο στην αξιολόγηση
του λεξιλογίου (ES = 1.35) όσο και της κατανόησης (ES = 1.70) (Bryant et al., 2004).
Στη δεύτερη μελέτη των Bos, Andres, Filip & Jaffe (1989) συμμετείχαν 50
μαθητές λυκείου με ΕΜΔ. Η παρέμβαση διήρκησε δύο εβδομάδες, 4 συνεδρίες
συνόλικα που διαρκούσαν από 50΄. Οι μαθητές τυχαία μοιράστηκαν σε μία από τις δύο
μεθόδους διδασκαλίας. Οι ερευνητές συνέκριναν τα βραχυπρόθεσμα και τα
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της σημασιολογικής ανάλυσης χαρακτηριστικών
(semanting features analysis) και της μεθόδου του λεξικού (Dictionary Method). H
διδασκαλία στη σημασιολογική ανάλυση χαρακτηριστικών επικεντρωνόταν στη
συζήτηση και στη συμπλήρωση ενός γραφήματος σχέσεων, ενεργοποιώντας τις
προηγούμενες γνώσεις, προβλέποντας τη σχέση μεταξύ παλιάς και καινούργιας γνώσης,
και στην παραγωγή ορισμών για τις άγνωστες λέξεις. Οι μαθητές στη μέθοδο του
λεξικού χρησιμοποιήσαν ένα λεξικό για να δώσουν τους ορισμούς των λέξεων και να
γράψουν μία πρόταση για κάθε λέξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές στην
σημασιολογική ανάλυση χαρακτηριστικών ξεπέρασαν στις επιδόσεις τους μαθητές που
παρακολούθησαν τη μέθοδο λεξικού, τόσο στο λεξιλόγιο (ES = 1.64) όσο και στις
εννοιολογικές μονάδες (ES = 1.63). Ωστόσο, δεν υπήρχε σημαντικό κέρδος ή απώλεια
σε καμία από τις δύο μεθόδους όσον αφορά τον έλεγχο διατήρησης μετά από 6 μήνες
(Bryant et al., 2004).
Μία

ακόμη

μελέτη

των

και

Bos

Andres

(1990)

αποδεικνύει

την

αποτελεσματικότητα των διαδραστικών μεθόδων (SM, SFA, SFFA) σε σχέση με την
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διδασκαλία ορισμών (definition instruction) στην εκμάθηση λεξιλογίου, στην
κατανόηση της ανάγνωσης και στην ποιότητα των γραπτών ανακλήσεων μαθητών
λυκείου με ΕΜΔ σε κείμενο φυσικής, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Οι μαθητές ήταν 61 στο σύνολο, τυχαία ανατέθηκαν σε μία από τις 4 καταστάσεις
παρέμβασης. Η παρέμβαση αποτελούνταν από 8 συνεδρίες 50΄, σε περίοδο περίπου 7
εβδομάδων. Τα αποτελέσματα από το posttest δείχνουν ότι οι μαθητές στην
σημασιολογική ανάλυση χαρακτηριστικών (ES=1.06) και στην σημασιολογική
χαρτογράφηση (ES= 1.25) έμαθαν σημαντικά περισσότερες λέξεις απ’ ότι οι μαθητές
που συμμετείχαν στην παρέμβαση της διδασκαλίας ορισμών. Επιπλέον, οι μαθητές που
συμμετείχαν στις τρεις διαδραστικές καταστάσεις διδασκαλίας ξεπέρασαν στις
επιδόσεις λεξιλογίου τους μαθητές από την μέθοδο ορισμών στον έλεγχο διατήρησης
της γνώσης (mean ES=1.05). Ακόμα, στον έλεγχο της κατανόησης και οι τρεις ομάδες
που δέχθηκαν την διαδραστική μέθοδο (mean ES = 1.35) ξεπέρασαν στις επιδόσεις την
ομάδα της διδασκαλίας ορισμών ενώ μόνο οι μαθητές που συμμετείχαν στην
σημασιολογική/συντακτική ανάλυση χαρακτηριστικών (ES = 1.44) ξεπέρασαν στις
επιδόσεις τους μαθητές της διδασκαλίας ορισμών, κατά τον έλεγχο διατήρησης της
γνώσης που πραγματοποιήθηκε 4 βδομάδες μετά. Ούτε η βραχυπρόθεσμη αλλά ούτε
και η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση έδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών
διαδραστικών μεθόδων τόσο στην κατανόηση όσο και στο λεξιλόγιο (Jitendra et al.,
2004).
Ο έλεγχος των γραπτών ανακλήσεων έγινε από τους μαθητές γράφοντας για 20΄
όλα όσα γνωρίζουν για το θέμα, εξετάστηκαν για την παραγωγή λεξιλογίου, τις
εννοιολογικές μονάδες και τις γνώσεις γραφής (scriptal ή scriptural knowledge). Δεν
υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων που δέχθηκαν την διαδραστική
διδασκαλία στα δεδομένα που προέκυψαν (Bryant et al., 2003͘ Jitendra et al., 2004).
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Όσον αφορά τα ευρήματα που σχετίζονται με την διατήρηση, αυτά δείχνουν ότι στην
σημασιολογική/συντακτική ανάλυση χαρακτηριστικών (ES = 1.89) και στην
σημασιολογική ανάλυση χαρακτηριστικών (ES = 1.42) οι μαθητές είχαν καλύτερες
επιδόσεις από αυτούς που δέχθηκαν την μέθοδο της διδασκαλίας ορισμών στις
ανακλήσεις που αναλύθηκαν σχετικά με το λεξιλόγιο που παρήγαγαν οι μαθητές. Όταν
οι ανακλήσεις αναλύθηκαν σχετικά με την ακρίβεια των εννοιολογικών μονάδων μου
παρήγαγαν οι μαθητές, μόνο τα δεδομένα διατήρησης έδειξαν ότι οι μαθητές στην
ομάδα της σημασιολογικής/συντακτικής ανάλυσης χαρακτηριστικών (ES = 2.48) και
της σημασιολογικής ανάλυσης χαρακτηριστικών (ES = 1.83) είχαν πολύ καλύτερη
επίδοση από τους μαθητές της ομάδας της διδασκαλίας ορισμών. Όλες οι πειραματικές
ομάδες έδειξαν σημαντικά υψηλότερης ποιότητας γραπτή γνώση σε σχέση με την
διδασκαλία ορισμών μόνο στα δεδομένα διατήρησης (mean ES = 1.40) (Jitendra et al.,
2004).
Στην τέταρτη μελέτη οι Bos και Andres (1992) συγκρίνουν τις τρεις
διαδραστικές στρατηγικές με την διδασκαλία ορισμού (definition instruction), σε μια
σειρά από τρεις φάσεις με δύο δοκιμές η κάθε φάση. Οι ερευνητές εργάστηκαν με
δίγλωσσους μαθητές δημοτικού με ΕΜΔ στην πρώτη δοκιμή, στην φάση 1 της πρώτης
δοκιμής συμμετείχαν 42 μαθητές, στη φάση 2, 47 μαθητές και στην φάση 3, 26
μαθητές. Οι μαθητές μελέτησαν θέμα που αφορούσε τις κοινωνικές επιστήμες. Στη
δεύτερη δοκιμή εργάστηκαν με μία ομάδα μαθητών γυμνασίου με ΕΜΔ, στη φάση 1
συμμετείχαν 61 μαθητές, στη φάση 2, 53 μαθητές και στην φάση 3 συμμετείχαν 22
μαθητές. Αυτοί ασχολήθηκαν με περιεχόμενο των θετικών επιστημών. Στις φάσεις 1
και 2 οι μαθητές τυχαία συμμετείχαν σε μία από τις 4 στρατηγικές διδασκαλίας. Στην
φάση 1 οι οδηγίες για την εφαρμογή της παρέμβασης δόθηκαν από τους ερευνητές,
στην φάση 2 και 3 η διδασκαλία έγινε από τους εκπαιδευτικούς. Στη φάση 3
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εφαρμόστηκαν μόνο οι εκπαιδευτικές στρατηγικές σημασιολογικής χαρτογράφησης και
σημασιολογικής ανάλυσης χαρακτηριστικών από τους μαθητές σε ομάδες συνεργασίας.
Στις δύο πρώτες φάσεις κάθε δοκιμής αποτελούνταν από 6 συνεδρίες των 50΄ και
συγκρίθηκαν οι τρεις διαδραστικές στρατηγικές με την διδασκαλία ορισμού ενώ στην 3
φάση διεξήχθησαν 5 συνεδρίες σε διάστημα 5 εβδομάδων.
Τα αποτελέσματα για τις φάσεις 1 και 2 στις διαδραστικές στρατηγικές δείχνουν
στο posttest και στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σημαντικές διαφορές σε σχέση με
την μέθοδο διδασκαλίας ορισμού για τους δίγλωσσους μαθητές δημοτικού και για του
μαθητές γυμνασίου με ΕΜΔ. Στη φάση 1 οι μαθητές με ΕΜΔ που ανήκαν στις
διαδραστικές μεθόδους ξεπέρασαν σε βαθμολογία αυτούς που παρακολούθησαν την
μέθοδο διδασκαλίας ορισμού τόσο στο posttest (mean ES= 0.92 για λεξιλόγιο και 1.22
για κατανόηση) όσο και στο follow up (mean ES= 1.01 για λεξιλόγιο και 0.78 για
κατανόηση). Στη φάση 2 και πάλι οι μαθητές που συμμετείχαν στην ομάδα των
διαδραστικών μεθόδων ξεπέρασαν αυτούς που ανήκαν στην μέθοδο διδασκαλίας
ορισμού τόσο στο posttest (mean ES= 0.83 στο λεξιλόγιο και 1.51 στην κατανόηση)
όσο και στο follow up (mean ES= 0.79 στο λεξιλόγιο και 1.51 στην κατανόηση). Δεν
υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών διαδραστικών μεθόδων και στις δύο
φάσεις. Όσον αφορά τους δίγλωσσους μαθητές δημοτικού το εύρος βαθμολογίας στην
φάση 1 και 2 κυμαίνεται στο λεξιλόγιο από ΕS= 0.50 έως 1.28 και από ES= .81 ως 1.46
αντίστοιχα (Jitendra et al., 2004).
Επιπλέον οι συγκρίσεις στην εφαρμογή της μεθόδου μεταξύ ερευνητών (φάση
1) και εκπαιδευτικών (φάση 2) αποδεικνύουν από το μέγεθος επίδρασης ότι ήταν
παρόμοιες. Τα αποτελέσματα από την φάση 3 δείχνουν ότι οι δίγλωσσοι μαθητές
δημοτικού και οι μαθητές γυμνασίου με ΕΜΔ αύξησαν σημαντικά τις γνώσεις τους από
το pretest μέχρι το posttest και στις δύο διαδραστικές καταστάσεις (mean ES= 2.82 και
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3.64, για τους δίγλωσσους και τους μαθητές γυμνασίου αντίστοιχα). Η γνώση
διατηρήθηκε όπως προκύπτει από τον έλεγχο διατήρησης της γνώσης που
πραγματοποιήθηκε ένα μήνα μετά τη διδασκαλία (Jitendra et al., 2004).
Ολοκληρώνοντας, παρατηρούμε ότι οι τέσσερις μελέτες που εξετάστηκαν
ενσωματώνουν διδακτικά χαρακτηριστικά που δίνουν έμφαση στην κατηγοριοποίηση
του λεξιλογίου σημειώνοντας ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των σχετικών ιδεών
χρησιμοποιώντας

σημασιολογικούς

χάρτες

και

σημασιολογική

ανάλυση

χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικά οφέλη για τους μαθητές με
ΕΜΔ από την διδασκαλία των διαδραστικών στρατηγικών. Σημαντικό είναι να
αναφερθεί ότι με την συγκεκριμένη μέθοδο καταπιάστηκε μία συγκεκριμένη ομάδα
ερευνητών που έπειτα από την ολοκλήρωση των ερευνών τους δεν εντοπίστηκε να
χρησιμοποιείται σε μεταγενέστερες έρευνες.

1.4.5 Διδασκαλία Ακριβείας - Precision teaching
Η συμπεριφορική ευχέρεια αναφέρεται στον συνδυασμό της ακριβούς και
γρήγορης απάντησης που είναι συνώνυμο με την επίδοση ενός ειδήμονα ή την
κατάκτηση μιας δεξιότητας ή εργασίας. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι εφαρμόζεται
εύκολα σε παρατεταμένες χρονικές περιόδους, σε διάφορα περιβάλλοντα και ότι τα
αποτελέσματα της διατηρούνται με την πάροδο του χρόνου (Ramey et al., 2016).
Η διδασκαλία ακριβείας (precision teaching) είναι μία μέθοδος που βασίζεται
στην έννοια και στην ανάπτυξη της συμπεριφορικής ευχέρειας. Έχει ως σκοπό να
δημιουργήσει απαντήσεις με ευχέρεια, χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και ταχύτητα. Έχει
χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα καταστάσεων, όπως γραφή, μαθηματικά, ανάγνωση,
λεξιλόγιο, αθλητικές και επαγγελματικές δεξιότητες και σε μια πληθώρα πληθυσμού
που περιλαμβάνει τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα αλλά και άτομα με μια σειρά
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ψυχολογικών ή ιατρικών διαγνώσεων όπως τραυματική εγκεφαλική βλάβη (traumatic
brain injury), σχιζοφρένεια, νόσος του Alzheimer, συναισθηματική και συμπεριφορική
διαταραχή, μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές (Ramey et al., 2016).
Οι δραστηριότητες που σχεδιάζονται μέσω της διδασκαλίας ακριβείας
παρουσιάζουν στους μαθητές εργασίες και θέτουν χρονικά όρια για την ολοκλήρωσή
τους. Ο αριθμός των σωστών και λαθεμένων απαντήσεων που πραγματοποιείται κατά
την διάρκεια μιας χρονικής περιόδου καταγράφεται, με αυτόν τον τρόπο οι
εκπαιδευτικοί κατανοούν αν το προγράμμα διδασκαλίας δουλεύει σωστά ή αν
χρειάζεται κάποια αλλαγή (Stump, 1992).
Η διδασκαλία του λεξιλογίου με την χρήση της διδασκαλίας ακριβείας σε
μαθητές με ΕΜΔ αποδείχθηκε αποτελεσματική καθώς συνδυάζει δραστηριότητες
λεξιλογίου και τεχνικές διδασκαλίας ακριβείας (Stump, 1992).
Δύο μελέτες μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή, όπου η μελέτη 2
επανέλαβε την μελέτη 1. Οι μελέτες εξέτασαν την επίδραση της μεθόδου στην
εκμάθηση και στην διατήρηση του λεξιλογίου που έχει επιλεχθεί από τους
εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την περιοχή διδασκαλίας τους. Και οι δύο μελέτες
χρησιμοποιήσαν τον ίδιο σχεδιασμό ενός θέματος, στο οποίο στην αρχική φάση οι
εκπαιδευτικοί εισήγαγαν και εξηγούσαν το λεξιλόγιο της ενότητας και τις σχετικές
έννοιες σε ολόκληρη την τάξη. Στην συνέχεια οι μαθητές μελέτησαν το λεξιλόγιο
αναξάρτητα για 5 – 10΄. Στη συνέχεια δόθηκαν 3΄ στους μαθητές για να συμπληρώσουν
όσα στοιχεία περισσότερα μπορούν στα φύλλα πρακτικής. Έπειτα, οι μαθητές
αντάλλαξαν τα quiz και τα διόρθωσαν, τα δεδομένα (σωστά και λανθασμένα)
καταγράφηκαν σε φύλλα αξιολόγησης των μαθητών (Stump, 1992 . Bryant et al.,
2003).
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Κατά την διάρκεια της φάσης παρέμβασης εισήχθησαν τα φύλλα πρακτικής
λεξιλογίου. Οι καθηγητές εισήγαγαν τις λέξεις λεξιλογίου, οι μαθητές εργάστηκαν σε
ζευγάρια ρωτώντας ο ένας τον άλλον τις λέξεις λεξιλογίου που υπήρχαν στα φύλλα
πρακτικής για 5-10΄. Έπειτα οι μαθητές ελέγχουν τις απαντήσεις χρησιμοποιώντας το
τις λύσεις που τους είχαν δοθεί. Αυτή η διαδικασία παρέμβασης διήρκησε για δύο
εβδομάδες, 3 φορές διηξήχθη την κάθε εβδομάδα και κάθε συνεδρία είχε διάρκεια 1020΄ (Bryant et al., 2003͘ Stump, 1992).
Στην μελέτη 1 συμμετείχαν 18 εκπαιδευτικοί, 236 μαθητές γενικής εκπαίδευσης
και 91 μαθητές με ΕΜΔ. Οι μαθητές ήταν γυμνασίου και λυκείου. Τα αποτελέσματα
έδειξαν αυξανόμενες επιδόσεις για τους μαθητές από την αρχική φάση μεταβαίνοντας
στην φάση παρέμβασης. Έπειτα αναπτύχθηκε ένα σύστημα ταξινόμησης για τον
προσδιορισμό του αριθμού των μαθητών των οποίων η επίδοση α) βελτιώθηκε, β)
παρέμεινε η ίδια ή σχετικά η ίδια και γ) χειροτέρεψε στις δύο πρώτες φάσεις της
μελέτης. Οι τυπικοί μαθητές βελτιώθηκαν ως σύνολο από την αρχική φάση με μέση
βαθμολογία ακριβείας από 73% σε 85% στη φάση παρέμβασης. Συγκεκριμένα 69%
βελτιώθηκε, 11% παρέμεινε στο ίδιο ποσοστό και 19% χειροτέρεψε στην επίδοση του.
Συγκριτικά, οι μαθητές με ΕΜΔ (n = 91) ως ομάδα βελτιώθηκαν από 68% στην αρχική
φάση σε 80% σωστών απαντήσεων κατά την φάση παρέμβασης. Συγκεκριμένα 58%
βελτιώθηκε, 21% παρέμεινε το ίδιο και 21% χειροτέρεψε την επίδοση του. Στον έλεγχο
διατήρησης της γνώσης δεν συμμετείχαν όλοι οι μαθητές καθώς οι καθηγητές δεν
μπορούσαν να αντλήσουν στοιχεία από όλους τους μαθητές. Για τους μαθητές με ΕΜΔ
ως σύνολο (n = 78) στον έλεγχο διατήρησης των λέξεων από την αρχική φάση η
ακρίβεια ήταν 76% και 83% για τη φάση παρέμβασης. Και για τους μαθητές τυπικής
εκπαίδευσης ως σύνολο (n = 225) το ποσοστό ανέρχεται σε 88% για την αρχική φάση
και 90% για την φάση παρέμβασης (Stump, 1992).
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Στην 2η μελέτη συμμετείχαν και πάλι οι ίδιοι 18 καθηγητές, εφάρμοσαν την ίδια
μέθοδο με την 1η μελέτη. Στην δεύτερη αυτή φάση συμμετείχαν 34 μαθητές με ΕΜΔ
και 248 γενικής εκπαίδευσης των τάξεων του λυκείου και γυμνασίου. Οι μαθητές με
ΕΜΔ ως σύνολο βελτιώθηκαν από το 52% της αρχικής φάσης στο 73% μετά την φάση
παρέμβασης, δηλαδή τα αποτελέσματα έδειξαν μια μεταβολή 21 εκατοστιαίων
μονάδων από τις βασικές συνθήκες στις συνθήκες παρέμβασης. Σύμφωνα με το
σύστημα ταξινόμησης που αναπτύχθηκε για τον προσδιορισμό του αριθμού των
μαθητών που α) βελτιώθηκαν, β) παρέμειναν στα ίδια ή σχεδόν στα ίδια και γ)
χειροτέρεψε η επίδοση τους, το 73% βελτιώθηκε, το 8% έμεινα στα ίδια και το 19%
χειροτέρεψε. Ακόμα, για τους μαθητές με ΕΜΔ ( n = 31) ως σύνολο, η διατήρηση των
λέξεων της αρχικής φάσης ήταν 60% και 79% της παρέμβασης (Stump, 1992).
Για τους μαθητές γενικής εκπαίδευσης (n = 248) στην αρχική φάση σημειώθηκε
ποσοστό επιτυχίας 71% στην φάση παρέμβασης υπήρξε μικρή βελτίωση με ποσοστό
79%. Το 64% των μαθητών βελτιώθηκε, το 16% παρέμεινε το ίδιο και το 20%
χειροτέρεψε την επίδοσή του. Όσον αφορά, την διατήρηση της γνώσης στην αρχική
φάση ο έλεγχος έδειξε 80% και στην φάση παρέμβασης ο έλεγχος έδειξε 84%, δηλαδή
ελαφρώς αυξημένο και πάλι το ποσοστό (Stump, 1992).
Ολοκληρώνοντας, παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των μαθητών βελτίωσε την
επίδοσή του όσον αφορά το λεξιλόγιο από την αρχική φάση στην φάση παρέμβασης, αν
και υπήρχε και ένα ποσοστό που χειροτέρεψε, το ποσοστό αυτό στην μελέτη 1 αλλά και
στη 2 και για δύο ομάδες μαθητών κυμαινόταν περίπου στο 20%. Όσον αφορά το
ποσοστό της διατήρησης ήταν ελαφρώς χαμηλότερο στην μελέτη 2 και για τις δύο
ομάδες, της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές η μέθοδος ήταν ευχάριστη
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και αξιόλογη, μάλιστα κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς συνέχισαν να την εφαρμόζουν
και μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης (Stump, 1992).

1.4.6 Διδασκαλία Μορφολογικής Ανάλυσης - Morphemic
Analysis Instruction
Μια ακόμη στρατηγική προσέγγιση για την απόκτηση λεξιλογίου είναι η
μορφολογική ανάλυση. Η μορφολογική ανάλυση θεωρείται ότι είναι ένα χρήσιμο
εργαλείο εκμάθησης λεξιλογίου καθώς εκτιμάται ότι περίπου το 60% των λέξεων που
συναντά ένας μαθητής στην ανάγνωση μπορεί να αναλυθεί σε μέρη παρέχοντας
ουσιαστική βοήθεια στην κατανόηση των εννοιών τους. Κάποιες περιγραφικές μελέτες
έχουν δείξει ότι οι μαθητές αναπτύσσουν γενικά δεξιότητες μορφολογικής ανάλυσης
καθώς μεγαλώνουν (Harris, Schumaker & Deshler, 2011). Η μορφολογική διδασκαλία
βελτιώνει όχι μόνο το λεξιλόγιο αλλά και την ανάγνωση και την κατανόηση των
μαθητών (McCutchen, Stull, Herrera, Lotas, & Evans (2013). Έχει υποστηριχθεί ότι
μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους μαθητές που δυσκολεύονται στην
ανάγνωση, γιατί οι μορφολογικές δεξιότητες μπορούν να βοηθήσουν στην
αντιστάθμιση των δυσκολιών φωνολογικής επεξεργασίας που συχνά χαρακτηρίζουν τις
δυσκολίες ανάγνωσης (McCutchen et al., 2013).
Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές η διδασκαλία της μορφολογικής ανάλυσης
μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα τόσο στο λεξιλόγιο όσο και στην
αναγνωστική κατανόηση των μαθητών με ΕΜΔ (Brown, Lignugaris/Kraft &Forbush,
2016).
Η μορφολογική ανάλυση περιλαμβάνει την εξαγωγή της έννοιας μια λέξης
συνδυάζοντας την έννοια των τμημάτων της λέξης (μορφήματα). Τα μέρη μιας λέξης
περιλαμβάνουν α) το πρόθεμα, β) το επίθημα, γ) τη ρίζα. Σύμφωνα με το Nation (1990,
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όπως αναφέρεται σε Harris et al., 2011), η μορφολογική ανάλυση περιλαμβάνει τρεις
δεξιότητες: α) διάσπαση μιας νέας λέξης στα μορφολογικά της μέρη, β) σύνδεση μιας
έννοιας σε κάθε ένα από αυτά τα μέρη και γ) συνδυασμός των εννοιών των
μορφολογικών μερών για τον προσδιορισμό του ορισμού της λέξης (Harris et al., 2011).
Τα προθέματα είναι πιο προβλέψιμες μορφές για να εργαστεί κάποιος. Για παράδειγμα,
το πρόθημα προ- δηλώνει το πριν, το προτερόχρονο. Εάν αυτό το πρόθεμα προστεθεί
στη λέξη βλέπω τότε ο μαθητής θα μπορεί να καθορίσει ότι ο πιθανός ορισμός της
λέξεις προβλέπω είναι βλέπω κάτι πριν να γίνει ( Brown et al., 2016).
Οι Harris et al. (2011) στην έρευνα του σύγκρινε μια παραγωγική προσέγγιση
στην εκμάθηση λεξιλογίου που χρησιμοποίησε μια προσέγγιση μορφολογικής
ανάλυσης (Word Mapping Strategy (WMS), με μία μη παραγωγική στρατηγική που
χρησιμοποιεί μερικά βήματα για να βοηθήσει τους μαθητές να απομνημονεύσουν τις
σημασίες των λέξεων, Vocabulary LINCS (όπως αναφέρεται σε Harris et al., 2011). Οι
συγγραφείς περιγράφουν ως μη παραγωγικές προσεγγίσεις αυτές που σχεδιάζονται για
να διδάξουν συγκεκριμένες στοχευμένες λέξεις αλλά δεν μπορούν να εφαρμοστούν
στην εκμάθηση αρκετών νέων λέξεων και ως παραγωγικές στρατηγικές αυτές που
σχεδιάζονται για να βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν τη σημασία όχι μόνο μιας
στοχευμένης λέξης αλλά και άλλων σχετικών λέξεων. Για παράδειγμα, η διδασκαλία
της έννοιας της λέξης διανέμω σύμφωνα με την παραγωγική μέθοδο γίνεται
αποτελεσματικά όταν ο μαθητής διδάσκεται τη σημασία της πρόθεσης δια και της ρίζας
της λέξης νέμω. Βοηθάει η μέθοδος με αυτόν τον τρόπο τους μαθητές να μάθουν την
έννοια άλλων λέξεων που χρησιμοποιούν είτε αυτή τη ρίζα είτε αυτή τη πρόθεση.
Στην μελέτη συμμετείχαν 230 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 24 από
αυτούς είχαν διαγνωστεί με ΕΜΔ και τυχαία κατανεμήθηκαν σε μια από τις δύο ομάδες
διδασκαλίας WMS ή στην στρατηγική λεξιλογίου LINCS. Πραγματοποιήθηκαν 10
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συνεδρίες που η κάθε μια διαρκούσε από 45΄. Η ομάδα της WMS έγινε δέκτης μιας
διδασκαλίας που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την
μορφολογική ανάλυση

για να προβλέψουν τη σημασία των λέξεων. Η WMS

χρησιμοποιεί 4 βήματα: α) διάσπαση των λέξεων στα μορφολογικά της μέρη (πρόθημα,
επίθημα, ρίζα), β) πρόσθεση νοήματος σε κάθε τμήμα της λέξης, γ) κάνε μία πρόβλεψη
για την έννοια της άγνωστης λέξης με βάση την έννοια των τμημάτων της, δ) έλεγχος
από το λεξικό για τον ορισμό. Οι συμμετέχοντες σε αυτήν την ομάδα διδάσκονται να
χρησιμοποιούν έναν γραφικό οργανωτή που τους ωθεί στα βήματα της στρατηγικής
(Kuder, 2017).
Οι συμμετέχοντες στην μη παραγωγική στρατηγική λεξιλογίου (LINCS)
διδάσκονται να εφαρμόζουν μια σειρά βημάτων που σχεδιάστηκαν για να τους βοηθούν
να απομνημονεύουν και να ανακαλούν τις σημασίες των λέξεων. Τα βήματα είναι τα
ακόλουθα: α) γράφουν την λέξη και τον ορισμό της, β) γράφουν την λέξη-κλειδί που
είτε ηχεί με τον ίδιο τρόπο είτε μοιάζει με την νέα λέξη, γ) οι μαθητές δημιουργούν μία
LINCing story, δηλαδή μια φράση που περιλαμβάνει τόσο την λέξη-κλειδί όσο και τον
ορισμό, δ) σχεδιάζουν μία εικόνα που περιλαμβάνει τα βασικά μέρη της ιστορίας, ε)
τέλος, ελέγχουν τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας μια διαδικασία που τους βοηθά να
ανακαλούν την λέξη και την σημασία της. Όπως στην προηγούμενη μέθοδο έτσι και
εδώ οι μαθητές χρησιμοποίησαν ένα γραφικό οργανωτή που τους ώθησε στα βήματα
της στρατηγικής (Harris et al., 2011).
Η εξέταση που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης
(posttest) έδειξε ότι οι περισσότεροι μαθητές και από τις δύο ομάδες θεραπείας ήταν
ικανοί να μάθουν και να χρησιμοποιούν τη στρατηγική που διδάσκονταν,
υπερβαίνοντας το άριστο επίπεδο επιδεξιότητας, με μέσο όρο βαθμολογίας 87% .
Επιπλέον, τόσο οι μαθητές με ΕΜΔ όσο και αυτοί χωρίς αναπηρία σημείωσαν
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σημαντικά στατιστικά κέρδη στην ικανότητα τους να καθορίζουν τις λέξεις στόχους.
Ωστόσο, η ομάδα των μαθητών της μορφολογικής στρατηγικής ξεπέρασαν τους
συνομήλικους τους που χρησιμοποίησαν την στρατηγική LINCS. Παρόλο, που οι
μαθητές με ΕΜΔ σημείωσαν σημαντικά ωφελεί και στους δύο ελέγχους, γνώσης της
λέξης και μορφολογικής ανάλυσης, οι μαθητές χωρίς αναπηρίες τους ξεπέρασαν και
στα δύο μέτρα (Harris et al., 2011).
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο η παραγωγική στρατηγική (μορφολογική
ανάλυση) όσο και η μη παραγωγική στρατηγική (μνημονική) εκμάθησης λεξιλογίου
μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές με ΕΜΔ καθώς και αυτούς χωρίς αναπηρίες να
βελτιώσουν τις γνώσεις τους στο λεξιλόγιο, με μέσο όρο βαθμολογίας 70%. Ωστόσο, η
στρατηγική μορφολογικής ανάλυσης ήταν πιο αποτελεσματική στο να βοηθήσει τους
μαθητές να μάθουν πως να χρησιμοποιούν την μορφολογική στην εκμάθηση νέων
λέξεων. Καθώς η ομάδα κέρδισε περίπου το 60% των βαθμών που ήταν διαθέσιμοι για
την ανάλυση των άγνωστων λέξεων στο posttest έναντι του 18% στο pretest. Τα
αποτελέσματα αυτά βέβαια δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν καθώς αυτός ήταν και ο
σκοπός της στρατηγικής . Όμως αυτό που δηλώνουν οι ερευνητές, είναι ότι τα
αποτελέσματα δείχνουν πως οι μαθητές με ΕΜΔ είναι σε θέση να χρησιμοποιούν μια
στρατηγική που υπερβαίνει απλώς την απομνημόνευση του νοήματος των λέξεων
(Kuder, 2017).

1.4.7

Προσεγγίσεις

Βασισμένες

στους

Συνομήλικους

και

Μέθοδος Σταθερής Χρoνοκαθυστέρησης - Peer-Βased Αpproaches and
Constant Time Delay Method
Η πρακτική της ομαδοποίησης των παιδιών σε δραστηριότητες με την
μεσολάβηση από συνομήλικους (peer-mediated activities) συμβαίνει εδώ και δεκαετίες
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και συνεχίζεται μέχρι σήμερα (Bentz & Fuchs, 1996). Περιλαμβάνει συνεργάτες που
έχουν την ίδια ηλικία ή και διαφορετική (Indrawati, 2017). Η σημασία της συνεργασίας
των παιδιών μεταξύ τους σχετίζεται με αυτό που ο Vygotsky ονόμασε «ζώνη εγγύς
ανάπτυξης». Η ζώνη εγγύς ανάπτυξης είναι η διαφορά μεταξύ του τι μπορεί να κάνει
ένα παιδί ανεξάρτητο και του τι μπορεί να κάνει με τι βοήθεια άλλων. Σύμφωνα με τον
Vygotsky η απλή έκθεση των μαθητών σε νέο υλικό μέσω προφορικών διαλέξεων δεν
επιτρέπει ούτε καθοδήγηση από ενηλίκους ούτε συνεργασία με τους συνομήλικους. Με
βάση το ρόλο του διαλόγου και της γλώσσας στην διδασκαλία και τη γνωστική
ανάπτυξη το έργο του Vygotsky υπογράμμισε την σημασία οι μαθητές να
συνεργάζονται μεταξύ τους εκτός από τη λήψη διδασκαλίας από ενήλικες (Bentz &
Fuchs, 1996). Ο ρόλος, λοιπόν, του δασκάλου αλλάζει και δεν είναι πλέον αυτός που
πρώτος παρέδιδε την διδασκαλία αλλά γίνεται ο διαμεσολαβητής και αυτός που
παρακολουθεί τις δραστηριότητες της ομότιμης διδασκαλίας (Maheady, Harper &
Mallette, 2001).
Εκτός από την θεωρητική υποστήριξη για την χρήση μεθόδων βασισμένων σε
συνομηλίκους (peer based methods) υπάρχουν και άλλοι πιο ρεαλιστικοί λόγοι για την
ευρεία χρήση αυτής της μεθόδου. Πρώτον, τα τεκμηριωμένα οφέλη της διδασκαλίας
από συνομήλικους είναι κοινωνικά και ακαδημαϊκά και αφορούν τόσο τους λεγόμενους
δασκάλους όσο και τους μαθητευόμενους (Bentz & Fuchs, 1996͘ Telecsan, Slaton &
Stevens, 1999). Δεύτερον, η διδασκαλία μέσω συνομηλίκων έχει προταθεί ως μέθοδος
για την άρση των εμποδίων στην πραγματοποίηση ερωτήσεων καθώς κάποιοι μαθητές
δυσκολεύονται να κάνουν ερωτήσεις στην τάξη. Δηλαδή, ένας μαθητής μπορεί να
ντρέπεται λιγότερο να θέσει μια ερώτηση σε ένα συνομήλικο παρά στον δάσκαλο και
μπροστά σε όλη την τάξη. Τρίτον, η διδασκαλία μέσω συνομηλίκων έχει θεωρηθεί ως
μέθοδος διαχείρισης της συμπεριφοράς στην τάξη κατά την διάρκεια μιας εργασίας.
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Τέταρτον, έχει χρησιμοποιηθεί για την ένταξη των μαθητών ειδικής αγωγής σε
περιβάλλοντα κανονικής εκπαίδευσης (Bentz & Fuchs, 1996). Πέμπτον, αυξάνει το
κίνητρο των μαθητών για την μάθηση (Indrawati, 2017). Έκτον, παρέχει περισσότερη
και άμεση ανατροφοδότηση (Bowman-Perrott, 2013͘ Calhoon & Fuchs, 2003͘ Indrawati,
2017) και τέλος συχνές ευκαιρίες απάντησης. Συστατικά τα οποία εμπειρικά
συνδέονται με την αυξημένη ακαδημαϊκή επιτυχία (Bowman-Perrott, 2013).
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε μαθητές με ΕΜΔ για να βελτιωθούν στον
τομέα των δεξιοτήτων της ανάγνωσης, της ορθογραφίας (Maheady et al., 2001), των
μαθηματικών (Calhoon & Fuchs, 2003) τόσο στο δημοτικό όσο και στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Maheady et al., 2001). Όμως εφαρμόζεται και σε άλλες
περιπτώσεις μαθητών όπως με ήπια και βαριά νοητική υστέρηση, διαταραχές
συμπεριφοράς, διαταραχές του φάσματος αυτισμού με σκοπό την βελτίωση της
κοινωνικο-επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης, προβλήματα στην ακοή (Maheady, et al.
2001), σε τυπικούς μαθήτες στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας (Bowman-Perrott,
2013).
Μία μορφή διδασκαλίας με συνομήλικους είναι η classwide peer tutoring
(CWPT) που χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική διδασκαλία μαθητών με ΕΜΔ
(Rahman & Al-Zoubi, 2017). Eίναι μία μέθοδος που προσελκύει ταυτόχρονα όλους
τους μαθητές, με το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, μέσω αμοιβαίων
ευκαιριών διδασκαλίας από συνομήλικους. Τα βασικά στοιχεία της προσέγγισης
περιλαμβάνουν τη δημιουργία ζευγαριών όπου οι μαθητές εναλλάσσουν τους ρόλους
του δασκάλου και του μαθητή, δουλεύουν μαζί σε εργασίες που έχουν δομηθεί από τον
δάσκαλο, ύπαρξη δύο ανταγωνιστικών ομάδων, άμεση διόρθωση σφαλμάτων,
απόκτηση πόντων και κοινοποίηση της απόδοσης της κάθε ομάδας σε έναν πίνακα,
ανακοίνωση της νικήτριας ομάδας είτε καθημερινά είτε εβδομαδιαία. Η προσέγγιση
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CWPT αναπτύχθηκε από το Jupiter Gardens Project στην πόλη Κάνσας ως στρατηγική
για την βελτίωση του ακαδημαϊκού επιτεύγματος των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις ή
με ήπιες αναπηρίες (Hughes & Fredrick, 2006. Okilwa & Shelby, 2010). Ωστόσο, είναι
κατάλληλη και για μαθητές χωρίς αναπηρίες (Bowman-Perrott, 2009). Με την
εφαρμογή αυτής της στρατηγικής το μαθησιακό περιβάλλον στην τάξη μετατρέπεται
από παραδοσιακό, που βασίζεται στην εξήγηση και στην καθοδήγηση, σε περιβάλλον
που κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών και που τους παρέχει ευκαιρίες να
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους παρέχοντας γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές. Με την
μέθοδο CWPT η ευθύνη διδασκαλίας μετατοπίζεται από τον δάσκαλο στον συνομήλικο
δάσκαλο και ο ρόλος του δασκάλου γίνεται ο ρόλος του επόπτη στη διαδικασία
διδασκαλίας και μάθησης (Rahman & Al-Zoubi, 2017). Μελέτες που διεξήχθησαν σε
μαθητές με ήπια αναπηρία και χαμηλές επιδόσεις έδειξαν αύξηση των δεξιοτήτων στα
μαθηματικά, στην ανάγνωση, στις κοινωνικές επιστήμες, στην ορθογραφία και στο
λεξιλόγιο (Hughes & Fredrick, 2006).
Εξαιτίας της επιτυχίας της CWPT στο Jupiter Gardens Project ο L. S. Fuchs και
οι συνεργάτες του (1999, όπως αναφέρεται σε Okilwa & Shelby, 2010) ανέπτυξαν μια
παραλλαγή του CWPT γνωστή ως peer-assisted learning strategies (PALS), για την
αντιμετώπιση των δεξιοτήτων ανάγνωσης. Περιλαμβάνει ανάγνωση, σύνοψη της
παραγράφου και προβλέψεις. Εφαρμόζεται και αυτή σε ολόκληρη την τάξη (Fuchs,
Fuchs & Burish, 2000), οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια όμως με την προϋπόθεση
ότι ένας από τους δύο διαθέτει καλή αναγνωστική ικανότητα λειτουργώντας ως
μοντέλο για τον μαθητή με τις δυσκολίες στην ανάγνωση (Maheady, Mallete & Harper,
2006͘ King Thorius & Santamaria Graff, 2018).
Η άλλη μέθοδος η οποία συνδυάζεται με την τη μέθοδο διδασκαλίας βασισμένη
σε ομότιμους είναι η μέθοδος σταθερής χρονικής καθυστέρησης. Η σταθερή
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χρονοκαθυστέρηση (constant time delay) είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία
διδασκαλίας που παρέχει τη συστηματική εισαγωγή της βοήθειας των εκπαιδευτικών
(Koscinski & Gast, 1993). Πρώτη φορά περιγράφηκε από τον Touchette το 1971 (όπως
αναφέρεται από τους Hughes, Frederick & Keel, 2002͘ Walker, 2008) και σχετιζόταν με
την διδασκαλία εφήβων με βαριά νοητική υστέρηση. Από τότε αρκετοί ερευνητές έχουν
χρησιμοποιήσει με επιτυχία τη μέθοδο σταθερής χρονοκαθυστέρησης σε μαθητές με
βαριά νοητική υστέρηση αλλά και για τη διδασκαλία μαθητών με μέτρια νοητική
υστέρηση, με ήπιες αναπηρίες συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών μάθησης και
συμπεριφοράς (Hughes et al., 2002).
Αυτή η σχεδόν αλάνθαστη διαδικασία χρονοκαθυστέρησης περιλαμβάνει τη
συστηματική εξασθένηση της παρακίνησης ελέγχου, (π.χ. παρακίνηση με μεγάλη
πιθανότητα ότι ο εκπαιδευόμενος θα ανταποκριθεί σωστά) στο στοχευμένο ερέθισμα
κατά τη διδασκαλία μιας δεξιότητας. Κατά την αρχική εφαρμογή της μεθόδου το
ελεγκτικό ερέθισμα, δηλαδή η προτροπή, συνδυάζεται ταυτόχρονα (διάστημα
καθυστέρησης 0΄΄) με το διακριτικό ερέθισμα. Κατά συνέπεια υπάρχουν ελάχιστες
πιθανότητες για σφάλμα του μαθητή καθώς ο έλεγχος ερεθίσματος μεταφέρεται από
την προτροπή σε ερέθισμα που σχετίζεται με το καθήκον. Κατά την διάρκεια αυτής της
στρατηγικής προτροπής δύο φάσεων, η ίδια η προτροπή δεν αλλάζει. Αφού ο μαθητής
ολοκληρώσει τις καθορισμένες εργασίες με ακρίβεια όταν παρέχεται με μία άμεση
εντολή ελέγχου

(Φάση 1), ξεκινά ένα

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα

καθυστέρησης, π.χ. 4΄΄. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός περιμένει για μια προκαθορισμένη
χρονική περίοδο, προτού προσφέρει προτροπή ελέγχου. Η χρονική διάρκεια 4΄΄ μεταξύ
της παρουσίασης του διακριτικού ερεθίσματος και της παροχής μιας προτροπής
επιτρέπει στους μαθητές να ολοκληρώσουν την εργασία ανεξάρτητα, ενώ λαμβάνουν
ενθάρρυνση και διορθωτική ανατροφοδότηση, όπως απαιτείται. Για παράδειγμα εάν
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οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του διαστήματος καθυστέρησης ο μαθητής δίνει
μια εσφαλμένη απάντηση, ο εκπαιδευτής διακόπτει αμέσως το σφάλμα και δίνει μία
προτροπή ελέγχου. Μετά από μια σωστή απάντηση του μαθητή στο ερέθισμα στόχου,
δηλαδή οδηγία, η συμπεριφορά ενισχύεται και ο μαθητής συνεχίζει στο επόμενο βήμα
της εργασίας. Η μέθοδος της σταθερής χρονοκαθυστέρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για την ολοκλήρωση βημάτων ανάλυσης έργου. Παρέχει στους μαθητές μια συνεπή
και προβλέψιμη καθυστέρηση μεταξύ της παρουσίασης του διακριτικού ερεθίσματος
που προσφέρει μια προτροπή ελέγχου (Horn, Gable & Bobzien, 2019). Αυτό το
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα καθυστέρησης 4΄΄ δίνει τη δυνατότητα στους
μαθητές να προβλέψουν τη σωστή απάντηση ή να περιμένουν αν δεν είναι σίγουροι για
την σωστή απάντηση, με αποτέλεσμα τη μεταφορά ελέγχου ερεθίσματος με λίγα
μαθητικά λάθη και την παροχή ευκαιριών για ενίσχυση όλων των σχετικών σωστών
απαντήσεων (Horn et al., 2019. Hughes et al., 2002).
Αυτή η σχεδόν χωρίς λάθη τεχνική χρησιμοποιεί μια ελεγχόμενη παρακίνηση
για να εξασφαλίσει την επιτυχή απόδοση ενός μαθητή (Koscinski & Gast, 1993). Η
αποτελεσματικότητά

της

συναντάται

σε

διάφορους

τομείς

μάθησης

όπως

ακαδημαϊκούς, επαγγελματικούς και οικιακούς (Horn, et al., 2019). Όσον αφορά την
αποτελεσματικότητά της στον τομέα των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων έχει αποδειχθεί σε
μια ποικιλία ερευνών, όπως στη διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ήπια μαθησιακά
μειονεκτήματα, στη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού σε μαθητές με ήπια αναπηρία,
στη διδασκαλία ορθογραφίας σε μαθητή με ΕΜΔ (Koscinski & Gast, 1993) και σε
μαθητές με σημαντικά ορθογραφικά προβλήματα (Heron, Okyere & Miller, 1991),
αλλά και στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων και θεμάτων υγιεινής σε μαθητές με
προβλήματα συμπεριφοράς (Koscinski & Gast, 1993).
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Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας προσφέρεται για διδασκαλία τόσο σε ατομικό
επίπεδο όσο και σε δυάδες ή μικρές ομάδων μαθητών (Horn, et al., 2019͘ Koscinski &
Gast, 1993).
Ακόμη, είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι η μέθοδος της χρονοκαθυστέρησης
είναι μία μέθοδος όπου απαιτεί από τον εκπαιδευτή ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας,
οδηγεί σε χαμηλή εκδήλωση μαθητικών σφαλμάτων, συνήθως λιγότερο από 5%, και
είναι εύκολο να εφαρμοστεί (Koscinski & Gast, 1993) .
Κατά την χρήση της διδασκαλίας της σταθερής χρονοκαθυστέρησης συναντάμε
πέντε τύπους απαντήσεων (Hughes et al., 2002. Koscinski & Gast, 1993):


Την χωρίς προτροπή σωστή απάντηση, όπου ο μαθητής απαντάει σωστά
χωρίς την βοήθεια του εκπαιδευτικού.



Την με προτροπή σωστή απάντηση, όπου ο μαθητής περιμένει την
απάντηση από τον εκπαιδευτή και έπειτα την επαναλαμβάνει.



Την λαθος χωρίς αναμονή απάντηση, όπου ο μαθητής δίνει μια λαθεμένη
απάντηση.



Την λάθος απάντηση με αναμονή, όπου ο μαθητής περίμενε την
προτροπή του εκπαιδευτή αλλά στη συνέχεια απαντά εσφαλμένα.



Σφάλμα μη απάντησης, όπου ο μαθητής αποτυγχάνει να απαντήσει
εντελώς ή δεν απάντησε ούτε μετά την προτροπή του δασκάλου.

Η μέθοδος σταθερής χρονοκαθυστέρησης έχει εφαρμοστεί μεμονωμένα από
τους Schuster, Stevens και Doak (1990, όπως αναφέρεται σε Jitendra et al., 2004) στη
διδασκαλία λεξιλογίου μαθητών δημοτικού με ΕΜΔ, ωστόσο δεν θα γίνει εκτενέστερη
αναφορά στην μελέτη αυτή καθώς αφορά μαθητές μικρότερης ηλικίας. Αξίζει όμως να
αναφερθεί ότι απέφερε σημαντικά ποσοστά επιτυχίας όπως συνήθως συμβαίνει κατά
την εφαρμογή της.
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Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στη διδασκαλία λεξιλογίου
σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ΕΜΔ συναντάται η εφαρμογή της
σταθερής χρονοκαθυστέρησης σε συνδυασμό με τη διδασκαλία μέσω συνομηλίκων
(Hughes & Fredrick, 2006). Ο συνδυασμός των δύο αυτών μεθόδων εντοπίζεται ακόμα
στη διδασκαλία μαθητών με ΕΜΔ στον τομέα της ορθογραφίας έχοντας αποφέρει
θετικά αποτελέσματα (Telecsan, et al., 1999), στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων
παιχνιδιού σε παιδιά με αυτισμό (Liber, Frea & Symon, 2007) κ.ά..
Η μέθοδος διδασκαλίας με την μεσολάβηση ομότιμων και συγκεκριμένα η
μέθοδος διδασκαλίας μέσω ομότιμων σε ολόκληρη την σχολική τάξη (classwide peer
tutoring) σε συνδυασμό με την μέθοδο σταθερής χρονικής καθυστέρησης (constant time
delay) εφαρμόστηκε από τους Hughes και Fredrick (2006) σε τάξη γυμνασίου 18
παιδιών με 3 από αυτά να έχουν διαγνωστεί με ΕΜΔ. Πραγματοποιήθηκε σε 6-7
συνεδρίες των 20΄. Αρχικά, στη μελέτη οι καθηγητές έθεσαν τους μαθητές σε μια
δοκιμασία λεξιλογίου και αυτούς με την υψηλότερη απόδοση τους συνέδεσαν με
αυτούς με την χαμηλότερη. Έπειτα, δημιουργήθηκαν δύο ομάδες μαθητών, οι μαθητές
με ΕΜΔ δεν συνδυάστηκαν μεταξύ τους. Στην συνέχεια οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν
στην διαδικασία διδασκαλίας πως δηλαδή να χρησιμοποιούν την χρονική καθυστέρηση
και πως να δίνουν ανατροφοδότηση στον συμμαθητή τους. Μετά την εκπαίδευση στην
διαδικασία διδασκαλίας, τα μαθητικά ζευγάρια εργάζονταν μαζί για 16΄ την ημέρα,
αλλάζοντας τον ρόλο του δασκάλου και του μαθητευόμενου μετά από 8΄. Οι μαθητές
εργάζονταν μέχρι να επιτύχουν στα τρία σετ που περιείχαν 5 λέξεις στόχους (Hughes &
Fredrick, 2006͘ Kuder, 2017).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην καθυστέρηση 0΄΄ οι
μαθητές με ΕΜΔ στο Α σετ λέξεων πέτυχαν 100% ενώ στο Β και Γ πέτυχαν οι δύο
μαθητές απόδοση 100%. Κατά την καθυστέρηση των 5΄΄ η απόδοση των μαθητών
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κυμάνθηκε από 97,5% έως 99, 6% (Μ= 98,7) στο σετ Α και από 99,3 =% έως 100%
(Μ= 99,5%) στο σετ Β. Και οι 3 μαθητές πέτυχαν το ποσοστό 100% στο σετ Γ. Ακόμα,
οι μαθητές με ΕΜΔ έμαθαν το λεξιλόγιο περίπου με τον ίδιο ρυθμό με τους
συνομηλίκους τους χωρίς ΕΜΔ, η διαφορά τους ήταν μία επιπλέον συνεδρία. Ο μέσος
αριθμός συνεδρίων ήταν 4,6 για μαθητές με ΕΜΔ και 3,5 χωρίς ΕΜΔ. Αυτό το
δεδομένο δείχνει ότι οι μαθητές μπορούν να λειτουργήσουν σε παρόμοιο επίπεδο με
τους συνομηλίκους τους όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλες εκπαιδευτικές στρατηγικές
(Hughes & Fredrick, 2006).
Όσον αφορά την γενίκευση της απόκτησης λεξιλογίου αυτή πραγματοποιήθηκε
μια εβδομάδα μετά την απόκτηση γνώσεων σε κάθε σετ λέξεων. Οι μαθητές με ΕΜΔ
αναγνώρισαν σωστά το 100% των λέξεων λεξιλογίου και το 100% των ορισμών στα
τεστ πολλαπλής επιλογής, παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα για τους μαθητές χωρίς
ΕΜΔ (Hughes &Fredrick, 2006).
Όσον αφορά τον έλεγχο κοινωνικής εγκυρότητας οι μαθητές απάντησαν ότι η
διαδικασία διδασκαλίας από συνομηλίκους τους βοήθησε να μάθουν περισσότερες
λέξεις απ’ ότι με την παραδοσιακή διδασκαλία λεξιλογίου. Ακόμα, το 90% των
μαθητών συμφώνησαν ότι θυμούνται παραπάνω λέξεις και ότι οι στρατηγικές
διδασκαλίας τους βοήθησαν να συνεργαστούν. Από την πλευρά των καθηγητών
απαντήθηκε ότι οι στρατηγικές βελτίωσαν την γνώση λεξιλογίου στους μαθητές με
ΕΜΔ και χωρίς. Επιπλέον, συμφώνησαν και στο γεγονός ότι ήταν εύκολο

να

εφαρμοστούν στην τάξη γενικής εκπαίδευσης και ότι όλοι οι μαθητές συμμετείχαν
ενεργά στα μαθήματα λεξιλογίου (Hughes & Fredric, 2006).
Ολοκληρώνοντας, η μελέτη υποδηλώνει ότι η διδασκαλία με την μεσολάβηση
συνομηλίκων σε συνδυασμό με την μέθοδο σταθερής χρονικής καθυστέρησης μπορεί
να είναι χρήσιμη μέθοδος για την απόκτηση λεξιλογίου σε μαθητές δευτεροβάθμιας
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εκπαίδευσης με ΕΜΔ. Ωστόσο, η μελέτη δεν περιλάμβανε μία ομάδα σύγκρισης όποτε
δεν μπορεί να προσδιοριστεί αν οι μέθοδοι ήταν πραγματικά ανώτερες από άλλες
προσεγγίσεις (Kuder, 2017).

1.4.8 Επαναλαμβανόμενη Ανάγνωση και Άμεση Διδασκαλία Repeated Reading and Direct Instruction
Η επαναλαμβανόμενη ανάγνωση (repeated reading) είναι μία ευρέως
χρησιμοποιούμενη πρακτική για την αύξηση της ευχέρειας της ανάγνωσης και είναι
αυτή η οποία κυρίως προτείνεται. Η επαναλαμβανόμενη ανάγνωση απαιτεί από τους
μαθητές να διαβάσουν το ίδιο μικρό, ουσιώδες απόσπασμα περισσότερες από μία φορές
ή έως ότου ικανοποιηθεί κάποιος συγκεκριμένος στόχος (Cohen, 2011. Lee & Yoon,
2015. Samuels, 1979). Μετά από αρκετές επαναλήψεις οι μαθητές ενδέχεται να
αποκτήσουν μια πιο αυτόματη αναγνώριση λέξεων και να συνδέσουν την ανάγνωσή
τους με την έννοια του κειμένου, όπως προβλέπει η θεωρία της αυτόματης ανάγνωσης
λέξεων (Lee & Yoon, 2015). Σύμφωνα με τους Chard, Ketterlin-Geller, Baker, Doabler
&

Apichatabutra (2009) ως επαναλαμβανόμενη ανάγνωση δεν ορίζεται μόνο η

ανάγνωση ενός χωρίου αλλά και η επαναλαμβανόμενη ανάγνωση μιας λίστας λέξεων.
Η

επαναλαμβανόμενη

ανάγνωση

λειτουργεί

ως

σκαλοπάτι

για

τους

αγωνιζόμενους αναγνώστες παρέχοντάς τους βραχυπρόθεσμους εφικτούς στόχους όπως
η ολοκλήρωση ενός αποσπάσματος γρηγορότερα (ευχέρεια), αυξανόμενες λέξεις που
διαβάζονται σωστά (ακρίβεια), και ανάγνωση για καλύτερη κατανόηση του κειμένου
(κατανόηση). Η επιτυχία που παρέχετε στους μαθητές μέσω της στρατηγικής της
επαναλαμβανόμενης ανάγνωσης ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και τους ενθαρρύνει
να επενδύσουν περισσότερο χρόνο και προσπάθεια για να επιτύχουν την δεξιότητα να
διαβάζουν άπταιστα (Cohen, 2011).
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Συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις, όπως ακρόαση
προεπισκόπησης λέξεων και προεπισκόπησης αποσπάσματος είτε από έναν ενήλικο
όπως ο δάσκαλος, ένα μέλος της οικογένειας είτε με χρήση μαγνητοταινίας (Chard et
al., 2009. Wexler, Vaughn & Roberts, 2010), ο δάσκαλος ή ένας άλλος ενήλικας
αποδείχθηκε πως είναι πιο αποτελεσματικοί από την μαγνητοταινία (Vadasy & Sanders,
2008), συστηματική διόρθωση σφαλμάτων, ανατροφοδότηση απόδοσης και ανάγνωση
με μεσολάβηση από ομότιμους (Lee & Yoon, 2015). Στις περιπτώσεις που συνδυάζεται
με άλλη παρέμβαση αποδεικνύεται πως είναι πιο αποδοτική. Οι μαθητές με ΕΜΔ
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν δυσκολίες στην ευχέρεια της
ανάγνωσης (Chard et. al., 2009.) και έχει αναφερθεί πως είναι μια αποτελεσματική
παρέμβαση για αρχάριους αναγνώστες (Wexler et al., 2010) και για μαθητές με ΕΜΔ,
κυρίως στις τάξεις του δημοτικού (Lee & Yoon, 2015).
Οι ερευνητές έχουν πραγματοποιήσει πολλές μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις
αυτής της παρέμβασης όσον αφορά την ευχέρεια της ανάγνωσης σε μαθητές με
διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως ΕΜΔ, συναισθηματικές και συμπεριφορικές
διαταραχές, μέτρια επίδοση (Chard et al., 2009), ήπια νοητική αναπηρία (Strickland,
Boon & Mason, 2020) αλλά και σε τυπικούς μαθητές που μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα
και συναντούν δυσκολία στην ευχέρεια κατά την ανάγνωση (Cohen, 2011).
Η χρήση της για την διδασκαλία λεξιλογίου μεμονωμένα και όχι σε συνδυασμό
με την άμεση διδασκαλία συναντάται σε μελέτες που αφορούν την διδασκαλία τυπικών
μαθητών. Η πρώτη μελέτη αφορά τη διδασκαλία τυπικών μαθητών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην εκμάθηση της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, με θετικά αποτελέσματα
μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης (Webb & Chang, 2012). Σε μία άλλη μελέτη
συναντάμε την υποβοηθούμενη επαναλαμβανόμενη ανάγνωση

(assisted repeated

readind) που αφορά την διδασκαλία των αγγλικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας σε

82

τυπικούς ταϊβανούς μαθητές γυμνασίου. Η υποβοηθούμενη επαναλαμβανόμενη
ανάγνωση διαφέρει στο ότι ο μαθητής διαβάζει ενώ ταυτόχρονα ακούει το απόσπασμα
είτε ηχογραφημένα είτε ζωντανά. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν θετικά
αποτελέσματα στην εκμάθηση λεξιλογίου (Serrano & Huang, 2018). Η ίδια μέθοδος
έχει χρησιμοποιηθεί και στην διδασκαλία λεξιλογίου σε τυπικούς ταϊβανούς μαθητές
στην εκμάθηση γιαπωνέζικων. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν στατιστικά
σημαντική διαφορά στην εκμάθηση λεξιλογίου μετά την χρήση της μεθόδου (Liu &
Todd, 2014).
Η δεύτερη μέθοδος που συναντάται σε αυτήν την ενότητα είναι η άμεση
διδασκαλία (direct instruction). Η άμεση διδασκαλία είναι ένα σύστημα διδασκαλίας
που αναπτύχθηκε από τον Siegfried Engelmann τη δεκαετία του 1960, ως ένας τρόπος
αντιμετώπισης των μαθησιακών αναγκών των μειονεκτούντων μαθητών με σκοπό
αυτοί να επιτύχουν στην μάθηση. Αναφέρεται ως ένα αυστηρά δομημένο και έντονο
πρόγραμμα διδασκαλίας. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι το πρόγραμμα λειτουργεί
καλύτερα στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη δημοτικού,

ωστόσο θετικά

αποτελέσματα από την εφαρμογή του παρατηρούνται και στο προνήπειο σχολείο, στα
δευτεροβάθμια προγράμματα και στην ειδική εκπαίδευση. Η παλαιότερη έκδοση της
άμεσης διδασκαλίας ονομαζόταν DISTAR και προέρχεται από τον παιδικό σταθμό του
Carl Bereiter και του Siegfried Engelmann, στο πανεπιστημίου του Ιλλινόις (Direct
Instruction, 2019).
Σύμφωνα με τον Engelman (όπως αναφέρεται σε Direct Instruction, 2019), αν
ένας μαθητής αποτύχει ευθύνεται για την αποτυχία η ακολουθία της διδασκαλίας και
όχι το λάθος του μαθητή. Ως εκ τούτου ανέπτυξε ένα πρόγραμμα που είχε
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: ακαδημαϊκή εστίαση, ένα διδακτικό πρόγραμμα που να
κατευθύνεται από τον δάσκαλο, σαφείς στόχοι, ανασκόπηση της παλιάς μάθησης,
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παρουσίαση νέου υλικού με μικρά βήματα, παρακολούθηση της προόδου των μαθητών
μέσω ερωτήσεων, παροχή ανατροφοδότησης με διορθώσεις, πρόβλεψη για ανεξάρτητη
εξάσκηση και αναθεώρηση των στόχων του μαθήματος μετά τον έλεγχο.
H άμεση διδασκαλία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη διδασκαλία μικρών
παιδιών ως μέρος μια μεγάλης εκπαιδευτικής μελέτης στις ΗΠΑ, εν ονόματι Project
Follow Through το 1967, η οποία συνέκρινε εννιά διαφορετικές εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις για να καθοριστεί η καλύτερη εκπαιδευτική πρακτική για μαθητές
χαμηλού εισοδήματος, που ήταν στο όριο να εμφανίσουν κάποια αναπηρία στο
νηπιαγωγείο μέχρι την Τρίτη τάξη δημοτικού. Το Project Follow Through απέδειξε ότι
το

μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας

έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στη

διδασκαλία ανάγνωσης, γλώσσας και αριθμητικής (Kinder, Kubina & MarchandMartella, 2005). Παρότι διακόπηκε το 1995, το έργο του Engelman συνεχίστηκε και
επεκτάθηκε σε διάφορα εκπαιδευτικά πακέτα με την προώθηση του παλαιότερου
μοντέλου DISTAR (Direct Instruction, 2019).
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της άμεσης διδασκαλίας είναι

ότι αυτό το

κατευθυνόμενο από τους δασκάλους πρόγραμμα ξεκινάει με ένα καλά ανεπτυγμένο
σχέδιο διδασκαλίας στην τάξη, το οποίο αναλύει τις σύνθετες δεξιότητες σε
συγκεκριμένα διαδοχικά στοιχεία. Οι μαθητές διδάσκονται κάθε στοιχείο.

Κάθε

διαδοχικό μάθημα βασίζεται σε προηγούμενες γνώσεις. Ο δάσκαλος διαμορφώνει την
επιθυμητή συμπεριφορά παρέχει πρακτική, ανατροφοδότηση σε κάθε βήμα και ελέγχει
τους μαθητές. Εάν δεν επιτευχθεί η γνώση στο 100%, τότε ο δάσκαλος κάνει την εκ
νέου διδασκαλία των δεξιοτήτων , έως ότου οι μαθητές κατακτήσουν την γνώση. Αυτό
το υψηλά κατευθυντήριο πρόγραμμα επικεντρώνεται σε θέματα όπως η ανάγνωση, τα
μαθηματικά, οι φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, ο γραφικός χαρακτήρας (Direct
Instruction, 2019).
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Ο Kozloff (2003, όπως αναφέρεται σε Direct Instruction, 2019) περιγράφει μια
τυπική εφαρμογή της άμεσης διδασκαλίας. Πρώτον, οι δάσκαλοι πλαισιώνουν το έργο
που οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν. Διαμορφώνουν (μοντελοποιούν) τις πληροφορίες
προφορικά ή μέσω παρουσίασης. Ο δάσκαλος επαναλαμβάνει το μοντέλο για να
βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές το παρακολούθησαν. Οι δάσκαλοι οδηγούν τους μαθητές
να επαναλάβουν την πληροφορία και στην συνέχεια κάνουν μαζί την διαδικασία,
επαναλαμβάνοντας την διαδικασία μέχρι όλοι οι μαθητές να πουν πως την κατάλαβαν.
Στη συνέχεια οι μαθητές εκτελούν την διαδικασία ανεξάρτητα και ελέγχονται για να
διαπιστωθεί αν την κατέκτησαν. Ο δάσκαλος μετά επιβεβαιώνει ότι οι μαθητές έχουν
μάθει και επαινεί την προσπάθειά τους. Οι δεξιότητες διδάσκονται μέχρι οι μαθητές να
δίνουν τις απαντήσεις αυτόματα και να είναι σε θέση να γενικεύσουν τη μάθηση τους
σε νέες καταστάσεις.
Το πρόγραμμα απαιτεί συνεχή εντατική υποστήριξη προς τους καθηγητές για να
επιτύχουν την εφαρμογή της άμεσης διδασκαλίας. Όταν η άμεση διδασκαλία
εντάσσεται για πρώτη φορά σε σχολικό σύστημα προσφέρονται εκπαιδευτικά
σεμινάρια για τους δασκάλους. Οι ειδικοί που προετοιμάζουν τον κάθε δάσκαλο μπορεί
να είναι είτε υπάλληλοι αυτών που προωθούν το πρόγραμμα είτε εκπαιδευτικοί που
έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην άμεση διδασκαλία (Direct Instruction, 2019).
Παρόλου, που η άμεση διδασκαλία συνδέθηκε με τη διδασκαλία σε πολλούς
τομείς περιεχομένου, οι πιο πρόσφατες προσεγγίσεις της συσχετίστηκαν με την
συστηματική και ρητή διδασκαλία φωνημάτων στην εκμάθηση της ανάγνωσης και
αποδείχθηκε ότι η άμεση διδασκαλία είναι πιο αποτελεσματική από άλλες προσεγγίσεις
στη διδασκαλία φωνημάτων

βοηθώντας τους μαθητές να γίνουν ικανοί και

ανεξάρτητοι αναγνώστες (Raynor, Foorman, Perfetti, Pesetsky & Seidenberg, 2001).
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Αν και η άμεση διδασκαλία έχει μια συγκεκριμένη μορφή εφαρμογής, ο όρος
έχει εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει οποιαδήποτε καθοδηγούμενη από δάσκαλο
εκπαιδευτική προσέγγιση

που περιλαμβάνει το στοιχείο της βήμα προς βήμα

διδασκαλίας και της απόκτησης της γνώσης από τον μαθητή σε κάθε βήμα. Οι
εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει τα δικά τους σχέδια διδασκαλίας, προετοιμάζοντας το
σχέδιο του μαθήματος που περιλαμβάνει γρήγορου ρυθμού άμεση διασκαλία,
τακτικούς ελέγχους και ανατροφοδότηση. Πρόσφατα, η εκπαιδευτική τεχνολογία
περιέλαβε ευκαιρίες άμεσης διδασκαλίας στους μαθητές, παρακινώντας τους να
εργάζονται μόνοι τους και να βελτιώνουν τις ικανότητές τους (Direct Instruction, 2019).
Όσον αφορά την εκμάθηση λεξιλογίου, οι τεχνικές διδασκαλίας για την
προώθηση της εκμάθησης του προϋποθέτουν μία σχέση μεταξύ γνώσης λεξιλογίου και
αναγνωστικής κατανόησης. Θεωρείται ότι αν το σχετικό με το κείμενο λεξιλόγιο
διδαχθεί άμεσα και μαθευτεί πριν την ανάγνωση, τότε η κατανόηση του κειμένου θα
αυξηθεί. Η άμεση διδασκαλία του λεξιλογίου περιλαμβάνει μία σαφή, συστηματική
παρουσίαση της λέξης και της σημασίας της. Κατά την διάρκεια της άμεσης
διδασκαλίας οι καθηγητές ελέγχουν την κατανόηση της λέξης στόχου από τους
μαθητές, διευκολύνουν την ενεργή συμμετοχή των μαθητών μέσω της καθοδηγούμενης
από αυτούς εφαρμογή της μεθόδου και συστηματικά μεταφέρουν την ευθύνη της
ανεξάρτητης μάθησης λεξιλογίου στους μαθητές (Jitendra et al., 2004).
Η χρήση της σε συνδυασμό με την επαναλαμβανόμενη ανάγνωση για την
επίτευξη της βελτίωσης της δεξιότητας του λεξιλογίου σε μαθητές με ΕΜΔ
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα αναφερθεί εδώ.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών

μεθόδων συναντάται σε μία μόνο έρευνα όσον αφορά το λεξιλόγιο αλλά σε
περισσότερες σχετικά με την βελτίωση της αναγνωστικής ευχέρειας και ακρίβειας
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(Heric, McLaughlin, Derby, Weber & Everson, 2016͘ Herberg, McLaughlin, Derby &
Weber, 2012).
Στη μελέτη συμμετείχαν 20 μαθητές λυκείου με ΕΜΔ, όλοι έλαβαν μέρος σε
τέσσερις συνθήκες, δηλαδή τρείς παρεμβάσεις και μία κατάσταση ελέγχου στην οποία
δεν δέχτηκαν διδασκαλία απλά διάβασαν ένα απόσπασμα κειμένου για 5΄ και έλαβαν
μια δραστηριότητα αντιστοίχισης λεξιλογίου και μία κατανόησης στις οποίες
αξιολογήθηκαν. Η μελέτη ολοκληρώθηκε σε 4 συνεδρίες των 45΄ εντός δύο
εβδομάδων. Από τα 45΄ τα 30΄ αφορούσαν την διδασκαλία και τα 15΄ την συλλογή των
αποτελεσμάτων. Σε κάθε συνεδρία δόθηκε διαφορετικό κείμενο για να μειωθεί το
επίπεδο της γνώσης υποβάθρου. Κατά το τέλος κάθε εκπαιδευτικής συνεδρίασης
χορηγήθηκαν τρία σύνολα μέτρων για τον έλεγχο των επιπτώσεων των παρεμβάσεων.
Τα

δύο

πρώτα

μέτρα

η

ευχέρεια

ανάγνωσης

και

η

γνώση

λεξιλογίου

αντικατοπτρίζονταν άμεσα στην αντίστοιχη παρέμβαση. Το τρίτο μέτρο, η κατανόηση,
αφορούσε το κατά πόσο οι παρεμβάσεις είχαν επίδραση στην κατανόηση των κειμένων
από τους μαθητές. Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον αν οι παρεμβάσεις παρήγαγαν
αποτέλεσμα μόνο όσον αφορά τα μέτρα που ήταν πιο κοντά με την εκπαίδευση ή θα
γενικεύονταν με τα άλλα μέτρα (Seifert & Espin, 2012).
Στην πρώτη παρέμβαση την αποκαλούμενη από τους μελετητές ως προσέγγιση
ανάγνωσης κειμένου (text reading approach) χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της
επαναλαμβανόμενης ανάγνωσης. Σκοπός της ήταν να διαβάσουν οι μαθητές το κείμενο
με ευχέρεια και αυτοματοποιημένα ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στο
περιεχόμενο του κειμένου. Η μέθοδος περιλάμβανε στοιχεία που έχουν αποδειχθεί ότι
συμβάλλουν αποτελεσματικά όπως η αυτόματη αποκωδικοποίηση λέξεων, η ανάγνωση
δυνατά σε έναν ενήλικα, η χρήση ενός ενήλικα ως μοντέλου και η επαναλαμβανόμενη
ανάγνωση του κειμένου. Η μέθοδος της ανάγνωσης κειμένου ξεκίνησε με μια
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δραστηριότητα ανάγνωσης λέξεων. Δέκα λέξεις χρησιμοποιήθηκαν, κάθε μια γράφτηκε
σε μια κάρτα 3 x 5. Ο εκπαιδευτής διάβαζε την λέξη δυνατά και μετά ο μαθητής. Εάν ο
μαθητής έκανε ένα λάθος ο εκπαιδευτής το διόρθωνε και ζητούσε από τον μαθητή να
ξαναδιαβάσει τη λέξη. Αφού παρουσιάστηκε κάθε λέξη με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής
διάβασε τις 10 λέξεις δυνατά χωρίς ο εκπαιδευτής να λειτουργεί ως μοντέλο. Μετά την
ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ο μαθητής διάβασε το απόσπασμα από το βιβλίο.
Έπειτα διάβασε το απόσπασμα ο εκπαιδευτής δυνατά και ο μαθητής παρακολουθούσε
την ανάγνωση του. Με την σειρά του διάβασε ο μαθητής το απόσπασμα για 5΄ και ο
εκπαιδευτής κατέγραφε τα λάθη του. Επιλέχθηκαν 5΄ για την δραστηριότητα της
ανάγνωσης, εξαιτίας των χρονικών περιορισμών της παρέμβασης και για να
ελαχιστοποιήσουν την απογοήτευση των μαθητών με την ανάγνωση δύσκολου
κειμένου. Στο τέλος των 5΄ ο εκπαιδευτής εφάρμοσε μια διαδικασία διόρθωσης
σφαλμάτων. Ο εκπαιδευτής επισήμαινε και διάβαζε δυνατά κάθε λέξη που είχε
διαβαστεί λανθασμένα. Ο μαθητής επαναλάμβανε την λέξη μεμονωμένα και μέσα στην
πρόταση όπου εμφανιζόταν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης
σφαλμάτων ο μαθητής διάβαζε και πάλι το απόσπασμα για 5΄ (Kuder, 2017͘ Seifert &
Espin, 2012).
Η λεγόμενη παρέμβαση εκμάθησης λεξιλογίου χρησιμοποιεί την προσέγγιση
της άμεσης διδασκαλίας, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν 10 flash cards 3 x 5 όπου στην
μπροστινή μεριά ήταν γραμμένη η λέξη και στην πίσω μεριά ο ορισμός της, μια
πρόταση που την περιείχε και δύο προτρεπτικές ερωτήσεις. Σκοπός της ήταν να
βελτιώσει τη γνώση συγκεκριμένων όρων που χρησιμοποιούνταν στο κείμενο. Αρχικά,
στον μαθητή έδειχναν κάθε λέξη μία καθώς ο εκπαιδευτής διάβαζε τον ορισμό δυνατά.
Ο μαθητής παρακινούνταν να επαναλάβει τον ορισμό όσο καλύτερα μπορούσε. Έπειτα
ο εκπαιδευτής χρησιμοποίησε την λέξη σε μια πρόταση και ο μαθητής επανέλαβε την
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πρόταση. Τέλος, ο εκπαιδευτής έθεσε στον μαθητή τις δύο ερωτήσεις, εάν ο μαθητής
δεν μπορούσε να απαντήσει σε μία ερώτηση ο εκπαιδευτής έδινε την απάντηση και του
ζητούσε να την επαναλάβει. Αυτή η διαδικασία επαναλήφθηκε για δεύτερη φορά
(Kuder, 2017͘ Seifert & Espin, 2012).
Η συνδυασμένη μέθοδος περιλάμβανε στοιχεία και από τις δύο μεθόδους με
σκοπό την βελτίωση της ανάγνωσης και του λεξιλογίου. Σε αντίθεση με τις δύο άλλες
συνθήκες εδώ κάθε δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε μία φορά. Η συνδυασμένη
μέθοδος ξεκίνησε με την διαδικασία αποκωδικοποίησης και ορισμού. Δέκα λέξεις που
χρησιμοποιήθηκαν και στις προηγούμενες παρεμβάσεις χρησιμοποιήθηκαν και εδώ. Ο
εκπαιδευτής διάβαζε κάθε λέξη και ο μαθητής επαναλάμβανε. Έπειτα διάβασε και τις
δέκα λέξεις ο μαθητής και ο εκπαιδευτής χρησιμοποίησε την διαδικασία διόρθωσης
σφάλματος (όπως στην κατάσταση ανάγνωσης κειμένου). Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής
διάβασε τον ορισμό για κάθε λέξη και ο μαθητής επανέλαβε τον ορισμό. Μετά την
χρησιμοποιήσε σε πρόταση και ο μαθητής επανέλαβε την πρόταση. Ακολούθησε η
διαδικασία των ερωτήσεων και ο εκπαιδευτής προέτρεψε τον μαθητή όσο ήταν δυνατό
περισσότερο, όπως στην διαδικασία εκμάθησης λεξιλογίου. Τέλος, ο εκπαιδευτής
διάβασε το απόσπασμα δυνατά ενώ ο μαθητής τον παρακολουθούσε να διαβάζει. Με τη
σειρά του ο μαθητής διάβασε το χωρίο για 5΄ και ο εκπαιδευτής εντόπιζε τα λάθη και
εφάρμοζε τη διαδικασία διόρθωσης σφάλματος μέσα στο κείμενο και για μια τελευταία
φορά ο μαθητής διάβασε το κείμενο όπως στην κατάσταση ανάγνωσης κειμένου
(Seifert & Espin, 2012).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η γνώση λεξιλογίου μετρήθηκε με τον αριθμό των
σωστών αντιστοιχιών που έκαναν οι μαθητές περίπου 5.5 με 6.0 σωστές στην
κατάσταση εκμάθησης λεξιλογίου και στην συνδυασμένη κατάσταση ενώ 3 σωστές
αντιστοιχίσεις στην κατάσταση ανάγνωσης και 2.5 στην κατάσταση ελέγχου. Όσον,
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αφορά την επαναλαμβανόμενη εξέταση (follow-up) τα αποτελέσματα είχαν αντίστοιχα
καλύτερες επιδόσεις και πάλι στην κατάσταση εκμάθησης λεξιλογίου (ES=1.12) και
στην συνδυασμένη κατάσταση (ES=1.11) ενώ στην κατάσταση ανάγνωσης κειμένου
και ελέγχου χαμηλότερη επίδοση αντίστοιχα (ES=0.67 και ES= 0.76). Παρότι στην
κατάσταση ανάγνωσης κειμένου οι μαθητές διάβαζαν περισσότερες λέξεις περίπου 280
τα 3΄ απ’ ότι 260 στα ίδια λεπτά στην εκμάθηση λεξιλογίου αυτό επισημαίνει ότι το
λεξιλόγιο δεν βελτιώνεται απλώς διαβάζοντας περισσότερες λέξεις αλλά χρειάζεται
συστηματική διδασκαλία. Στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα για την κατανόηση δε
βρέθηκαν σε καμία από τις τρεις παρεμβάσεις (Kuder, 2017͘ Seifert & Espin, 2012).
Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι γενικά αυτά ταιριάζουν με
την κατάσταση της παρέμβασης. Δηλαδή, οι μαθητές είχαν καλύτερη απόδοση στην
ευχέρεια της ανάγνωσης όταν η διδασκαλία εστίαζε στην ανάγνωση του κειμένου
(κατάσταση ανάγνωσης κειμένου και συνδυασμένη),

και καλύτερη απόδοση στη

γνώση λεξιλογίου όταν η διδασκαλία επικεντρωνόταν σε αυτό (κατάσταση εκμάθησης
λεξιλογίου και συνδυασμένη). Εξαίρεση αποτέλεσε το γεγονός ότι η διδασκαλία
λεξιλογίου οδήγησε σε βελτιωμένη ευχέρεια ανάγνωσης σε σύγκριση με την
κατάσταση ελέγχου, αντικατοπτρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία της γνώσης
λεξιλογίου στην ανάγνωση ενός επιστημονικού κειμένου. Το αντίθετο βέβαια δεν
ίσχυσε η ανάγνωση μόνο του κειμένου να φέρει βελτιώσεις στην γνώση λεξιλογίου
(Seifert &Espin, 2012).

1.4.9 Πολυμεσική Μάθηση - Multimedia Instruction
Οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα με λέξεις και εικόνες παρά μόνο από λέξεις.
Αυτή η υπόθεση είναι η βάση για την υπόσχεση της πολυμεσικής μάθησης. Η
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πολυμεσική μάθηση αποτελείται από εικόνες και λέξεις και όχι μόνο από λέξεις
(Mayer, 2009).
Η τεχνολογία πολυμέσων προσφέρει έναν δρόμο για τους ερευνητές να
δημιουργήσουν σκόπιμα εκπαιδευτικό υλικό που μεταφέρει συγκεκριμένο περιεχόμενο
ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τις μαθησιακές ανάγκες και τα κίνητρα των μαθητών για
μάθηση. Ακόμη, παρέχουν στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να σχεδιάσουν
διδασκαλία για να καλύψουν τις απαιτήσεις περιεχομένου και επιπλέον τις ανάγκες των
μαθητευόμενων. Με δεδομένο τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές συνθήκες στην γενική
δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι απίθανο ένας μαθητής με ΕΜΔ και συγκεκριμένα με
δυσκολίες στην ανάγνωση να επιτύχει πρόοδο στα διάφορα μαθήματα, γι’ αυτόν τον
λόγο διερευνόνται τα πολυμέσα ως εργαλείο για την παροχή διδασκαλίας λεξιλογίου
βάσει τεκμηρίων (Kennedy, Deshler & Lloyd, 2015). Η χρήση της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας με την ενσωμάτωση εμπεριστατωμένων στρατηγικών στην διδασκαλία
λεξιλογίου σε μαθητές με ΕΜΔ μπορεί να γίνει η γέφυρα μεταξύ έρευνας και πρακτικής
(Kennedy, Thomas, Meyer, Alves & Lloyd, 2014).
Οι σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνολογιών
για την υποστήριξη και βελτίωση της διδασκαλίας. Η χρήση κατάλληλων τεχνολογικών
εφαρμογών έχει βρεθεί ότι βελτιώνει τη μάθηση των μαθητών με αναπηρίες (Kuder,
2017).
Δύο μελέτες του

Kennedy και των συνεργατών του χρησιμοποιήσαν μια

παρέμβαση βασισμένη σε πολυμέσα που χρησιμοποιεί τις αρχές του καθολικού
σχεδιασμού μάθησης4 (universal design of learning), πρακτικές για τη διδασκαλία

Η καθολική σχεδίαση για την μάθηση (universal design for learning) είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση
που αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών με βάση τις νέες έρευνες για τη
λειτουργία του εγκεφάλου και των νέων τεχνολογικών μέσων, για την αντιμετώπιση της
διαφορετικότητας των εκπαιδευόμενων. Η ουσία της λέξης «καθολική» έγκειται στην ευεληξία και την
ενσωμάτωση εναλλακτικών λύσεων για την εναρμόνιση των πολυάριθμων διαφορετικών αναγκών των
εκπαιδευόμενων, των στυλ και των προτιμήσεών τους. Οι τρεις βασικές αρχές της είναι (α) παροχή
4
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λεξιλογίου που βασίζονται σε αποδεικτικές μελέτες και τις αρχές σχεδιασμού του
Mayer5, για να βελτιώσουν την απόδοση του λεξιλογίου εφήβων με και χωρίς
αναπηρίες. Η παρέμβαση ονομάζεται Content Acquisition Podcasts (CAPs) και σε αυτή
τη μελέτη χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με και χωρίς
αναπηρίες στο μάθημα της παγκόσμιας ιστορίας (Kennedy et al. 2014).
Τα CAPs είναι εκπαιδευτικές ενότητες βασισμένες σε πολυμέσα με εικόνες και
ήχους δομημένους με τρόπο συμβατό με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού και με
την γνωστική θεωρία της πολυμεσικής μάθησης του Mayer. Ωστόσο, μόνο αυτό δεν
επαρκεί για να θεωρηθούν τα CAPs κατάλληλα για την διδασκαλία μαθητών με ΕΜΔ,
απαραίτητη είναι και η χρήση πρακτικών βασισμένων σε τεκμήρια για την διδασκαλία
λεξιλογίου. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των CAPs είναι ότι είναι σκόπιμα
περιορισμένα ώστε να περιλαμβάνουν μόνο το βασικό περιεχόμενο ενός θέματος. Έτσι
τα CAPs κυμαίνονται από 1 έως 3 λεπτά. Επιπλέον, χρησιμοποιούν ζωντανές εικόνες
και κείμενο στην οθόνη για να βοηθήσουν τον θεατή να δημιουργήσει σημαντικές
αναπαραστάσεις περιεχομένου για την διευκόλυνση της μάθησης. Ο στόχος των CAPs
είναι η ανάπτυξη γνώσεων υποβάθρου και λεξιλογίου, προσαρμόζοντας την ικανότητα
της μνήμης εργασίας για την βελτίωση του μαθησιακού δυναμικού. Παρόλο που
χρησιμοποιούνται τα CAPs σε αυτή τη μελέτη για να παρέχουν τεκμηριωμένη

πολλαπλών μέσων αναπαράστασης, (β) παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης, (γ) παροχή
πολλαπλών μέσων εμπλοκής στη διαδικασία μάθησης (Ρίβιου, Κουρουπέτογλου & Οικονομίδης, 2015).
Η χρήση της στην σημερινή τάξη παρατηρείται από το νηπιαγωγείο μέχρι και την δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (Boothe, Lohmann & Owiny, 2020).
5
Η γνωστική θεωρία για την πολυμεσική μάθηση (cognitive theory of multimedia learning-CTML) του
Mayer είναι μια εφαρμοσμένη θεωρία προσανατολισμένη στον μαθητή που αποσκοπεί να καθοδηγήσει
τους εκπαιδευτικούς σχεδιαστές στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν αποτελεσματικά πολυμέσα. Η
θεωρία αποτελείτε από 12 αρχές οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την δημιουργία πολυμεσικών
εφαρμογών προκειμένου να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα. Οι 12 αρχές
είναι οι ακόλουθες, πολυμεσιακή αρχή (multimedia principle), αρχή της προσαρμοστικότητας (modality
principle), αρχή του πλεονασμού (redundancy principle), αρχή της συνάφειας (coherence principle), αρχή
της σηματοδότησης (signaling principle), αρχή χωρικής γειτνίασης (spatial contiguity principle), αρχή
κατάτμησης (segmenting principle), αρχή χρονικής συνοχης (temporal contiguity principle), αρχή της
μορφής ή της τροπικότητας (modality principle), αρχή της προεκπαίδευσης (pretraining principle), αρχή
της προσωποποίησης(personalization principle), αρχή της φωνής (voice principle), αρχή της εικόνας
(image principle) (Mayer & Moreno, 2003. Kennedy et al. 2015. Mayer, 2009).
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διδασκαλία λεξιλογίου στο μάθημα της παγκόσμιας ιστορίας, η ιδέα είναι ότι οι
εκπαιδευτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για να σχεδιάσουν και
να παραδώσουν διδασκαλία για οποιοδήποτε θέμα (Kennedy et al. 2014). Ένα δείγμα
μπορείτε να δείτε στην ακόλουθη διεύθυνση https://vimeo.com/49191997.
Το πλαίσιο των CAPs βασίζεται σε ισχυρή εφαρμοσμένη θεωρία αλλά αυτό από
μόνο του δεν επαρκεί για να χαρακτηριστεί ως ειδικά σχεδιασμένη διδασκαλία. Για να
πληρούν αυτό το πρότυπο τα CAPs δομούνται με προσεκτικά επιλεγμένες
εμπεριστατωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές που είναι κατάλληλες για το περιεχόμενο
που παραδίδεται. Αυτές σχετικά με την διδασκαλία λεξιλογίου περιλαμβάνουν (α)
προώθηση επίγνωσης των λέξεων (π.χ. προφορά, ορθογραφία, συλλαβές, πρόθημα,
επίθημα, ρίζες λέξεων, (β) παροχή άμεσης διδασκαλίας των εννοιών των λέξεων, (γ)
παροχή κλιμακούμενης υποστήριξης (scaffolding), (δ) παροχή διδασκαλίας που
προωθεί τη γνώση στενά συνδεδεμένων όρων, (ε) χρήση της μνημονικής στρατηγικής
λέξεως-κλειδιού, (στ) δήλωση του σκοπού για τον οποίο ο μαθητής πρέπει να μάθει τον
όρο ή την έννοια. Αυτά τα έξι στοιχεία αποτελεσματικής διδασκαλίας λεξιλογίου
παρουσιάζονται σε μια λίστα ελέγχου που ονομάζεται Vocabulary Planning
Framework. Όταν συνδυάζονται με τις αρχές διδασκαλίας της καθολικής σχεδίασης για
τη μάθηση και τις αρχές του Mayer αποτελούν τη βάση για μια πρακτική βασισμένη σε
πολυμέσα και μπορούν να εφαρμοστούν στους μαθητές (Kennedy et al. 2014).
Στην πρώτη μελέτη συμμετείχαν 141 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι
συμμετέχοντες χωρίζονταν σε δύο ομάδες α) μαθητές με αναπηρίες (n=32) και μαθητές
χωρίς αναπηρίες (n= 109), περίπου το 84% από τους μαθητές με αναπηρίες ήταν άτομα
με ΕΜΔ (n= 27). Από τους 5 μαθητές που απέμεναν οι 3 ανήκαν στην κατηγορία των
διαταραχών συμπεριφοράς και οι δύο στην κατηγορία νοητικής αναπηρίας. O Kennedy
κ.α (2014) δημιούργησαν 81 CAPs για τη διδασκαλία λεξιλογίου σε 5 τμήματα των 28
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μαθητών. Οι συνεδρίες ήταν 5 των 50΄ και ολοκληρώθηκαν σε 1 εβδομάδα. Οι
ερευνητές τυχαία τοποθέτησαν τους μαθητές στα 5 τμήματα όπου οι μαθητές
διδάχθηκαν λεξιλόγιο παγκόσμιας ιστορίας χρησιμοποιώντας CAPs ή την τυπική
πρακτική για όλη την ενότητα, π.χ. οι μαθητές στο τμήμα 1 διδάσκονταν
χρησιμοποιώντας την τυπική πρακτική για την ενότητα Αναγέννηση και Επαναστάσεις
και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν CAPs κατά την ενότητα Εξερεύνηση και Επέκταση.
Απαραίτητο για την διδασκαλία των CAPs ήταν η χρήση του προβολέα και των ηχείων
ώστε να παίζει κάθε CAP όταν εισάγεται ένα όρος. Τα CAPs παρουσιάζονταν κατά τη
διάρκεια του μαθήματος δύο φορές, μία όταν παρουσιάζονταν για πρώτη φορά ο όρος
και δεύτερη φορά όταν γινόταν επανάληψη πριν τις εξετάσεις. Οι μαθητές με αναπηρίες
είχαν την δυνατότητα να δουν δύο επιπλέον φορές κάθε CAP, αυτό αποδεικνύει ένα
από τα βασικά πλεονενκτήματα των καλά σχεδιασμένων με επίκεντρο τους μαθητές
πλατφόρμων πολυμέσων όπως τα CAPs, όπου δεν καθιστά απαραίτητη την πρόσωπο με
πρόσωπο διδασκαλία. Όσον αφορά την διδασκαλία χωρίς την χρήση CAP ο
εκπαιδευτής παρείχε τους ορισμούς των λέξεων βασιζόμενος γι’ αυτούς στο κείμενο,
τους παρουσίαζε δύο φορές όπως και στην μέθοδο CAP, μία φορά κατά την εισαγωγή
και μία στην επανάληψη. Η παρουσίαση γινόταν με την χρήση προτζέκτορα και οι
μαθητές σημείωναν τους ορισμούς στο τετράδιο τους. Ολοκληρώνοντας, οι ερευνητές
διαπίστωσαν μετά το posttest ότι οι μαθητές με αναπηρίες όταν διδάσκονταν με την
μέθοδο CAPs είχαν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις όσον αφορά το λεξιλόγιο και
κατακτούσαν τις λέξεις πιο γρήγορα απ’ ότι όταν δέχονταν την τυπική προσέγγιση
(Kennedy et al., 2014).
Στην δεύτερη μελέτη συμμετείχαν 278 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
30 από αυτούς ανήκαν στην κατηγορία των ΕΜΔ και οι υπόλοιποι ανήκαν στην τυπική
εκπαίδευση. Οι μαθητές τέθηκαν σε μια από τις τέσσερις πειραματικές συνθήκες με την
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χρήση πολυμέσων τυχαία και παρέμειναν σε αυτήν καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης.
Οι τέσσερις μέθοδοι ήταν οι ακόλουθοι, CAP που περιέχουν άμεση διδασκαλία, CAP
που περιέχουν μνημονική στρατηγική, CAP που συνδυάζουν την άμεση διδασκαλία και
την μνημονική στρατηγική λέξεως-κλειδιού και η τελευταία που αποτελούνταν από
εκπαιδευτικά βίντεο με την ίδια αφήγηση ήχου με αυτή της άμεσης διδασκαλίας, όμως
χωρίς την ύπαρξη εικόνων μόνο κειμένου. Τα CAPs για τις τρεις πρώτες συνθήκες
περιλαμβάνουν χρήση κειμένου, ζωντανών εικόνων και λέξεις που έχουν παραδοθεί
κατά την διάρκεια της αφήγησης. Οι μαθητές δέχθηκαν διδασκαλία και αξιολογήθηκαν
σε λέξεις που αφορούσαν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο κάθε μαθητής είχε το δικό του
φορητό υπολογιστή με τα ατομικά ακουστικά. Η ερευνητική διαδικασία ξεκίνησε όταν
οι μαθητές ολοκλήρωσαν το pretest που ήταν το ίδιο με το posttest και τον έλεγχο
διατήρησης της γνώσης. Συνολικά οι μαθητές παρακολούθησαν 30 CAPs, 10 κάθε μέρα
ανά 3 ημέρες του πειράματος. Τα αποτελέσματα του posttest έδειξαν υψηλότερες
επιδόσεις για τους μαθητές με ΕΜΔ που συμμετείχαν στην συνδυαστική παρέμβαση σε
σχέση με τις άλλες τρεις μεθόδους, άμεση διδασκαλία (ES=1.09), μνημονική
στρατηγική (ES=1.40) και η τελευταία με τα εκπαιδευτικά βίντεο (ES=1,97).
Υψηλότερες βαθμολογίες στην συνδυαστική μέθοδο παρατηρήθηκαν και στον έλεγχο
διατήρησης της γνώσης. Ανάλογες ήταν οι επιδόσεις των τυπικών μαθητών, καθώς
αυτοί που συμμετείχαν στην συνδυαστική μέθοδο με τη χρήση CAPs είχαν σημαντικά
υψηλότερες βαθμολογίες (Kennedy et al., 2015).
Ολοκληρώνοντας, παρατηρούμε ότι η χρήση των CAPs σε συνδυασμό με τις
αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας λεξιλογίου, αποφέρει την επιθυμητή βελτίωση
στην γνώση όρων και εννοιών των κοινωνικών επιστημών. Τόσο οι μαθητές με ΕΜΔ
όσο και οι μαθητές γενικής εκπαίδευσης απέδωσαν καλύτερα μετά την εφαρμογή της
παρέμβασης.
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1.4.10 Η έρευνα στον ελληνικό χώρο
Όσον αφορά την έρευνα στον ελληνικό χώρο για την διδασκαλία λεξιλογίου σε
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ΕΜΔ δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί
κάποια. Ωστόσο γίνεται αναφορά σε ορισμένες που σχετίζονταν με μαθητές δημοτικού.
Σκοπός της πρώτης έρευνας ήταν η δημιουργία πολυαισθητηριακής μεθόδου
διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα ενσωμάτωνε τα βασικά
χαρακτηριστικά

των

πολυαισθητηριακών

μεθόδων

της

αγγλικής

γλώσσας

προσαρμοσμένα στην ελληνική για τη διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής. Οι
πολυαισθητηριακές μέθοδοι που προσαρμόστηκαν είναι οι Gilligham & Stillman (1956,
1997), Hickey (1977), Bangor Teaching System (Miles, 1989), Alphabet Phonics (Cox,
1967, 1984), Alfa to Omega (Hornsby & Shear, 1980) και άλλες (όπως αναφέρεται σε
Μπαστέα, 2014β). Στη συνέχεια η έρευνα αποσκοπούσε στην αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων που θα προέκυπταν μετά την εφαρμογή της μεθόδου που
δημιουργήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την αντιμετώπιση των ελλειμάτων στην
ανάγνωση και στη γραφή σε μαθητές δημοτικού με ειδική μαθησιακή δυσκολίαδυσλεξία (Μπαστέα, 2014α). Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική έρευνα σε 10
δυσλεκτικά παιδιά και αφού κρίθηκε ότι η μέθοδος λειτουργεί και ενεργοποιεί την
συμμετοχή των παιδιών, προχώρησαν στην πραγματοποίηση της έρευνας. Η μέθοδος
εφαρμόστηκε εξατομικευμένα, διήρκησε 3 μήνες, από 6 μονόωρες συνεδρίες την
εβδομάδα. Συμμετείχαν 48 δυσλεκτικοί μαθητές της Γ΄, Δ΄ και Ε΄ δημοτικού. Οι μισοί
αποτελούσαν την πειραματική ομάδα και οι άλλοι μισοί την ομάδα ελέγχου. Η ομάδα
ελέγχου παρακολουθούσε αποκλειστικά το πρόγραμμα του σχολείου. Η βελτίωση των
δεξιοτήτων στο γραπτό λόγο των μαθητών και των δύο ομάδων αξιολογήθηκε με
διαγνωστικά εργαλεία πριν και μετά την πάροδο των τριών μηνών.
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Η μέθοδος θέτει συγκεκριμένους στόχους για την ανάγνωση και την γραπτή
έκφραση, οι οποίοι στόχοι κατακτιούνται σταδιακά και η κατάκτηση του αρχικού
στόχου είναι απαραίτητη ώστε να μεταβεί ο μαθητής στον επόμενο, όταν ο μαθητής
πετύχει 95% στην βαθμολογία προάγεται στον επόμενο διδακτικό στόχο. Διαφορετικά
παραμένει στον ίδιο ή τοποθετείτε σε χαμηλότερο μέχρι να τον κατακτήσει. Ο 4ος από
τους στόχους της ανάγνωσης αφορά την ανάπτυξη του λεξιλογίου σύμφωνα με τον
οποίο στοχεύει στην συνειδητοποίηση της πολυσήμαντης έννοιας των λέξεων, καθώς
και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται κατά περίσταση και μας βοηθούν στην
επικοινωνία. Η διδασκαλία του λεξιλογίου αποσκοπεί στην κατανόηση της έννοιας των
λέξεων που χρησιμοποιούμαι στον γραπτό και προφορικό λόγο (Μπαστέα, 2014β).
Για κάθε διδακτικό στόχο η ερευνήτρια παραθέτει και τις αντίστοιχες ασκήσεις,
ωστόσο στον 4ο στόχο που αφορά την διδασκαλία λεξιλογίου δεν αναφέρει πως
εφαρμόζεται η πολυαισθητηριακή μέθοδος. Οι ασκήσεις είναι οι ακόλουθες (Μπαστέα,
2014β):
1. Αναγνώριση λέξεων σε συνώνυμες, αντώνυμες, ομόηχες, ομόγραφες,
λέξεις σε συντομογραφίες, λέξεις με πάθη φωνημάτων (π.χ. αφαίρεση,
αποκοπή, έκθλιψη)
2. Αναγνώριση

των μορφημάτων της

λέξης

δηλαδή

επιθημάτων,

προθημάτων, ρίζας
3. Κατανόηση της έννοιας των σύνθετων λέξεων μέσω του εντοπισμού της
ρίζας της λέξης και των προθέσεων
4. Ερμηνεία λέξεων και παραγωγή του νοήματος
5. Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ της έννοιας διαφόρων λέξεων
6. Ερμηνεία λέξεων μέσα σε κείμενο από τα συμφραζόμενα
7. Επιλογή κατάλληλων λέξεων για συμπλήρωση πρότασης
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8. Χρήση λέξεων με μεγαλύτερο εκφραστικό εύρος που αντικαθιστούν
κοινόχρηστες λέξεις
9. Κατηγοριοποίηση των λέξεων (επάγγελμα, είδη ζώων, αποχρώσεις
χρωμάτων, συναισθήματα κ.ά.). Η κατηγοριοποίηση των λέξεων
βοήθησε στην μνημονική αποθήκευση των νέων πληροφοριών
(Μπαστέα, 2014α).
10. Κατασκευή λεξικού
Η παρέμβαση ως προς την ανάπτυξη της γραπτής έκφρασης αποτελείται από 4
επίπεδα διδασκαλίας τα οποία αντιστοιχούν σε 4 διδακτικούς στόχους. Τα επίπεδα
διδασκαλίας είναι διατεταγμένα διαδοχικά και παρουσιάζουν αύξουσα δυσκολία. Στους
διδακτικούς στόχους της γραπτής έκφρασης δεν γίνεται αναφορά στο λεξιλόγιο όμως
στις μετέπειτα ασκήσεις που στοχεύουν στην υλοποίηση του στόχου αναφέρεται
(Μπαστέα, 2014β).
Στο 3ο επίπεδο διδασκαλίας που αφορά την συγγραφή κειμένων αναφέρονται οι
εξής ασκήσεις (Μπαστέα, 2014β):
1. Ασκήσεις γραφής κειμένου με τη βοήθεια εικόνων και συγκεκριμένου
λεξιλογίου
2. Ασκήσεις εύρεσης κατάλληλου λεξιλογίου πριν τη συγγραφή κειμένου.
Ωστόσο δεν διευκρινίζεται ο τρόπος.
Από τα αποτελέσματα της εφαρμογής της πολυαισθητηριακής μεθόδου στο
δείγμα διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σε όλες τις παραμέτρους που
αξιολογήθηκαν στην ανάγνωση και τη γραφή. Αυτές οι παράμετροι είναι της
φωνολογικής επίγνωσης, της αποκωδικοποίησης, της αναγνωστικής ευχέρειας, της
μορφοσυντακτικής ικανότητας, της ικανότητας κατανόησης κειμένου, της ικανότητας
παραγωγής γραπτού λόγου. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της κατανόησης του κειμένου και
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παραγωγής γραπτού λόγου οι μαθητές εξασκήθηκαν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου με
αναλόγες ασκήσεις και έπειτα αξιολογήθηκαν. Διαπιστώθηκε ότι παρουσίασαν
ανάπτυξη στην λεξιλογική ικανότητα μέσω των ασκήσεων που τους χορηγήθηκαν,
τόσο σε σχέση με τον εαυτό τους όσο και με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου υπήρξε
βελτίωση στατιστικά σημαντική (Μπατσέα, 2014).
Η δεύτερη έρευνα έχει τους εξής στόχους α) να αξιολογήσει ένα εύρος
λεξιλογικών γλωσσικών δεξιοτήτων που αφορούν την πρόσληψη, κατανόηση και
παραγωγή του λεξιλογίου σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, β) να
διερευνηθούν τόσο οι πιθανές νοητικές αιτίες των αστοχιών όσο και η σχέση αυτών των
αδυναμιών των μαθητών με αντίστοιχες γλωσσικές δεξιότητες και γνωστικούς
μηχανισμούς. Η αξιολόγηση έγινε με άτυπα τεστ σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα
διδασκαλίας. Στην μελέτη συμμετείχαν 22 μαθητές με υψηλή σχολική επίδοση και 67
με ΕΜΔ. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι επιδόσεις των μαθητών με ΕΜΔ
ήταν χαμηλότερες από των μαθητών με υψηλή σχολική επίδοση. Και οι δύο ομάδες των
μαθητών είχαν δυσκολίες κυρίως στις εννοιολογικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των
λέξεων και στον μεταφορικό λόγο. Η πιο εύκολη δοκιμασία και για τις δύο ομάδες
μαθητών ήταν ο ορισμός των εννοιών. Διαπιστώθηκε ότι η λεξιλογική γλωσσική
ικανότητα των μαθητών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού εξαρτάται σε
σημαντικό βαθμό από τα ελλείματα στις γλωσσικές δεξιότητες και τους γνωστικούς
μηχανισμούς (Ξάνθη, 2017).
Σκοπός της τρίτης έρευνας ήταν η αξιολόγηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων στην
παραγωγή γραπτών αφηγήσεων, στις οποίες έχει προκύψει από έρευνες ότι οι μαθητές
με ΕΜΔ παρουσιάζουν αδυναμίες και χαμηλές επιδόσεις, και η διερεύνηση της
βοήθειας που μπορεί να προσφέρουν οι δύο τεχνικές υψηλής καθοδήγησης (τεχνική της
εικόνας και των ανακατεμένων ημιτελών φράσεων). Στην τεχνική των ημιτελών
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ανακατεμένων φράσεων οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τις ημιτελείς φράσεις
και να τις τοποθετήσουν στη σωστή σειρά ώστε να προκύψει ένα αφήγημα. Στην
τεχνική των εικόνων οι μαθητές ακολουθώντας τις εικόνες οι οποίες ήταν
τοποθετημένες με σωστή σειρά έπρεπε να κάνουν μία γραπτή αφήγηση βάσει αυτών.
Στην έρευνα συμμετείχαν 89 μαθητές δημοτικού, τετάρτης, πέμπτης και έκτης τάξης,
22 με υψηλή σχολική επίδοση και 67 με ΕΜΔ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο
συνεδρίες των 15΄. Η αξιολόγηση των κειμένων των μαθητών έγινε σε επίπεδο, λέξης,
πρότασης, παραγράφου, συνολικής δομής του κειμένου και περιεχομένου και έδειξε
υψηλότερο επίπεδο αφηγηματικής ικανότητας στους μαθητές με υψηλή σχολική
επίδοση. Η τεχνική των ανακατεμένων ημιτελών φράσεων φάνηκε πιο βοηθητική και
για τις δύο ομάδες τόσο από συνολική άποψη όσο και σε όλα τα επιμέρους κριτήρια
εκτός από τον αριθμό των λέξεων ανά πρόταση. Συγκεκριμένα για τους μαθητές με
υψηλή επίδοση ο μέσος όρος ήταν Μ=92.48 και για τους μαθητές με ΕΜΔ ο μέσος
όρος ήταν Μ= 55.52. Όσον αφορά το λεξιλόγιο ελέγχθηκαν οι ασαφείς λέξεις ή οι
λέξεις που παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα στα κείμενα των μαθητών και προέκυψε
ότι οι μαθητές με ΕΜΔ δυσκολίες εκφράστηκαν χρησιμοποιώντας περιορισμένο
λεξιλόγιο (Ξανθή, 2015).

1.5 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Στα σημερινά δημόσια σχολεία υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία μεταξύ των
ακαδημαϊκών επιτευγμάτων των μαθητών, των συμπεριφορικών χαρακτηριστικών, των
στυλ μάθησης και των πολιτισμικών εμπειριών. Αυτές οι διαφορές συχνά περιπλέκουν
την παράδοση αποτελεσματικής διδασκαλίας, ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς που
δουλεύουν με μαθητές με ΕΜΔ. Μιας και οι μαθητές με ΕΜΔ έχουν πολλές φορές
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κοινά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές με τους συνομηλίκους τους που δεν έχουν
ΕΜΔ, συχνά διδάσκονται με τις ίδιες παραδοσιακές μεθόδους. Ωστόσο, αυτές οι
μέθοδοι δεν παρέχουν την δομή και την άμεση διδασκαλία που είναι απαραίτητη γι’
αυτούς. Δυστυχώς όταν οι εκπαιδευτικοί αντιληφθούν ότι οι παραδοσιακές
προσεγγίσεις δεν είναι αποτελεσματικές, συχνά αγνοούν τις εναλλακτικές ενώ κάποιες
φορές οδηγούνται στην ακατάλληλη χρήση των μεθόδων σε βάρος των μαθητών
(Hughes et al., 2002). Θα πρέπει, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν μια μέθοδο
διδασκαλίας πιο συστηματική και βασισμένη σε δεδομένα, η οποία θα καλύπτει τις
ανάγκες του μαθητή με ΕΜΔ (Hughes et al., 2002. Kennedy, 2015). Συνεπώς, οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφεληθούν από παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για την αντιμετώπιση των μοναδικών μαθησιακών αναγκών των μαθητών με ΕΜΔ και
που είναι φτιαγμένες για να παρέχουν εμπεριστατωμένες διδασκαλίες σε πολλούς
τομείς περιεχομένου (Kennedy, 2015).
Όταν οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν στρατηγικές διδασκαλίας θα πρέπει να
ψάχνουν για μια μέθοδο που να ταιριάζει στις ανάγκες του μαθητή, που να παρέχει
προτροπή (Hughes et al., 2002) και γρήγορο ρυθμό παρουσίασης της διδασκαλίας που
συνοδεύεται από μεγαλύτερη συμμετοχή στην εργασία (Darch & Gersten, 1985).
Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχουν διδασκαλία που διασφαλίζει την ενεργό εμπλοκή
στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, υψηλά επίπεδα επιτυχίας για όλους τους μαθητές,
μία συστηματική προσέγγιση στην εισαγωγή νέων εννοιών και λειτουργιών, κατάλληλη
επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα για την προώθηση της επιτυχίας και άμεση
ανατροφοδότηση για τις σωστές και τις λανθασμένες απαντήσεις. Αυτές οι αρχές είναι
ζωτικής σημασίας για τους μαθητές με ή χωρίς ΕΜΔ και θα πρέπει να ακολουθούνται
από τους εκπαιδευτικούς (Hughes et al., 2002).
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Ακόμη, την απόδοση των μαθητών επηρεάζει η στάση των εκπαιδευτικών
απέναντι τους. Για παράδειγμα η έρευνα έχει δείξει ότι οι αρνητικές στάσεις μπορούν
να οδηγήσουν σε χαμηλές προσδοκίες ενός ατόμου. Από την άλλη πλευρά οι θετικές
στάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλές προσδοκίες ενός ατόμου. Η επιρροή της
στάσης των εκπαιδευτικών είναι πολύ ισχυρή. Για παράδειγμα οι αρνητικές στάσεις και
οι χαμηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένες
ευκαιρίες για τους μαθητές να μάθουν. Αυτό με την σειρά του μπορεί να επηρεάσει την
πίστη στον εαυτό τους προκαλώντας τους τη μείωση των προσδοκιών τους και
οδηγώντας τους σε ένα κύκλο ελλείματος. Ωστόσο, οι θετικές στάσεις μπορούν να
βελτιώσουν τις ευκαιρίες για τους μαθητές να μάθουν, κάτι που μπορεί να βελτιώσει τις
επιδόσεις τους, τις προσδοκίες και την αυτοεκτίμησή τους (Woodcock, 2013).
Η παρουσίαση πληροφοριών και η παροχή εξηγήσεων είναι δύο από τις κύριες
δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί και είναι εξαιρετικά εύκολο
να δημιουργηθούν μαθησιακά προβλήματα εξαιτίας της κακής παρουσίασης
πληροφοριών και των δυσνόητων εξηγήσεων. Η αποτελεσματική διδασκαλία απαιτεί
πάνω απ’ όλα σαφήνεια στην παρουσίαση και την εξήγηση (Westwood, 1996).
Η χρήση ερωτήσεων από μέρους των εκπαιδευτικών είναι μία ευρέως
διαδεδομένη μέθοδος στις αίθουσες διδασκαλίας και έχει αποδειχθεί ότι η χρήση της
ωφελεί τα παιδία με χαμηλές μαθησιακές δεξιότητες, καθώς επωφελούνται από την
διδασκαλία που περιλαμβάνει ένα υψηλό ποσοστό απλών άμεσων ερωτήσεων που
εστιάζει στο βασικό περιεχόμενο του μαθήματος (Westwood, 1996).
Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της μάθησης
μέσω της παροχής κινήτρων. Μπορούν να αυξήσουν τα κίνητρα των μαθητών για
μάθηση συνδέοντας τη μάθηση με τον προσωπικό κόσμο των μαθητών, με τον τρόπο
αυτόν καθιστούν τις εργασίες πιο σχετικές με τις εμπειρίες των μαθητών. Οι μαθητές
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που κατανοούν την συνάφεια μεταξύ αυτού που μαθαίνουν και τι συνεπάγεται για την
καθημερινή ζωή έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ενδιαφέροντος τους. Η
δημιουργία θετικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών είναι πιθανό να
επηρεάσουν την επιθυμία των μαθητών να μάθουν, η ικανοποίηση των ατόμων της
βασικής ανάγκης για σχέση προάγει την εγγενή συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει
στο κίνητρο των μαθητών για μάθηση. Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί παρακινούν τους
μαθητές να μάθουν παρέχοντας τους θετική ανατροφοδότηση, με σκοπό να αναπτύξουν
ικανότητες. Η παροχή σχολίων επιτρέπει στους μαθητές να αποκτήσουν τον έλεγχο της
δικής τους μάθησης και μία αίσθηση πεποίθησης για τις ικανότητές τους. Οι
εκπαιδευτικοί που είναι ενεργητικοί και ενθουσιώδεις για το θέμα που διδάσκουν
δημιουργούν θετικά συναισθήματα στους μαθητές επηρεάζοντας έτσι το εγγενές
κίνητρο τους για την μάθηση. Η πίστη των εκπαιδευτικών στις ικανότητές τους, δηλαδή
να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης, να διαχειρίζονται την τάξη
με σωστό τρόπο, και να κινούν το ενδιαφέρον του μαθητή για συμμετοχή στο μάθημα,
μπορεί να αυξήσουν τα κίνητρα των μαθητών για τη μάθηση. Αν και το κίνητρο των
μαθητών για μάθηση μπορεί να είναι εγγενές ή εξωγενές, ο ρόλος του δασκάλου είναι
να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να παρακινεί τη μάθηση των μαθητών και να το
υποστηρίζει με τον κατάλληλο τρόπο (Johnson, 2017). Παρότι οι μαθητές με ΕΜΔ
παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα εγγενών κινήτρων, σε σχέση με τους συνομηλίκους
τους χωρίς ΕΜΔ, συνεχίζουν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για μάθηση στην τάξη
(Zisimopoulos & Galanaki, 2009).
Πέρα από όσα αναφέρθηκαν για τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην διδασκαλία
γενικά, θα αναφερθούμε στην συνέχεια ειδικότερα στη διδασκαλία του λεξιλογίου. Η
διδασκαλία λεξιλογίου είναι ένα σημαντικό στοιχείο των μαθημάτων της γλώσσας και
της λογοτεχνίας-γραμματισμού (literacy). Το συνετό είναι η διδασκαλία λεξιλογίου να
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ξεκινά όταν τα παιδιά αρχίζουν το σχολείο, περιλαμβάνει την αναπτύξη του
προφορικού και του γραπτού λεξιλογίου, και να αποτελεί τακτικό συστατικό των
μαθημάτων

των

εκπαιδευτικών

(Sparapani,

Carlisle

&

Connor,

2018).

Η

αποτελεσματική διδασκαλία του λεξιλογίου προϋποθέτει από τον διδάσκοντα την καλή
γνώση των στοιχείων που συνιστούν λεξικές μονάδες6 (Κατσαρού & Λιακοπούλου,
2014). Επιπλέον, η γνώση του λεξιλογίου των μαθητών σχετίζεται σημαντικά με την
κατανόηση της ανάγνωσης των μαθητών, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Sparapani et al., 2018), σημαντικό είναι ότι ο δάσκαλος θα
πρέπει να είναι σίγουρος πως οι μαθητές του καταλαβαίνουν πως να χρησιμοποιούν τις
νέες λέξεις σε κατάλληλες καταστάσεις (Al-Bahbuh, 2015), αφού για τους μαθητές με
ΕΜΔ είναι συχνά δύσκολο να γενικεύσουν τις πρόσφατα διδασκόμενες λέξεις (Jitendra
et al., 2004). Επιπλέον, υποχρεούται να κατανοήσει τα στοιχεία λεξιλογίου που
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών πριν να τα παρουσιάσει και να τα εξηγήσει
και να τα διδάξει με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η μάθηση (Al-Bahbuh, 2015).
Απαραίτητη είναι στην περίπτωση των παιδιών με ΕΜΔ ο εκπαιδευτικός να εφαρμόσει
εξειδικευμένες μεθόδους εκμάθησης λεξιλογίου αλλά και να ενθαρρύνει τους
αδύναμους μαθητές να διαβάσουν καθώς η χρήση κειμένου είναι σημαντική για την
ανάπτυξη λεξιλογίου, όμως θα πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή κειμένου, έτσι
ώστε το γενικό πλαίσιο του βιβλίου να μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν
λέξεις (Jitendra et al., 2004).

Μια σύντομη αναφορά στους τύπους των λεξικών μονάδων από μορφολογική άποψη είναι η ακόλουθη:
Απλές λεξικές μονάδες στη ΝΕ είναι αυτές που δεν έχουν υποστεί καμία μορφολογική διαδικασία όπως η
παραγωγή, η σύνθεση κτλ., εκτός ενδεχομένως από την κλίση (φίλος, μνήμη, μαμά, πνέω). Μορφολογικά
κατασκευασμένες λεξικές μονάδες είναι οι παράγωγες (φιλία, μνημονικός), οι σύνθετες (παιχνιδομηχανή,
ιστοσελίδα), τα πολυλεκτικά συνθετικά (ψυχρός πόλεμος), τα υποστηρικτικά ρήματα (κάνω πόλεμο=
πολεμώ, έχω/ τρέφω μίσος= μισώ) και φρασεολογισμοί, σύνδρομες λέξεις/ συμφράσεις (πλατύ χαμόγελο,
γλυκιά ζωή), φραστικοί ιδιωματισμοί (την είδε= μεγαλοπιάστηκε, κάθομαι σ’ αναμένα κάρβουνα= είμαι
ανήσυχος), παροιμίες (όποιος δεν θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει), προτασιακές φόρμουλες
(χαιρετισμοί: χάρηκα που σας γνώρισα, αρχαϊσμοί: ψυχή τε και σώματι, στερεότυπες εκφράσεις όπως
συνομιλιακοί δείκτες ευγενείας: Σας παρακαλώ θα μπορούσατε να μου πέιτε…) (Κατσαρού &
Λιακοπούλου, 2014).
6
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Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με ένα ευρύ
λεξιλόγιο σε όλους τους τομείς μαθημάτων, το οποίο λεξιλόγιο περιλαμβάνει
εξειδικευμένες έννοιες τις οποίες οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν για να
αντιληφθούν το περιεχόμενο του κειμένου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται (Bryant et
al., 2003). Επομένως, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να καταφύγουν στην
διδασκαλία λεξιλογίου με τρόπο που θα παράγεται η βαθειά γνώση λέξεων και θα
αυξάνεται η κατανόηση της ανάγνωσης για να είναι ικανοί οι μαθητές με ΕΜΔ να
διαχειριστούν τις αυξημένες απαιτήσεις της ανάγνωσης της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (Kuder, 2017). Είναι σημαντικό, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν
λεξιλόγιο σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς οι πολλαπλές εκθέσεις σε λέξεις είναι
ευεργετικές για τους μαθητές (Bryant et al. 2003).
Παρότι οι εκπαιδευτικοί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν να καλύψουν
ένα επιβαρυμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών αυτό δεν θα πρέπει να είναι
εμπόδιο για την εξειδικευμένη διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ΕΜΔ, αφού
σύμφωνα με τα ενθαρρυντικά ευρήματα των μελετών μπορούν να παραχθούν
σημαντικά αποτελέσματα χωρίς να καταναλωθεί πολύς εκπαιδευτικός χρόνος (Bryant et
al., 2003͘ Jitendra et al., 2004), αρκεί να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη για τον μαθητή
μέθοδος διδασκαλίας για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα (Kyder, 2017).
Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν μεθόδους διδασκαλίας για
μαθητές με ΕΜΔ ιδιαίτερης σημασίας είναι η παροχή κατάλληλης κατάρτισης, τα
μεγάλα ποσοστά επίδρασης που προέκυψαν στις παρεμβάσεις που συμμετείχαν οι
εκπαιδευτικοί υποδηλώνουν την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης τους (Jitendra et al.,
2004). Συνεπώς, κατανοούμε πως η μάθηση από μέρους των εκπαιδευτικών είναι μια
δυναμική, συνεχής διαδικασία σε όλη την σταδιοδρομία τους και ενσωματώνεται σε μια
σειρά πλαισίων και δραστηριοτήτων, όπως στην τάξη, σε σεμινάρια και εργαστήρια
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επαγγελματικής ανάπτυξης και σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους (Pedder &
Opfer, 2013).
Η συνεργασία των εκπαιδευτικών στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
μπορεί να αποτελέσει ένα γόνιμο πλαίσιο για την επαγγελματική εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών. Την βελτίωση στην πρακτική της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών
μπορεί να αποφέρει η μεταξύ τους συνεργασία, μπορούν π.χ. να μοιράζονται γνώσεις
και ιδέες, να σχεδιάζουν συλλογικά μεθόδους διδασκαλίας, να παρέχουν υποστήριξη ή
ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο (Jong, Meirink & Admiraal, 2019).
Θα

ολοκληρώσουμε

την

ενότητα

αναφερόμενοι

σε

έρευνα

που

πραγματοποίησαν οι Batten, Marland και Khamis (1993, όπως αναφέρεται σε
Westwood, 1996), σε μαθητές σε σχολεία της Αυστραλίας, οι μαθητές όριζαν τον καλό
δάσκαλο με τους ακόλουθους όρους:


Σε βοηθά με την εργασία σου



Σου εξηγεί καλά ώστε να μπορείς να καταλάβεις



Είναι φιλικός και μπορείς να έχεις καλές σχέσεις μαζί του



Είναι δίκαιος



Κάνει τα μαθήματα ευχάριστα



Σε νοιάζεται, είναι πάντα έτοιμος να σε ακούσει, σε καταλαβαίνει



Έχει αίσθηση του χιούμορ



Ελέγχει καλά την τάξη



Ξέρει για ποιο θέμα μιλάει

Διαπιστώνουμε ότι αρκετά από τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν οι μαθητές
στον ορισμό του καλού δασκάλου, ταυτίζονται με όσα αναφέραμε σχετικά με τον ρόλο
του εκπαιδευτικού και ποιος πρέπει να’ ναι αυτός ώστε να παρέχεται η καλύτερη
δυνατή εκπαίδευση στους μαθητές.
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1.6 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των διδακτικών επιλογών
των φιλολόγων γενικής και ειδικής αγωγής ως προς την διδασκαλίας λεξιλογίου για
μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα
τους σε αυτόν τον γλωσσικό τομέα.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα:
1 ) Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους φιλολόγους γενικής αγωγής, τους φιλολόγους
ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης και στους φιλολόγους ειδικής αγωγής σε παράλληλη
στήριξη, ως προς την επιλογή της μορφολογικής μεθόδου, για την διδασκαλία
λεξιλογίου σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;
2) Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους φιλολόγους γενικής αγωγής, τους φιλολόγους
ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης και στους φιλολόγους ειδικής αγωγής σε παράλληλη
στήριξη, ως προς την επιλογή της μνημονικής στρατηγικής ή λέξεως-κλειδιού, για την
διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;
3) Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους φιλολόγους γενικής αγωγής, τους φιλολόγους
ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης και στους φιλολόγους ειδικής αγωγής σε παράλληλη
στήριξη, ως προς την επιλογή της διαδραστικής μεθόδου της σημασιολογικής
χαρτογράφησης, για την διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες;

107

Κεφάλαιο 2ο
Μεθοδολογία της έρευνας
2.1 Ερευνητική Στρατηγική
Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται μια έρευνα έχει ως σκοπό την αναζήτηση
και την καταγραφή δεδομένων που καλύπτουν τα ερευνητικά ερωτήματα (Creswell,
2011). Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας που στόχος της είναι να
διαπιστωθούν οι επιλογές των φιλολόγων γενικής και ειδικής αγωγής στην διδασκαλία
λεξιλογίου σε παιδιά με ΕΜΔ η ερευνητική στρατηγική που ακολουθήθηκε ήταν η
περιγραφική,

η

οποία

ανήκει

στην

κατηγορία

των

ποσοτικών

ερευνών

(Παπαναστασίου, Κ. & Παπαναστασίου, Ε., 2005).
Η περιγραφική έρευνα έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη συλλογή, ανάλυση και
παρουσίαση των δεδομένων που σχετίζονται με κάποια φαινόμενα χωρίς να
υπεισέρχονται στις αιτίες που προκάλεσαν αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, ούτε και
στις διαφορές και στις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Για την συλλογή των
δεδομένων στην περιγραφική έρευνα χορηγούνται ερωτηματολόγια (Παπαναστασίου,
Κ. & Παπαναστασίου, Ε., 2005).
Έτσι και στην παρούσα έρευνα δημιουργήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο
το οποίο διανεμήθηκε σε εκπαιδευτικούς είτε προσωπικά είτε διαδικτυακά. Το
ερωτηματολόγιο είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και εύκολο στη χρήση εργαλείο για τη
συλλογή δεδομένων παρέχει στον ερευνητή δομημένα αριθμητικά δεδομένα, μπορεί να
πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία του ερευνητή και είναι εύκολο στην ανάλυση
(Cohen, Manion & Morrison, 2008). Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν
ερωτήσεις κλειστού τύπου, σε γενικές γραμμές οι κλειστού τύπου ερωτήσεις είναι
εύκολες στην συμπλήρωση και κωδικοποίηση και δεν είναι μεροληπτικές σχετικά με το
επίπεδο αλφαβητισμού των ερωτώμενων. Οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να δηλώσουν τον
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βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας για τις μεθόδους διδασκαλίας λεξιλογίου που
αναφέρονταν. Το επίπεδο συμφωνίας ή διαφωνίας δηλωνόταν με μια πενταβάθμιδη
κλίμακα τύπου Likert. Οι κλίμακες ιεράρχησης είναι χρήσιμες για τον ερευνητή καθώς
περιέχουν ένα βαθμό ευαισθησίας και διαφοροποίησης των απαντήσεων ενώ
ταυτόχρονα δίνουν ποσοτικά δεδομένα (Cohen et al., 2008).
Αρχικά έγινε μια πιλοτική έρευνα ώστε να γίνουν στο ερωτηματολόγιο οι
απαραίτητες διορθώσεις και έπειτα διεξήχθη η κύρια έρευνα. Η πιλοτική ή
προκαταρκτική έρευνα είναι μία μικρής κλίμακας έρευνα στην περίπτωση δημιουργίας
ενός ερωτηματολογίου είναι καλό να εφαρμοστεί για να διαπιστωθεί αν οι οδηγίες
χορήγησης είναι σαφείς, αν οι ερωτήσεις είναι ορθά διατυπωμένες, πόσος είναι ο
χρόνος που χρειάζεται για την συμπλήρωσή του. Είναι μία ΄΄διαβεβαίωση΄΄ για το αν το
μέσο συλλογής δεδομένων λειτουργεί σωστά, έτσι ώστε να ακολουθήσει η κύρια
έρευνα (Παρασκευόπουλου, 1993).

2.2 Συμμετέχοντες
Τα υποκείμενα της έρευνας είναι φιλόλογοι της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και συγκεκριμένα φιλόλογοι γενικής και ειδικής αγωγής που ανήκουν σε δημόσια
σχολεία της Θεσσαλονίκης. Το σύνολο των ερωτηθέντων φιλολόγων είναι 95. Ως προς
το φύλο τους οι 60 (63.2%) ήταν γυναίκες ενώ οι υπόλοιποι 35 (36.8%) ήταν άνδρες.
Ως προς την ειδικότητά τους, οι εκπαιδευτικοί αποτελούνται από 60 (63.2%)
φιλόλογους γενικής αγωγής, 22 (23.1%) φιλολόγους ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης
και 13 (13.7%) φιλολόγους ειδικής αγωγής σε παράλληλη στήριξη. Αθροιστικά οι
φιλόλογοι ειδικής αγωγής είναι 35 (36.8%) .
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Παρακάτω φαίνεται η κατηγοριοποίηση των ερωτηθέντων ανάλογα με το φύλο
τους και την ειδικότητά τους σε άνδρες και γυναίκες γενικής αγωγής, ειδικής αγωγής
σε τμήμα ένταξης και ειδικής αγωγής σε παράλληλη στήριξη.

Ειδικότητα
Φιλόλογος

Φιλόλογος

Φιλόλογος Ειδικής

Γενικής

Ειδικής Αγωγής

Αγωγής σε

Αγωγής

σε Τμήμα

Παράλληλη

Ένταξης

Στήριξη

Σύνολο

Συχνότητα

20

11

4

35

Σχετική

57,1%

31,4%

11,4%

100%

33,3%

50%

30,8%

36,8%

Συχνότητα

40

11

9

60

Σχετική

66,7%

18,3%

15%

100%

66,7%

50%

69,2%

63,2%

Συχνότητα

60

22

13

95

Σχετική

63,2%

23,2%

13,7%

100%

Συχνότητα %
Άνδρες

(στους άνδρες)
Σχετική
Συχνότητα %

Φύλο

(στην
ειδικότητα)

Συχνότητα %
Γυναίκες

(στις γυναίκες)
Σχετική
Συχνότητα %
(στην
ειδικότητα)

Σύνολο

Συχνότητα %
(στο σύνολο)
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Σχετική

100%

100%

100%

100%

Συχνότητα %
(στην
ειδικότητα)
Πίνακας 1: Οι άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί του δείγματος κατηγοριοποιημένοι ανά ειδικότητα

Όσον αφορά την ηλικία, οι 28 ερωτηθέντες (29.5%) είναι “<30 ετών”, οι 27
(28.4%) είναι “31 – 40 ετών”, οι 11 (11.6%) είναι “41 – 50” ετών” ενώ τέλος οι 29
(30.5%) είναι “> 50 ετών”. Αξίζει να σημειωθεί ότι 6 στους 10 εκπαιδευτικούς είναι
κάτω των 40 ετών.
Σχετικά με το επίπεδο σπουδών του δείγματος, 59 (63.4 %) ερωτηθέντες έχουν
“Βασικό Πτυχίο ΑΕΙ, 31 (33.3 %) έχουν “Μεταπτυχιακό” ενώ μόλις 3 (3.2 %) έχουν
“Διδακτορικό”.

Τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται πιο αναλυτικά στον Πίνακα 2.

Εύλογα μπορεί κανείς να συμπεράνει πως σχεδόν ένας στους δύο άνδρες και μία στις
δύο γυναίκες είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΒΑΣΙΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Σύνολο
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ
Άνδρες

Συχνότητα
Σχετική

Φύλο

15

17

3

35

42,9%

48,6%

8,6%

100,0%

30

30

0

60

50,0%

50,0%

0,0%

100,0%

Συχνότητα %
(στους άνδρες)
Γυναίκες

Συχνότητα
Σχετική
Συχνότητα %
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(στις γυναίκες)
Σύνολο

Συχνότητα
Σχετική

45

47

3

95

47,4%

49,5%

3,2%

100,0%

Συχνότητα %
(στο σύνολο)
Πίνακας 2: Το επίπεδο σπουδών του δείγματος

Αναφερόμενοι στην εξειδίκευση των ερωτηθέντων του δείγματος, οι 50 (52.6%)
έχουν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή ενώ οι 45 (47.4%) δεν έχουν κάποια εξειδίκευση
στην ειδική αγωγή. Από τους ερωτηθέντες που έχουν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή, οι
35 (70%) εξ’ αυτών είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ειδικής αγωγής, ενώ
15 (30%) έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή.
Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας εκ των συμμετεχόντων δεν διαθέτει διδακτορικό τίτλο
στην ειδική αγωγή καθώς και ότι 7 στους 10 άνδρες και 7 στις 10 γυναίκες
εκπαιδευτικούς είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδική αγωγή. Στον
Πίνακα 3 αναλύονται τα ποσοστά και οι συχνότητες που αναφέρθηκαν.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

‘Ανδρες
Φύλο

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ

ΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΓΗ

Συχνότητα
Σχετική Συχνότητα %

Σύνολο

16

6

22

72,7%

27,3%

100,0%

19

9

28

67,9%

32,1%

100,0%

35

15

50

(στους άνδρες)
Γυναίκες

Συχνότητα
Σχετική Συχνότητα %
(στις γυναίκες)

Σύνολο

Συχνότητα
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Σχετική Συχνότητα %

70,0%

30,0%

(στο σύνολο)
Πίνακας 3: Εξειδίκευση του δείγματος στην Ειδική Αγωγή

Σχετικά με το εργασιακό καθεστώς του δείγματος, 47 (49.5%) είναι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί, ενώ οι 48 (50.5%) είναι αναπληρωτές. Σχεδόν οι μισοί από τους άνδρες
συμμετέχοντες είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωτές. Το ίδιο
φαίνεται να συμβαίνει και με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς.
Τέλος όσον αφορά τα χρόνια υπηρεσίας των συμμετεχόντων οι 47 (49.5%)
έχουν «1-10» έτη υπηρεσίας, μόλις 19 (20%) έχουν «11-20» έτη υπηρεσίας ενώ 29
(30.5%) έχουν «21 και άνω» έτη υπηρεσίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι 5 στους 10 άνδρες
και σχεδόν 5 στις 10 γυναίκες έχουν από 1 έως το πολύ 10 χρόνια υπηρεσίας.

2.3 Διαδικασίες και εργαλεία της έρευνας
Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαλεία ένα αυτοσχέδιο
ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) και το απόσπασμα ενός λογοτεχνικού
κειμένου στο οποίο η μαθήτρια ελέγχθηκε ως προς την αποκωδικοποίηση, την
κατανόηση και το άγνωστο λεξιλόγιο του που είναι το ζητούμενο της παρούσας
εργασίας. Η μαθήτρια αποτελεί μέρος της ερευνητικής διαδικασίας καθώς
αντιπροσωπεύει τους μαθητές με ΕΜΔ που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την
γνώση λεξιλογίου.
1ο εργαλείο: ανάγνωση άγνωστου κειμένου
Η Αλεξάνδρα είναι 14 ετών, ολοκλήρωσε την Β΄ Γυμνασίου και σύμφωνα με
την έκθεση αξιολόγησης από το ΚΕΔΔΥ έχει διαγνωστεί με ΕΜΔ. Παρακολουθεί το
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100,0%

τμήμα ένταξης στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Αρχαία
Ελληνικά και Μαθηματικά. Τα υπόλοιπα σχολικά μαθήματα τα παρακολουθεί στην
κανονική σχολική τάξη. Από την μαθήτρια ζητήθηκε να διαβάσει το κείμενο
μεγαλόφωνα. Το απόσπασμα κειμένου που χρησιμοποιήθηκε είναι από το έργο του
Άντον Τσέχωφ Ένας Αριθμός. Συμπεριλαμβάνεται στο σχολικό βιβλίο της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου, την τάξη που ολοκλήρωσε φέτος η
μαθήτρια. Το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας διδάσκεται στο Γυμνάσιο ένα
δίωρο και ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής κειμένων από το σχολικό
βιβλίο, το οποίο περιέχει ένα μεγάλο αριθμό κειμένων. Oπότε επιλέχθηκε το
συγκεκριμένο καθώς η μαθήτρια δεν το είχε διδαχθεί. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτή η
αιτία που επιλέχθηκε το κείμενο, ένας άλλος λόγος είναι ότι ανήκει στην κατηγορία των
αφηγηματικών κειμένων τα οποία είναι πιο εύκολο να κατανοηθούν από τους μαθητές
καθώς έχουν πιο εύκολη δομή και λεξιλόγιο γεγονός που βοηθά στο να
πραγματοποιηθεί η ανάγνωση με λιγότερες δυσκολίες. Επιπλέον ελέγχθηκε το επίπεδο
αναγνωσιμότητάς (readability)7 του με το λογισμικό αναγνωσιμότητας του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας σε σχέση με άλλα δέκα αφηγηματικά κείμενα8 του βιβλίου και
αυτό εντάχθηκε στην χαμηλότερη κλίμακα, Β1. Συνεπώς, η επιλογή αυτού φάνηκε η
καταλληλότερη για να καταφέρει η μαθήτρια μια επιτυχή ανάγνωση. Το μήκος του

Ανάμεσα στους διάφορους ορισμούς της έννοιας της αναγνωσιμότητας (readability) που παραθέτει ο
DuBay (2004, όπως αναφέρεται σε Τζιμώκας & Ματθαιουδάκη, 2015) ο πιο κατανοητός είναι των Edgar
Dale και Jeanne Chall (1948). Σύμφωνα με τους ερευνητές η αναγνωσιμότητα συνιστά το συνολικό
άθροισμα όλων εκείνων των χαρακτηριστικών ενός συγκεκριμένου δείγματος έντυπου υλικού, τα οποία
επηρεάζουν το βαθμό της επιτυχούς ανάγνωσής του από μία ομάδα αναγνωστών. Ο βαθμός επιτυχούς
ανάγνωσης ενός κειμένου έγκειται στο βαθμό που οι αναγνώστες το κατανούν, διατηρούν την
πληροφορία που λαμβάνουν από αυτό, το διαβάζουν με σωστή ταχύτητα και το βρίσκουν ενδιαφέρον.
Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, η αναγνωσιμότητα ή αναγνωστική δυσκολία είναι το αποτέλεσμα της
διάδρασης μεταξύ κειμένου και αναγνώστη (Τζιμώκας & Ματθαιουδάκη, 2015).
8
Τα κείμενα που ελέγχθηκε η αναγνωσίμοτητας τους είναι τα εξής: Μια Κυριακή στην Κνωσσό του
Νίκου Καζαντζάκη, επίπεδο Γ2. Χαλασμένες Γειτονιές του Κοσμά Ι. Χαρπαντίδη, επίπεδο Γ1. Η Άννα του
Κλήδονα, επίπεδο Γ2. Να’σαι καλά δάσκαλε του Γιώργου Ιωάννου, επίπεδο Β2. Οι Κυριακές στη θάλλασα
της Μαργαρίτας Λυμπεράκη, επίπεδο Γ2. Από δόξα και θάνατο της Μέλπως Αξιώτη, επίπεδο Β2. ʻʻΤο
συρματόπλεγμα του αίσχουςʼʼ του Χριστόφορου Μηλιώνη, επίπεδο Β2. Όταν πρωτοκατέβηκα στη Σμύρνη,
Διδώ Σωτηρίου, Γ2. Ο Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα του Δημήτρη Χατζή, επίπεδο Γ1. Αναμνήσεις
της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία, της Άλκης Ζέη, επίπεδο Γ2.
7
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κειμένου ανέρχεται στις 551 λέξεις, είναι περίπου σε μέγεθος το μισό από τον μέσω όρο
της έκτασης των δέκα κειμένων που ελέγχθηκε η αναγνωσιμότητά τους καθώς αυτός
ανέρχεται σε 1042 λέξεις. Είναι, λοιπόν, ένα μικρό σε έκταση κείμενο σε σχέση με τα
αφηγηματικά κείμενα που υπάρχουν στο βιβλίο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄
Γυμνασίου. Το κείμενο πραγματεύεται την γυναικεία συμπεριφορά των παλαιότερων
χρόνων όπου οι εργαζόμενες γυναίκες δεν τολμούσαν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά
τους και έπεφταν θύματα κοινωνικής και οικονομικής εκμετάλλευσης. Στην μαθήτρια
δόθηκε η σημασία της λέξης ρούβλια για να μπορεί να κατανοήσει το κείμενο καθώς
είναι λέξη η οποία επαναλαμβάνεται συνέχεια μέσα σε αυτό. Την ώρα που η μαθήτρια
διάβαζε το κείμενο η αξιολογήτρια κατέγραφε τα λάθη της.
Κατά την αποκωδικοποίηση του κειμένου φάνηκε πως η μαθήτρια
αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες κατά την ανάγνωση με πιο συχνές αυτές του
συλλαβισμού και του κομπιάσματος στις πολυσύλλαβες λέξεις αλλά και στις λέξεις οι
οποίες δεν είναι συχνόχρηστες όπως ρούβλια, νότισε. Σε αυτό ίσως οφείλεται ως ένα
βαθμό και ο αργός τρόπος αποκωδικοποίησης του κειμένου καθώς για την ολοκλήρωσή
του χρειάστηκε 4,12΄ για 551 λέξεις ενώ μαθητής της αντίστοιχης τάξης χωρίς ΕΜΔ και
με το κείμενο άγνωστο και σε αυτόν χρειάστηκε για την αποκωδικοποίησή του 3,09΄.
Έχουν οι μαθητές μεταξύ τους σχεδόν ένα λεπτό διαφορά. Έπειτα παρατηρήθηκαν
κάποια λάθη στην ακρίβεια της ανάγνωσης με αντικαταστάσεις και παραλήψεις
λέξεων, παράλειψη και αντικατάσταση γράμματος και λαθεμένος τονισμός. Ωστόσο, τα
λάθη κατά την αποκωδικοποίηση δεν υπερβαίνουν το 3.5%. Έπειτα, η μαθήτρια
ελέγχθηκε ως προς την κατανόηση του κειμένου, αρχικά της ζητήθηκε να εκφράσει το
νόημα του κείμενου, ανέφερε ελάχιστες πληροφορίες από αυτό χωρίς να εντοπίζει την
κύρια ιδέα. Μετά, έγιναν στην μαθήτρια ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου ανοιχτού
τύπου στις οποίες απάντησε προφορικά. Οι απαντήσεις τις ήταν σωστές στην
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μειοψηφία τους, δηλαδή σε 2 από τις 5 ερωτήσεις απάντησε σωστά9. Ίσως η μία λάθος
απάντηση να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γνώριζε την λέξη άβουλη και γι’ αυτό δεν
απάντησε σε εκείνη την ερώτηση σωστά. Γιατί όπως έχει αναφερθεί το ελλιπές
λεξιλόγιο είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την κατανόηση των
μαθητών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο. Γι’ αυτόν τον λόγο στη
συνέχεια η μαθήτρια ρωτήθηκε για τις άγνωστες λέξεις του κειμένου και σύμφωνα με
την απάντησή της είναι οι ακόλουθες: άβουλο, σκιαγραφεί, ευτράπελο, παθητική,
αναπαυτείς, νότισε, κειμήλιο, βηματίζω. Κάποιες από τις άγνωστες στο νόημα λέξεις
που ανέφερε η μαθήτρια είναι αυτές στις οποίες συλλάβισε ή κόμπιασε κατά την
ανάγνωση. Η παραπάνω ενασχόληση με τις συγκεκριμένες λέξεις και η εκμάθηση των
εννοιών τους με την κατάλληλη στρατηγική ίσως βοηθήσει και στην αποκωδικοποίηση
τους.
Το 2ο εργαλείο είναι το ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για την
καταγραφή των διδακτικών επιλογών των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής αγωγής
για την διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ΕΜΔ. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε
πιλοτικά σε 10 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης για να
εντοπιστούν πιθανά προβλήματα στην κατανόηση και συμπλήρωσή του. Μετά από
κάποιες διορθώσεις που έγιναν, ακολούθησε η κύρια δειγματοληψία. Στην τελική του
μορφή παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας.
Ξεκινά με ένα εισαγωγικό σημείωμα το οποίο ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς
πως η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τους πληροφορεί για τον σκοπό της έρευνας, την τήρηση
της ανωνυμίας και το χρόνο συμπλήρωσης του.

Σύμφωνα με τους Kirk, Kliebhan Lerner (1978, όπως αναφέρεται σε Αγαλιώτης, 2011) ένα ποσοστό
λαθών στην αποκωδικοποίηση μεγαλύτερο του 10% και ένα ποσοστό λαθών στην κατανόηση
σηματοδοτούν την ύπαρξη σοβαρών μαθησιακών αναγκών σε σχέση με το υλικό της αξιολόγησης.
9

116

Στο πρώτο μέρος περιέχει δημογραφικές ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικές με
το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο σπουδών, την εξειδίκευση την οποία έλαβαν για την
ένταξη τους στον τομέα της ειδικής αγωγής, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το εργασιακό
καθεστώς.
Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται το κείμενο το οποίο διάβασε η μαθήτρια με μια
σύντομη αναφορά στην επίδοση της στην αποκωδικοποίηση, στη νοηματική απόδοση
του κειμένου και τέλος, στις άγνωστες γι’ αυτήν λέξεις. Στη συνέχεια καλούνται οι
εκπαιδευτικοί να δηλώσουν τον βαθμό συμφωνίας τους για κάθε μέθοδο διδασκαλίας
λεξιλογίου. Το επίπεδο συμφωνίας για κάθε μέθοδο γίνεται με βάση μια κλίμακα τύπου
Likert που εκτείνεται από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) μέχρι το 5 (συμφωνώ απόλυτα). Οι
κλίμακες Likert με πέντε τιμές απαντήσεων είναι οι συνηθέστερες (Ζαφειρόπουλος,
2015).
Οι τρεις μέθοδοι των οποίων περιγράφεται ο τρόπος εφαρμογής τους είναι οι
μορφολογική ανάλυση, η μνημονική στρατηγική λέξεως-κλειδιού και η διαδραστική
στρατηγική της σημασιολογικής χαρτογράφησης.
Ο λόγος που επιλέχθηκαν οι παραπάνω μέθοδοι είναι γιατί εντάσσονται μεταξύ
των αποτελεσματικότερων μεθόδων στις ανασκοπήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για
την διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ΕΜΔ. Οι
ανασκοπήσεις αυτές είναι τρεις στον αριθμό και είναι των Bryant κ.ά. (2003), των
Jitendra κ.ά. (2004) και του Kuder (2017). Στην ανασκόπηση που έκανε ο Kuder (2017)
και αφορούσε τις παρεμβάσεις από το 2003 ως το 2017 αναφέρει ως πιο
αποτελεσματικές μεθόδους για την διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ΕΜΔ
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την μνημονική στρατηγική, την μορφολογική ανάλυση,
την άμεση διδασκαλία και την πολυμεσική διδασκαλία. Τις δύο από αυτές, μνημονική
και

μορφολογική

στρατηγική,

όπως

προαναφέρθηκε
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θα

της

εντάξω

στο

ερωτηματολόγιο μου. Ωστόσο, την άμεση διδασκαλία και την διδασκαλία πολυμέσων
δεν επέλεξα να τις εντάξω καθώς οι άλλες δύο μέθοδοι που θα ενταχθούν, μνημονική
και διαδραστική μέθοδος, έχουν εφαρμοστεί σε περισσότερες έρευνες και επομένως
έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα τους παραπάνω από μία φορές. Επιπλέον,
παρότι, η μορφολογική ανάλυση έχει εφαρμοστεί σε μία μόνο έρευνα, ο λόγος που
επιλέγεται είναι γιατί μέσω της μεθόδου αυτής ο μαθητής διδάσκεται τα μορφήματα της
λέξης και μαθαίνοντας την έννοια αυτών τοποθετείται η βάση για την γνώση της
σημασίας και άλλων λέξεων. Αυτό είναι και το

βασικό πλεονέκτημα

των

παραγωγικών μεθόδων όπως η μορφολογική ανάλυση και η σημασιολογική
χαρτογράφηση ότι βοηθούν στην εκμάθηση της σημασίας όχι μια λέξης στόχου, όπως
συμβαίνει στην άμεση διδασκαλία (Jitendra et al. 2004 ∙ Stahl & Shiel, 2006). Σύμφωνα
με τους Harris κ.ά. (2011) το 60% των λέξεων που συναντάται σε ένα κείμενο μπορεί
να αναλυθεί σε μέρη βοηθώντας σημαντικά στην κατανόηση των εννοιών. Η άλλη
μέθοδος που δεν θα εντάξω στο ερωτηματολόγιο είναι η πολυμεσική διδασκαλία με
την χρήση podcast, η δημιουργία μίας τέτοιας μορφής διδασκαλίας από μέρους των
εκπαιδευτικών παρότι υπάρχει παράδειγμα δοσμένο από τους ερευνητές στο διαδίκτυο
(Kennedy et al., 2014) είναι δύσκολη καθώς χρειάζεται κάποιες γνώσεις εξειδικευμένες
στα πολυμέσα που οι πλειοψηφία των φιλόλογων δεν κατέχουν. Αυτό προκύπτει από
έρευνα που αφορούσε Έλληνες φιλολόγους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά
με το επίπεδο γνώσης και χρήσης των ΤΠΕ, το 37,5% των διδασκόντων αξιολόγησε το
επίπεδο τους ως υψηλό/καλό και το 62,5% ως μέτριο/χαμηλό (Παραδιά κ.ά, 2011).
Συνεπώς, είναι φανερό πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν είναι εξοικειωμένη με
την χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου και η δημιουργία μιας τέτοιας μεθόδου
θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί από μέρους τους. Επιπλέον, Οι Clark και Mayer
που είναι από τους σημαντικότερους ηγέτες στον τομέα του σχεδιασμού και της
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μάθησης πολυμέσων (όπως αναφέρεται στο Kennedy et al., 2014) συχνά επικρίνουν την
χρήση των πολυμέσων στην διδασκαλία. Επειδή υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ
των πολυμέσων που φαίνονται ελκυστικά για τους χρήστες μέσω των προηγμένων
γραφικών και άλλων σχεδιαστικών χαρακτηριστικών και των πολυμέσων που πληρούν
συγκεκριμένες προδιαγραφές για την υποστήριξη της γνώσης. Ως ειδικοί εκπαιδευτικοί
οφείλουμε να παρέχουμε τεκμηριωμένες και εξειδικευμένες διδασκαλίες στα παιδιά με
αναπηρίες. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά πολυμέσα, συγκεκριμένα video στο You
Tube, εκπαιδευτικές εφαρμογές και λογισμικό δεν πληρούν τα εκπαιδευτικά πρότυπα
και δεν πρέπει να θεωρούνται κύρια πηγή διδασκαλίας (Kennedy et al., 2014).
Ακόμα, οι δύο από τις τρεις μεθόδους που επέλεξα για το ερωτηματολόγιο
έχουν υψηλό μέγεθος επίδρασης και στην ανασκόπηση που πραγματοποίησαν οι
Jitendra κ.ά. (2004), σε αυτήν περιέχονται μελέτες από το 1978 ως το 2002. Σύμφωνα
με τον Kuder (2017), ο οποίος αναφέρεται στους Jitendra κ.ά. (2004), μεγάλο μέγεθος
επίδρασης βρέθηκε για τις μελέτες που χρησιμοποιήσαν τη μνημονική στρατηγική, τη
διαδραστική στρατηγική, την άμεση διδασκαλία και τη σταθερή χρονοκαθυστέρηση,
ωστόσο, οι δύο τελευταίες αφορούσαν μαθητές δημοτικού οπότε δεν συμπεριλήφθηκαν
στην εργασία μου. Μέτριο ως μικρό μέγεθος επίδρασης βρέθηκε στην υποβοηθούμενη
από υπολογιστή διδασκαλία και στην διδασκαλία μέσω δραστηριότητας. Η μνημονική
στρατηγική εντάσσεται και σε αυτήν την ανασκόπηση στις πιο αποτελεσματικές αλλά
εδώ συμπεριλαμβάνεται και η διαδραστική η οποία θα ενταχθεί στο ερωτηματολόγιο.
Οι Bryant κ.ά. (2003) αναφέρθηκαν στις ίδιες μεθόδους με τους Jitendra κ.ά.
(2004) με μόνη διαφορά την αναφορά στην διδασκαλία ακριβείας (precision teaching)
την οποία δεν συμπεριλαμβάνουν στην μελέτη τους οι Jitendra κ.ά. (2004), μέθοδο την
οποία δεν θα συμπεριλάβω στο ερωτηματολόγιο καθώς διδάσκει ένα σύνολο λέξεων με
τους ορισμούς τους και όχι την διδασκαλία μιας λέξεις με πολλαπλές σημασιολογικές

119

συνδέσεις με άλλες λέξεις όπως οι παραγωγικές μέθοδοι, διαδραστική

και

μορφολογική.
Στην ανασκόπηση των Bryant κ.ά. (2003) η μελέτη που χρησιμοποιεί την
υποβοηθούμενη από υπολογιστή διδασκαλία έχει υψηλό ποσοστό επιτυχίας, ωστόσο
πραγματοποιήθηκε το 1987 από τους Johnson, Gersten και Carnine την περίοδο αυτή η
χρήση του υπολογιστή ήταν σε αρχικό στάδιο και το λογισμικό που χρησιμοποιούνταν
ακολουθούσε την απλή μέθοδο άσκησης και πρακτικής (drill and practice), με μόνη
διαφορά την απεικόνισή της στην οθόνη του υπολογιστή. Επομένως, δεν ήταν η
κατάλληλη μέθοδος για διδασκαλία λεξιλογίου, η χρήση της ήταν καλύτερη ως
συμπληρωματική για περαιτέρω εξάσκηση των μαθητών και επιπλέον έχρηζε
περαιτέρω έρευνας καθώς ήταν ακόμη σε αρχικό στάδιο (Bryant et al., 2003). Ακόμη,
σύμφωνα με τους Bryant κ.ά. (2003) οι παρεμβάσεις που προσελκύουν τους μαθητές
αλληλεπιδραστικά όπως η χρήση μνημονικών εργαλείων (μνημονική στρατηγική) και
οι γραφικές απεικονίσεις (σημασιολογική χαρτογράφηση) φαίνεται να είναι πιο
αποτελεσματικές-ελπιδοφόρες στην απόκτηση της σημασίας των λέξεων και στην
αναγνωστική κατανόηση των αποσπασμάτων. Σε μια ακόμη ανασκόπηση η μνημονική
στρατηγική εντάσσεται στις πιο αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας, το ίδιο και η
διαδραστική μέθοδος της σημασιολογικής χαρτογράφησης.
Συνοψίζοντας, η μνημονική στρατηγική λέξεως κλειδιού που συμπεριλήφθηκε
στο ερωτηματολόγιο έχει αποδειχθεί πως είναι

μία από τις πιο αποτελεσματικές

μεθόδους διδασκαλίας λεξιλογίου καθώς και στις τρεις ανασκοπήσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί για μαθητές με ΕΜΔ συμπεριλαμβάνεται σε αυτές (Bryant et al.,
2003∙ Jitendra et al., 2004∙ Kuder, 2017). Οι άλλες δύο μέθοδοι διδασκαλίας λεξιλογίου,
η

μορφολογική

ανάλυση

και

η

διαδραστική

μέθοδος

της

σημασιολογικής

χαρτογράφησης, που έχουν επιλεχθεί ανήκουν στις παραγωγικές μεθόδους στις οποίες
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η διδασκαλία κάποιων λέξεων στόχων αποτελούν το εφαλτήριο για τη διδασκαλία
άλλων σχετικών λέξεων, μέθοδοι που είναι κατάλληλες για μαθητές με χαμηλό επίπεδο
λεξιλογίου (Stahl & Shiel, 2006) και επιπλέον αποδείχθηκαν από τις πιο
αποτελεσματικές για την διδασκαλία μαθητών με ΕΜΔ, η πρώτη, στην ανασκόπηση
του Kuder (2017) και η δεύτερη στις ανασκοπήσεις των Bryant κ.ά. (2003) και των
Jitendra κ.ά. (2004).
Έχοντας ολοκληρωθεί η αιτιολογία για την επιλογή των τριών στρατηγικών
διδασκαλίας λεξιλογίου θα αναφερθεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται στο
ερωτηματολόγιο.
Η πρώτη μέθοδος είναι η μορφολογική ανάλυση παρουσιάζονται βήμα βήμα τα
στάδια της μεθόδου για την εξαγωγή της σημασίας της λέξης και επισημαίνεται η
χρήση γραφικού οργανωτή που ωθεί τους μαθητές στα βήματα της μεθόδου όπως στην
έρευνα των Harris et al., (2011). Στο ερωτηματολόγιο παρατίθεται απεικόνιση του
γραφικού οργανωτή βάσει αυτού που δίνεται στην μελέτη των Harris et al., (2011),
ώστε να είναι κατανοητός ο τρόπος εφαρμογής του.
Η δεύτερη μέθοδος είναι η μνημονική στρατηγική ή λέξεως-κλειδιού σύμφωνα
με την οποία για την διδασκαλία λεξιλογίου είναι απαραίτητη μια λέξη-κλειδί οικεία
στον μαθητή και παρόμοια ηχητικά με την λέξη στόχο (Fontana et al., 2007͘ Jitendra et
al., 2003͘ Kuder, 2017͘ Mastropieri et al., 1990). Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται η
λέξη-κλειδί πότισε που είναι παρόμοια ηχητικά με την λέξη στόχο νότισε την οποία δεν
γνώριζε η μαθήτρια. Μεταξύ της λέξεως-κλειδιού και της σημασίας της λέξης στόχου
μπορεί να δημιουργηθεί μια διαδραστική εικόνα η οποία βοηθά στην ανάκτηση και
απομνημόνευση της νέας λέξης. Η εικόνα μπορεί να απεικονίζει ένα παιδί το οποίο
ποτιζεί με ένα λάστιχο και ταυτόχρονα βρέχει τα απλωμένα ρούχα, δηλαδή τα νοτίζει.
Επομένως, όταν ο μαθητής καλείται να δηλώσει τη σημασία της λέξης στόχου στην
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προκειμένη περίπτωση της λέξης νότισε που σημαίνει βράχηκε, υγράνθηκε ουσιαστικά
καλείται να θυμηθεί την οικεία σε αυτό λέξη-κλειδί και την αλληλεπιδραστική εικόνα.
Η τρίτη μέθοδος είναι η διαδραστική στρατηγική της σημασιολογικής
χαρτογράφισης σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές για να
ενεργοποιηθούν οι προηγούμενες γνώσεις του σχετικού λεξιλογίου και για να
διευθετηθούν οι σχέσεις μεταξύ άγνωστων και γνωστών λέξεων. Έπειτα δημιουργείται
ένα γραφικός οργανωτής στην κορυφή του οποίου τοποθετείται η κύρια ιδέα και από
κάτω οι δευτερεύουσες. Ο χάρτης που δημιουργείται μεταξύ μαθητών και δασκάλου
είναι μια οπτική παρουσίαση του λεξιλογίου και των σχέσεων μεταξύ των λέξεων (Bos
& Andres, 1992͘ Bos & Filip, 1984).

2.4 Ανάλυση δεδομένων
Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα στατιστικής
ανάλυσης IBM SPSS Statistics 26. Αρχικά, μέσω της περιγραφικής στατιστικής
παρουσιάστηκαν οι απόλυτες και οι σχετικές συχνότητες των επιλογών των
εκπαιδευτικών για κάθε μία στρατηγική διδασκαλίας λεξιλογίου. Έπειτα, με την χρήση
της επαγωγικής στατιστικής έγινε σύγκριση των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, ειδικής
αγωγής σε τμήμα ένταξης και ειδικής αγωγής σε παράλληλη στήριξη για κάθε μία
μέθοδο. Συγκεκριμένα, για να συγκριθούν αυτές οι τρεις ομάδες εκπαιδευτικών ως προς
την χρήση της μορφολογικής μεθόδου, της μνημονικής στρατηγικής λέξεως-κλειδιού
και της σημασιολογικής χαρτογράφησης χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος
Kruskal-Wallis για ανεξάρτητα δείγματα. Χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός
έλεγχος γιατί οι ομάδες δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Ο έλεγχος έγινε με το
στατιστικό κριτήριο Kolmogorov-Smirnov για τους φιλολόγους γενικής αγωγής γιατί η
ομάδα αποτελούνταν από περισσότερα από 50 άτομα ενώ για τους φιλολόγους ειδικής
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αγωγής σε τμήμα ένταξης και ειδικής αγωγής σε παράλληλη στήριξη έγινε με το
κριτήριο Shapiro-Wilk, αφού και οι δύο ομάδες είχαν λιγότερους από 50
συμμετέχοντες. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε και ο μη παραμετρικός έλεγχος MannWhitney U για ανεξάρτητα δείγματα για να συγκριθούν οι ομάδες ανά δύο μεταξύ τους
όπου ήταν αναγκαίο.
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Κεφάλαιο 3ο
3.1 Αποτελέσματα της έρευνας
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα ευρήματα που προέκυψαν από την στατιστική
ανάλυση των δεδομένων των υποκειμένων της έρευνας.
Για να συγκρίνουμε τις τρεις ομάδες του δείγματος ως προς την επιλογή της
μορφολογικής μεθόδου για την διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες ελέγχθηκε πρώτα αν η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική
κατανομή. Από τον έλεγχο κανονικότητας διαπιστώθηκε ότι καμία κατηγορία δεν
ακολουθεί την κανονική κατανομή. Για την ύπαρξη κανονικότητας στους φιλολόγους
γενικής αγωγής χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov, καθώς η ομάδα
αποτελείται από 60 άτομα (Ν>50), ενώ για τους φιλολόγους ειδικής αγωγής σε τμήμα
ένταξης και τους φιλολόγους ειδικής αγωγής σε παράλληλη στήριξη χρησιμοποιήθηκε
το κριτήριο Shapiro-Wilk, καθώς οι συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα είναι λιγότεροι των
50. Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κανονικότητα στους φιλολόγους γενικής
αγωγής (p=0.000<0,05), ούτε στους φιλολόγους ειδικής σε τμήμα ένταξης
(p=0.000<0,05), αλλά ούτε και στους φιλολόγους ειδικής αγωγής σε παράλληλη
στήριξη (p=0,000<0,05). Εφόσον η μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή,
για τη σύγκριση των τριών ομάδων εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος KruskalWallis για ανεξάρτητα δείγματα.
Σύμφωνα με τον έλεγχο Kruskal-Wallis, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις ομάδες
διαφέρουν ως προς την επιλογή της μορφολογικής μεθόδου για την διδασκαλία
λεξιλογίου σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (η2(2)= 30,500 και p=
0.000<0,05).
Για να δούμε ποιες ομάδες διαφοροποιούνται από ποιες κάνουμε ελέγχους ανά
δύο, δηλαδή τρεις ελέγχους Mann-Whitney U. Συγκρίνοντας τις ομάδες μεταξύ τους,
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παρατηρούμε ότι οι φιλόλογοι γενικής αγωγής διαφοροποιούνται από τους φιλολόγους
ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης (p=0,000<0,05), αλλά και από τους φιλολόγους
ειδικής αγωγής σε παράλληλη στήριξη (p=0,000<0,05). Αντίθετα, υπάρχει ομοιογένεια
στους φιλολόγους ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης και στους φιλολόγους ειδικής
αγωγής σε παράλληλη στήριξη (p=0,832>0,05).
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Πίνακας 4: Βαθμός συμφωνίας-διαφωνίας του δείγματος για την μορφολογική μέθοδο

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το 75% των φιλολόγων γενικής αγωγής
διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα με τη χρήση της μορφολογικής μεθόδου για τη
διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αντίθετα με τους
φιλολόγους γενικής αγωγής, σχεδόν 8 στους 10 φιλολόγους ειδικής αγωγής σε τμήμα
ένταξης, καθώς και η πλειοψηφία των φιλολόγων ειδικής αγωγής σε παράλληλη
στήριξη συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με τη χρήση της μεθόδου αυτής.
Στη συνέχεια για να συγκρίνουμε τις τρεις ομάδες του δείγματος ως προς την
επιλογή της μνημονικής στρατηγικής ή λέξεως-κλειδιού, για την διδασκαλία λεξιλογίου
σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ελέγχθηκε πρώτα αν η μεταβλητή
ακολουθεί την κανονική κατανομή. Διαπιστώθηκε λοιπόν, ότι δεν υπάρχει
κανονικότητα στους φιλολόγους γενικής αγωγής με το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov
(p=0.000<0,05), ούτε στους φιλολόγους ειδικής σε τμήμα ένταξης με το κριτήριο
Shapiro-Wilk (p=0,008<0,05). Ωστόσο, σύμφωνα με το κριτήριο Shapiro-Wilk υπάρχει
κανονικότητα

στους

φιλολόγους

ειδικής

αγωγής

σε

παράλληλη

στήριξη

(p=0,099>0,05). Όμως επειδή δεν υπάρχει κανονικότητα και για τις τρεις κατηγορίες
της ποιοτικής μεταβλητής, για τη σύγκριση των τριών ομάδων εφαρμόστηκε ο μη
παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis για ανεξάρτητα δείγματα. Σύμφωνα με τον
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έλεγχο Kruskal-Wallis, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ομοιογένεια ανάμεσα στις τρεις
ομάδες ως προς επιλογή της μνημονικής στρατηγικής ή λέξεως-κλειδιού για την
διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (η2(2)= 0,544
p=0,762>0,05).
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Πίνακας 5: Βαθμός συμφωνίας-διαφωνίας του δείγματος για την μνημονική μέθοδο

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 6 στους 10 εκπαιδευτικούς του δείγματος
συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με τη χρήση της μνημονικής στρατηγικής για τη
διδασκαλία για την διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες. Αναλυτικότερα, σχεδόν 7 στους 10 φιλολόγους γενικής αγωγής, οι μισοί
απο τους φιλολόγους ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης και οι 6 στους 10 φιλολόγους
ειδικής αγωγής σε παράλληλη στήριξη συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με τη χρήση
της μνημονικής στρατηγικής. Αξίζει να επισημανθεί ότι 3 στους 10 φιλολόγους ειδικής
αγωγής σε τμήμα ένταξης και το ίδιο ποσοστό φιλολόγων ειδικής αγωγής σε
παράλληλη στήριξη φαίνεται να είναι ουδέτεροι ως προς τη χρήση της στρατηγικής
αυτής.
Τέλος, για τη σύγκριση των τριών ομάδων του δείγματος, ως προς την επιλογή
της σημασιολογικής χαρτογράφησης, για την διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αρχικά έγινε έλεγχος κανονικότητας. Σύμφωνα με το
κριτήριο Kolmogorov-Smirnov για τους φιλολόγους γενικής αγωγής, διαπιστώθηκε ότι
δεν υπάρχει κανονικότητα (p=0.000<0,05). Σύμφωνα με το κριτήριο Shapiro-Wilk
διαπιστώθηκε δεν υπάρχει κανονικότητα για τους φιλολόγους ειδικής σε τμήμα ένταξης
(p=0,001<0,05), αλλά και για τους φιλολόγους ειδικής αγωγής σε παράλληλη στήριξη
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(p=0.000<0,05). Εφόσον δεν υπάρχει κανονικότητα στις κατηγορίες της ποιοτικής
μεταβλητής, για τη σύγκριση των ομάδων εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος
Kruskal-Wallis για ανεξάρτητα δείγματα. Σύμφωνα με τον έλεγχο Kruskal-Wallis,
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ομοιογένεια ανάμεσα στις τρεις ομάδες ως προς επιλογή της
σημασιολογικής χαρτογράφησης, για την διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες (η2(2)= 1,520 και p=0,468>0,05).
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Πίνακας 6: Βαθμός συμφωνίας-διαφωνίας του δείγματος για την μέθοδο σημασιολογικής
χαρτογράφησης.

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι 7 στους 10 εκπαιδευτικούς του
δείγματος τάσσονται υπερ της σημασιολογικής χαρτογράφησης για την διδασκαλία
λεξιλογίου σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Σε συμφωνία έρχονται οι
απόψεις των φιλολόγων γενικής αγωγής με τους φιλολόγους ειδικής αγωγής σε τμήμα
ένταξης και τους φιλολόγους ειδικής αγωγής σε παράλληλη στήριξη, καθώς το 70%
από κάθε κατηγορία συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα για τη χρήση αυτής της μεθόδου.
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Κεφάλαιο 4ο
Συζήτηση – Συμπεράσματα – Περιορισμοί- Προτάσεις
4.1Συζήτηση
Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή των διδακτικών
επιλογών των φιλολόγων γενικής και ειδικής αγωγής ως προς την διδασκαλία
λεξιλογίου σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Σχετικά με τις επιλογές των φιλολόγων γενικής αγωγής, ειδικής αγωγής σε
παράλληλη στήριξη και ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης ως προς την διδασκαλία
λεξιλογίου με την χρήση της μορφολογικής μεθόδου, διαπιστώθηκε ότι οι φιλόλογοι
γενικής αγωγής διαφοροποιούνται με τις άλλες δύο ομάδες φιλολόγων καθώς είτε
διαφωνούν είτε διαφωνούν απόλυτα με αυτή. Παρότι, η μέθοδος είναι αποτελεσματική
για την διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ελλείματα στην γλωσσική δεξιότητα του
λεξιλογίου, καθώς σύμφωνα με τους Jitendra et al. (2004) και Harris, et al., (2011) οι
παραγωγικές μέθοδοι βελτιστοποιούν την εκμάθηση λέξεων αφού εστιάζουν σε μια
στοχευμένη λέξη με πολλαπλές σημασιολογικές συνδέσεις με άλλες λέξεις.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να μην κατονομάζεται
με αυτό τον τρόπο στα βιβλία της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β΄ Γυμνασίου, ωστόσο
υπάρχουν δραστηριότητες όπου ο μαθητής καλείται να προσέχει τα συστατικά στοιχεία
μιας λέξης πριν δηλώσει την σημασία της. Η μη λοιπόν επιλογή της μεθόδου μπορεί να
οφείλεται στο γεγονός ότι οι φιλόλογοι γενικής αγωγής δεν έχουν την κατάλληλη
κατάρτιση ως προς την διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ΕΜΔ. Συνεπώς,
κατανοούμε πως η επιμόρφωσή τους είναι απαραίτητo να είναι συνεχής και καθόλη την
σταδιοδρομία τους (Pedder & Opfer, 2013), αφού στις παρεμβάσεις όπου συμμετείχαν
και είχαν δεχθεί την κατάλληλη κατάρτιση επέφεραν υψηλά ποσοστά επίδρασης
(Jitendra et al., 2004).
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Αντίθετα οι δύο ομάδες των φιλολόγων ειδικής αγωγής συμφωνούν με την
εφαρμογή της μεθόδου στη διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ΕΜΔ αφού λόγω της
εξειδίκευσής τους στην ειδική αγωγή, καθώς το 70% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού
διπλώματος στην ειδική αγωγή και το 30% έχει στην κατοχή του σεμινάριο
επιμόρφωσης, γνωρίζουν την σημασία της παραγωγικής αυτής μεθόδου, της οποίας η
εφαρμογή έχει θετικά αποτελέσματα όχι μόνο ως προς το λεξιλόγιο αλλά και ως προς
την ανάγνωση σε μαθητές με ΕΜΔ. Αφού οι μορφολογικές δεξιότητες που αποκτούν οι
μαθητές με την εφαρμογή της, μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση των
δυσκολιών της φωνολογικής επεξεργασίας με τις οποίες συχνά έρχονται αντιμέτωποι οι
μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες (McCutchen et al., 2013).
Ακόμη, η μέθοδος αυτή με την εφαρμογή της βελτιώνει και την αναγνωστική
κατανόηση που είναι το ζητούμενο της ανάγνωσης (Brown et al., 2016͘ Harris et al.,
2011). Ο Brown και οι συνεργάτες του (2016) πραγματοποίησαν δύο μελέτες σχετικά
με την μορφολογική διδασκαλία και την επίδρασή της στην αναγνωστική κατανόηση.
Στην 1η συμμετείχαν 6 μαθητές γυμνασίου, 5 με διάγνωση ΕΜΔ και 1 με διάγνωση
συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαταραχών ενώ στην 2η συμμετείχαν 4 μαθητές
με διάγνωση ΕΜΔ. Και οι δύο παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα ένταξης
(resource room) του σχολείου στο οποίο φoιτούσαν οι μαθητές. Η αξιολόγηση όσον
αφορά την κατανόηση έγινε σε επίπεδο πρότασης. Τα αποτελέσματα ήταν πιο
ενθαρρυντικά όσον αφορά την αναγνωστική κατανόηση στην δεύτερη μελέτη που
εκτός από την διδασκαλία λεξιλογίου με την μέθοδο της μορφολογικής ανάλυσης οι
μαθητές δέχτηκαν και μια έξτρα διδασκαλία σχετικά με τον προσδιορισμό της
σημασίας της πρότασης. Η επιπλέον διδασκαλία αφορούσε τον τρόπο εντοπισμού της
λέξης που έδινε το βασικό νόημα στην πρόταση και προτροπή από τον ερευνητή για να
δοθεί σωστή απάντηση από τον μαθητή.
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Η χρήση αυτής της μεθόδου σε μαθητές με ΕΜΔ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
φέρνει καλύτερα αποτελέσματα απ’ ότι σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
αφού σύμφωνα με τους ερευνητές οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες μορφολογικής
ανάλυσης καθώς μεγαλώνουν (Harris et al., 2011). Χαρακτηριστική είναι η έρευνα των
Nagy, Diakidoy & Anderson (1993) στην οποία συμμετείχαν 630 μαθητές από την
Τετάρτη τάξη δημοτικού έως την Α΄ Λυκείου. Η έρευνα σχετιζόταν με την κατανόηση
των μορφημάτων της γλώσσας στην οποία οι ερευνητές ανέφεραν καλύτερη επίδοση
στους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων.
Επιπλέον, σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα που έφερε η έρευνα των Harris
και των συναδέλφων του (2011) ως προς την διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές είτε με
αναπηρίες είτε τυπικής ανάπτυξης. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 230 μαθητές. Οι
μαθητές που είχαν διαγνωστεί με αναπηρίες ανήκαν στις κατηγορίες των ΕΜΔ, των
συναισθηματικών διαταραχών και της νοητικής υστέρησης. Με την ολοκλήρωση της
παρέμβασης αποδείχθηκε ότι οι περισσότεροι μαθητές τόσο οι τυπικοί όσο και αυτοί με
αναπηρίες ήταν ικανοί να μάθουν να χρησιμοποιήσουν την στρατηγική υπερβαίνοντας
το άριστο επίπεδο, με μέσο όρο βαθμολογίας 87%. Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι οι
μαθητές με ΕΜΔ αλλά και άλλες μαθησιακές διαταραχές είναι σε θέση να
χρησιμοποιούν μία στρατηγική η οποία υπερβαίνει την απλή απομνημόνευση του
νοήματος των λέξεων (Kuder, 2017).
Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα προαναφέρθηκαν η θετική στάση των φιλολόγων
ειδικής αγωγής ως προς την μορφολογική μέθοδο και πιθανώς η ένταξη της στο
εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα θα έχει σαν αποτέλεσμα να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο
τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ΕΜΔ και όχι μόνο αυτοί. Καθώς στα
τμήματα ένταξης υπάρχουν μαθητές που είναι από διάφορες κατηγορίες αναπηριών και
ανάμεσα σε αυτές των συναισθηματικών διαταραχών και της νοητικής στέρησης που
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όπως διαπιστώθηκε στην έρευνα των Harris κ.ά., (2011) η μορφολογική μέθοδος είναι
αποτελεσματική και γι’ αυτές τις ομάδες μαθητών. Ένα ακόμα θετικό είναι πως όλοι οι
μαθητές κατάφεραν να μάθουν να χρησιμοποιούν την στρατηγική της μορφολογικής
ανάλυσης πάνω από το άριστο επίπεδο και βελτίωσαν την επίδοση τους στο λεξιλόγιο.
Το ίδιο όμως συνέβη και με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης στην ίδια έρευνα, όπου
αυτή η κατηγορία μαθητών έφερε πάλι υψηλά αποτελέσματα ως προς την εκμάθηση
της στρατηγικής. Η εφαρμογή, λοιπόν, της μεθόδου είναι χρήσιμη για την ειδική
εκπαίδευση καθώς με μία στρατηγική μπορούν να επωφεληθούν παραπάνω από μία
κατηγορία μαθητών με ειδικές ανάγκες. Ακόμη, η εφαρμογή της στο τμήμα ένταξης θα
έχει πλεονεκτήματα για τους μαθητές και σε άλλους τομείς του γλωσσικού μαθήματος
όπως στην αναγνωστική κατανόηση αλλά και την αποκωδικοποίηση βοηθώντας να
επιτευχθούν με την χρήση της και άλλοι εκπαιδευτικοί στόχοι, όχι μόνο του λεξιλογίου.
Όσον αφορά την γενική εκπαίδευση διαπιστώθηκε ότι οι φιλόλογοι γενικής
αγωγής ήταν αντίθετοι με την χρήση της μεθόδου. Ωστόσο, αν αυτή εντασσόταν στο
ΠΣ θα προσέφερε όφελος και στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης αφού θα βοηθούσε στο
να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους, ένας γλωσσικός τομέας ο οποίος στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση έχει πολλές απαιτήσεις. Επιπλέον, θα βοηθούσε στην έννοια της
συμπερίληψης καθώς οι μαθητές με ειδικές ανάγκες θα είχαν την δυνατότητα να
δεχθούν εκπαίδευση που θα ήταν ανάλογη των αναγκών τους μέσα στην γενική τάξη.
Ολοκληρώνοντας την αναφορά στην μορφολογική μέθοδο παρατηρούμε πως
είναι κατάλληλη για αρκετές ομάδες μαθητών με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε αυτούς. Η χρήση της
εξασφαλίζει την έννοια της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς που τα τελευταία χρόνια
έχει αποκτήσει σημασία στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Παρέχοντας
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ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως των ατομικών τους
χαρακτηριστικών (Imaniah & Fitria, 2018).
Σχετικά με την δεύτερη στρατηγική αυτή της λέξεως-κλειδιού υπήρξε
ομοιογένεια ως προς την επιλογή των φιλολόγων και των τριών κατηγοριών, καθώς και
οι τρεις ομάδες στην πλειοψηφία τους συμφωνούσαν με την χρήση της για την
διδασκαλία ενός μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Αξιοσημείωτη είναι η επιλογή των φιλολόγων γενικής αγωγής ως προς την
συμφωνία τους με την επιλογή της στρατηγικής λέξεως-κλειδιού καθώς δεν προτείνεται
ως μέθοδος διδασκαλίας λεξιλογίου στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών αλλά ούτε
και στα Διαφοροποιημένα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με ΕΜΔ.
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί την επέλεξαν, δείχνοντας με αυτή τους την επιλογή πως είναι
δεκτικοί στην εισαγωγή νέων στρατηγικών στο ΠΣ όταν είναι απαραίτητο.
Σύμφωνα με τους ερευνητές τις τελευταίες δεκαετίες έχει μελετηθεί η
εφαρμογή μνημονικών στρατηγικών σε μαθητές με ΕΜΔ καθώς είναι γνωστά τα
ελλείματα που αντιμετωπίζουν στην μνήμη, με αποτέλεσμα την ακαδημαϊκή αποτυχία
(Scruggs & Matropieri, 2000͘ Scruggs & Mastropieri, 2007). Στις μελέτες τις οποίες η
στρατηγική λέξεως-κλειδιού εφαρμόστηκε και έλαβαν μέρος μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με ΕΜΔ, διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος υπερτερούσε όλων των άλλων
μεθόδων με τις οποίες συγκρίθηκε αφού οι συμμετέχοντες σε αυτήν είχαν καλύτερες
επιδόσεις σε σχέση με τις άλλες στρατηγικές (Mastropieri et al., 1990͘ McLoone,
Mastropieri, Scruggs & Zucker, όπως αναφέρεται σε Bryant et al., 2003͘ Terril et al.,
2004͘ Veit et al., 1986).
Στην μελέτη των Terril κ.ά., (2004) η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου καθώς αυτοί επιθυμούσαν να διαπιστώσουν αν οι
στρατηγική λέξεως-κλειδιού είναι κατάλληλη για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
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με ΕΜΔ. Μετά από μια περίοδο 6 εβδομάδων και με ποσοστό επιτυχίας 92%,
διαπίστωσαν πως είναι ωφέλιμη γι’ αυτήν την ομάδα μαθητών, όμως το αποτέλεσμα
δεν δείχνει μόνο αυτό αλλά και ότι οι εκπαιδευτικοί μετά από την απαραίτητη
επιμόρφωση μπορούν να εφαρμόσουν με αποτελεσματικό τρόπο την στρατηγική.
Αν θεωρήσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης με την θετική στάση
που έδειξαν στην παρούσα έρευνα ότι θα ενέτασσαν την στρατηγική στο ΠΣ το οποίο
στην ελληνική εκπαίδευση είναι ανοικτού τύπου και επομένως παρέχει σε αυτούς
ευελιξία ως προς το εκπαιδευτικό υλικό και τις διδακτικές μεθόδους που μπορούν να
χρησιμοποιήσουν για την επίτευξη των στόχων, η μέθοδος αυτή θα βοηθούσε στην
επίτευξη των στόχων των μαθητών στην γενική τάξη. Επομένως, η εφαρμογή της
μεθόδου βοηθά στην λειτουργία της συμπερίληψης στο ελληνικό σχολείο. Εξάλλου η
λειτουργία της μεθόδου σε τάξεις συμπερίληψης έχει αποδειχθεί πως έχει επιτυχία τόσο
στην δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ενδεικτικά θα αναφερθεί
η παρέμβαση των Bulgren, Deshler και Schumaker (1994) για την δευτεροβάθμια
εκπαίδευση όπου η μνημονική στρατηγική λέξεως-κλειδιού εφαρμόστηκε σε μια
συμπεριληπτική τάξη στο μάθημα της ιστορίας σε μαθητές με ΕΜΔ και χωρίς. Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες κατηγοριών επωφελήθηκαν
από την χρήση της μεθόδου καθώς ανακάλεσαν από την μνήμη τους περισσότερες
πληροφορίες απ’ ότι οι μαθητές που δέχτηκαν την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας.
Μία ακόμη έρευνα θα αναφερθεί, αυτή των Fontana et al., (2007) όπου η
στρατηγική λέξεως-κλειδιού εφαρμόστηκε σε μία συμπεριληπτική τάξη. Στην έρευνα
συμμετείχαν μαθητές λυκείου με ΕΜΔ, τυπικοί μαθητές και μαθητές οι οποίοι
μάθαιναν την αγγλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Την παρέμβαση εφάρμοσαν οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου μετά από την ανάλογη εκπαίδευση που δέχτηκαν. Σκοπός
της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί αν μνημονική στρατηγική βοηθά στην εκμάθηση του
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περιεχομένου του μαθήματος της ιστορίας σε μια συμπεριληπτική τάξη. Ένας τμήμα
της παρέμβασης αφορούσε την εκμάθηση λεξιλογίου το οποίο ήταν σχετικό με το
μάθημα. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν καλύτερα για τους μαθητές οι οποίοι
μάθαιναν την αγγλική ως ξένη γλώσσα σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες μαθητών
αλλά και οι τρεις ομάδες είχαν καλύτερες επιδόσεις στην μνημονική στρατηγική απ’ ότι
στην άμεση διδασκαλία. Πολλοί επιστήμονες από όλον τον κόσμο, Ισπανοί, Γερμανοί,
Ιταλοί, Γάλλοι, Ρώσοι, Φιλιππινέζοι10 και Έλληνες, συμφωνούν ότι η στρατηγική
λέξεως-κλειδιού έχει θετικά αποτελέσματα στην εκμάθηση λεξιλογίου μιας ξένης
γλώσσας (Kayaalti, 2018).
Η αποτελεσματικότητά της όμως στην συμπεριληπτική τάξη έχει αποδειχθεί και
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπου εφαρμόστηκε σε αίθουσα με 74 μαθητές άλλοι με
ΕΜΔ και άλλοι χωρίς με σκοπό την διδασκαλία λεξιλογίου. Μετά την ολοκλήρωση της
παρέμβασης τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλές επιδόσεις για τους μαθητές και των δύο
ομάδων που συμμετείχαν σε αυτή την μέθοδο, με αυτή των ΕΜΔ να αποφέρει
καλύτερα αποτελέσματα (Uberti, Scruggs & Mastropieri, 2003).
Όσον αφορά την εφαρμογή της μεθόδου πέρα από την κατηγορία μαθητών με
ΕΜΔ. Σύμφωνα με τον Bakken (2017) η μνημονική στρατηγική λέξεως-κλειδιού είναι
αποτελεσματική για την διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης με νοητικές και αναπτυξιακές διαταραχές (intellectual and developmental
disabilities). Οι Scruggs και Mastropieri (2000) αναφέρουν την αποτελεσματικότητα
της μεθόδου και για παιδιά με συμπεριφορικές διαταραχές και ήπια νοητική υστέρηση.
Αν θεωρήσουμε ότι οι ειδικοί εκπαιδευτικοί με την θετική στάση τους απέναντι
στην στρατηγική της λέξεως-κλειδιού έχουν ως σκοπό την εφαρμογή της στα τμήματα
ένταξης ή στην παράλληλη στήριξη, διαπιστώνουμε ότι είναι μία μέθοδος που μπορεί
μα10 Συγκεκριμένα στο κείμενο γίνεται λόγος για επιστήμονες της γλώσσας Τάγκαλογκ που είναι
συνώνυμη των φιλιππινέζικων.
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να βοηθήσει στην ανάπτυξη του λεξιλογίου ενός ικανοποιητικού αριθμού μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αφού όπως προαναφέρθηκε έχει εφαρμοστεί σε
παραπάνω από μία κατηγορίες μαθητών.
Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στην μνημονική στρατηγική λέξεωςκλειδιού διαπιστώνεται ότι είναι μία στρατηγική η οποία μπορεί να εφαρμοστεί από
τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής αποτελεσματικά μετά από σχετική
επιμόρφωσή τους. Αν θεωρήσουμε ότι η θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε
αυτήν σημαίνει και την ένταξή της στο ΠΣ του σχολείου, τότε αυτή θα φέρει θετικά
αποτελέσματα με την διδασκαλία της σε μαθητές τυπικούς, με ΕΜΔ, με ήπια νοητική
υστέρηση, με συμπεριφορικές διαταραχές, σε μαθητές οι οποίοι μαθαίνουν την
ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Μια κατηγορία μαθητών που αυξάνεται συνεχώς
στις μέρες μας και που η διδασκαλία λεξιλογίου σε αυτούς είναι επιτακτική για την
ακαδημαϊκή τους πρόοδο. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η μνημονική στρατηγική λέξεωςκλειδιού μπορεί να βοηθήσει στην συμπερίληψη αρκετών μαθητών με ειδικές ανάγκες
στην γενική τάξη και όχι μόνο μαθητών με ΕΜΔ.
Τέλος, όσον αφορά την επιλογή των φιλολόγων γενικής αγωγής, ειδικής αγωγής
σε τμήμα ένταξης και σε παράλληλη στήριξη ως προς την χρήση της σημασιολογικής
χαρτογράφησης για την διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες, όπως αναφέρθηκε σχεδόν το 70% κάθε κατηγορίας συμφωνεί με την χρήση
της. Η συμφωνία που παρατηρείται για την εφαρμογή της μεθόδου μάλλον οφείλεται
στο γεγονός ότι λίγο παραπάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς (52%) που έχουν
ερωτηθεί έχουν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή, η πλειοψηφία είναι κάτοχοι
μετατυχιακού διπλώματος στην ειδική αγωγή και το 30% έχει παρακολουθήσει κάποιο
σεμινάριο επιμόρφωσης. Καθώς η μέθοδος δεν προτείνεται στο Διαφοροποιημένο
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ΕΜΔ
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της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά ούτε και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
για τους μαθητές της γενικής εκπαίδευσης. Το υψηλό ποσοστό συμφωνίας ως προς την
συγκεκριμένη μέθοδο μπορεί να οφείλεται και στην συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών καθώς στον χώρο του σχολείου μοιράζονται γνώσεις μεταξύ τους ώστε
να παρέχουν υποστήριξη και ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο βελτιώνοντας με
αυτόν τον τρόπο την διδασκαλία τους (Jong, Meirink & Admiral, 2019).
Η στρατηγική της σημασιολογικής χαρτογράφησης είναι μία παραγωγική
μέθοδος

διδασκαλίας

λεξιλογίου

και

συνεπώς

αποτελεσματική

για μαθητές

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ΕΜΔ (Harris et al., 2011͘ Jitendra, et al., 2004), όπου
το λεξιλόγιο σε αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα περιλαμβάνει εξειδικευμένες έννοιες
στα περισσότερα σχολικά μαθήματα (Bryant et al., 2003). Η εκμάθηση των λέξεων με
την εφαρμογή της προωθείται αφού με αφορμή την διδασκαλία μιας λέξης οι μαθητές
διδάσκονται την σχέση αυτής της λέξης με άλλες τις οποίες ήδη γνωρίζει ο μαθητής,
δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένα σημασιολογικός χάρτης (Jitendra et al., 2003).
Επιπλέον, η χρήση της στην τάξη είναι αποτελεσματική στους μαθητές για την
εκμάθηση της αγγλικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας (Badr & Ayyash, 2019), καθώς
τους βοηθά να ομαδοποιούν το λεξιλόγιο (Morin & Goebel, 2001). Στην έρευνα των
Badr & Ayyash (2019) η μέθοδος ενίσχυσε την γνώση του λεξιλογίου μαθητών ενός
διεθνούς λυκείου. Συνεπώς θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη και στο ελληνικό σχολείο
που τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει η εισροή μαθητών σε αυτό από διαφορετικά
περιβάλλοντα. Ακόμη, σημαντικά είναι τα οφέλη της και για τους φτωχούς αναγνώστες
που έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο, καθώς η μέθοδος τους βοηθά να συνδέσουν τις
σημασίες των νέων λέξεων με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Όμως η
σημασιολογική χαρτογράφηση είναι χρήσιμη και για τους μαθητές με υψηλές επιδόσεις
στο λεξιλόγιο αφού οι δευτερεύουσες έννοιες που πλαισιώνουν την λέξη στόχο
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λειτουργούν ενισχυτικά γι' αυτήν (Stahl & Shiel, 2006). Μια άλλη ομάδα μαθητών που
ευνοείται από την εφαρμογή της μεθόδου είναι οι δίγλωσσοι μαθητές με ΕΜΔ, το
όφελος των μαθητών από την μέθοδο αποδείχθηκε σε δύο έρευνες η πρώτη είχε
διεξαχθεί από τους Bos, Allen, & Scanlon (1989) συμμετείχαν 42 δίγλωσσοι μαθητές
με ΕΜΔ, αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στην παρέμβαση με την εφαρμογή της
σημασιολογικής χαρτογράφησης είχαν καλύτερες επιδόσεις από την άμεση διδασκαλία
τόσο στο posttest όσο και στον έλεγχο διατήρησης της γνώσης. Η δεύτερη έρευνα
διεξήχθει από τους Bos και Andres (1992). Η έρευνα ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις, τα
αποτελέσματα από κάθε φάση ήταν ενθαρρυντικά καθώς οι μαθητές που συμμετείχαν
σε αυτή σημείωναν πάντα υψηλότερη επίδοση από τους μαθητές που δέχονταν την
άμεση διδασκαλία. Ακόμη, η μέθοδος αποδείχθηκε ωφέλιμη για την διδασκαλία
λεξιλογίου σε μαθητές γυμνασίου με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές
και άλλα προβλήματα υγείας (other health impairments). Η έρευνα διεξήχθη από τους
Palmer, Boon & Spencer (2014), οι επιδόσεις των μαθητών ήταν καλύτερες όταν οι
μαθητές

διδάσκονταν

το

λεξιλόγιο

με

την

στρατηγική

της

εννοιολογικής

χαρτογράφησης απ’ ότι όταν διδάσκονταν το λεξιλόγιο με την παραδοσιακή μέθοδο
χρήσης του λεξικού.
Ακόμη είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η αποτελεσματικότητα της
σημασιολογικής χαρτογράφησης έγκειται και στο γεγονός ότι οι λέξεις οι οποίες
παρουσιαζόνται οπτικά με την χρήση του γραφικού οργανωτή, που χρησιμοποιεί η
μέθοδος, συζητιούνται εκτενέστερα ως προς την σημασία τους (Stahl & Vancil, 1986).
Αυτού του είδους η συζήτηση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την
εκμάθηση λεξιλογίου, επειδή με την αλληλεπίδραση που δημιουργείται στην τάξη μέσω
της μεθόδου, μπορούν να συζητηθούν χωρίς δισταγμούς οι παρανοήσεις και να
επιβεβαιωθούν οι σημασίες των λέξεων. Αυτό το στοιχείο της μεθόδου είναι ιδιαίτερα
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σημαντικό για τους μαθητές με περιορισμένο λεξιλόγιο, οι οποίοι είναι πιο πιθανό να
έχουν μερική γνώση των περισσότερων λέξεων και επομένως με την συζήτηση
λύνονται οι απορίες τους χωρίς δισταγμούς. Αφού οι αδύναμοι μαθητές έχουν την
ευκαιρία να μάθουν από τους μαθητές με καλές επιδόσεις χωρίς να τους κυριεύει το
άγχος που νιώθουν απέναντι στον εκπαιδευτικό. Ωστόσο, η συζήτηση ωφελεί τόσο τους
μαθητές με περιορισμένο λεξιλόγιο όσο και τους μαθητές με υψηλές γνώσεις
λεξιλογίου εξίσου (Stahl &Shiel, 2006͘ Stahl & Vancil, 1986).
Συνεπώς, αν θεωρήσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί με την θετική στάση που έδειξαν
απέναντι στην στρατηγική της σημασιολογικής χαρτογράφησης, σύμφωνα πάντα με τα
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, θα την εντάξουν στο ΠΣ τους τότε από αυτήν
επωφελούνται αρκετές ομάδες μαθητών όπως προαναφέρθηκαν και όχι μόνο οι μαθητές
με ΕΜΔ. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής
αγωγής. Είναι μία μέθοδος που μπορεί εύκολα να αποτελέσει μέρος της καθημερινής
διδασκαλίας τόσο σε ένα τμήμα ένταξης όσο και σε μια συμπεριληπτική τάξη καθώς
είναι ωφέλιμη τόσο για μαθητές με αναπηρίες αλλά και χωρίς (Palmer et al., 2014).
Εν κατακλείδι, παρατηρούμε ότι οι φιλόλογοι γενικής και ειδικής αγωγής σε
τμήμα ένταξης και σε παράλληλη στήριξη είναι στην πλειοψηφία τους σύμφωνοι με την
εφαρμογή των τριών αποτελεσματικότερων στρατηγικών διδασκαλίας λεξιλογίου που
παρουσιάστηκαν. Αυτό οφείλεται σίγουρα σε ένα βαθμό στο γεγονός ότι οι παραπάνω
από τους μισούς έχουν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή. Αξιοσημείωτο είναι να
αναφερθεί ότι οι φιλόλογοι γενικής αγωγής δεν συμφωνούν με την εφαρμογή της
μορφολογικής μεθόδου, καθώς από τις τρεις μεθόδους που έχουν ενταχθεί στο
ερωτηματολόγιο αυτή είναι η μόνη που υπάρχει με κάποιον τρόπο στα βιβλίο της
νεοελληνικής γλώσσας. Παρότι την γνωρίζουν ωστόσο δεν γνωρίζουν την
αποτελεσματικότητά της για μαθητές με ΕΜΔ. Ωστόσο, σε σχέση με την στρατηγική
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της λέξεως-κλειδιού και της σημασιολογικής χαρτογράφησης είναι σύμφωνοι όπως και
οι φιλόλογοι ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης αλλά και παράλληλης στήριξης.
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση απέναντι στην
εφαρμογή στρατηγικών διδασκαλίας λεξιλογίου όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί κάποια έρευνα που
να σχετίζεται με τις επιλογές των φιλολόγων στην διδασκαλία στρατηγικών
διδασκαλίας λεξιλογίου σε μαθητές με ΕΜΔ. Όσον αφορά την εφαρμογή και των τριών
μεθόδων στην γενική τάξη εξασφαλίζει την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, μία
έννοια που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Καθώς η
συμπεριληπτική εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία ενίσχυσης της
ικανότητας ενός εκπαιδευτικού συστήματος που προσεγγίζει όλους τους μαθητές. Μια
γενική αρχή που πρέπει να καθοδηγεί όλες τις εκπαιδευτικές πρακτικές ξεκινώντας από
την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και η βάση
για μια πιο δίκαιη κοινωνία (Imaniah & Fitria, 2018).

4.2 Συμπεράσματα
Ολοκληρώνοντας το θεωρητικό και ερευνητικό κομμάτι της παρούσας εργασίας
συμπεραίνουμε ότι ο γλωσσικός τομέας του λεξιλογίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με
την αναγνωστική κατανόηση καθώς είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλει
στην επιτυχή ολοκλήρωσή της. Είναι ένας τομέας στον οποίο οι μαθητές με ΕΜΔ
αντιμετωπίζουν ελλείμματα, τα οποία μεταβαίνοντας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
όπου οι απαιτήσεις στα σχολικά μαθήματα αυξάνονται, γίνονται εντονότερα. Συνεπώς,
το χάσμα γίνεται μεγαλύτερο αφού σε αυτήν την εκπαιδευτική βαθμίδα το λεξιλόγιο
είναι πιο εξειδικευμένο.
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Απαραίτητη κρίνεται, λοιπόν, η εφαρμογή στρατηγικών διδασκαλίας λεξιλογίου
οι οποίες θα ενισχύσουν την γνώση τους στο λεξιλόγιο. Όπως παρουσιάστηκε στην
διεθνή έρευνα υπάρχουν αρκετές μέθοδοι οι οποίες όταν εφαρμοστούν ακόμη και για
σύντομο χρονικό διάστημα φέρνουν αποτελέσματα. Θετικά αποτελέσματα είχε η
εφαρμογή των μεθόδων αυτών όχι μόνο όταν εφαρμόστηκαν από τους ερευνητές αλλά
και από εκπαιδευτικούς, καθώς στα πλαίσια κάποιων παρεμβάσεων πήραν μέρος και οι
εκπαιδευτικοί μετά από σχετική επιμόρφωση. Συνεπώς, η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών στον τομέα της ειδικής αγωγής είναι απαραίτητη ώστε να μπορούν να
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.
Όπως φαίνεται από τους συμμετέχοντες της έρευνας αρκετοί είναι οι
εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι επιμορφωμένοι στον τομέα της ειδικής αγωγής είτε με
κάποιο μεταπτυχιακό δίπλωμα είτε με κάποιο σεμινάριο. Οι γνώσεις τους αυτές στον
τομέα της ειδικής αγωγής έχουν σαν συνέπεια την συμφωνία των δύο εκπαιδευτικών
κατηγοριών της ειδικής αγωγής, όσον αφορά στην χρήση της μορφολογικής μεθόδου.
Αφού το 77,6% των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης συμφωνεί ή
συμφωνεί απόλυτα με την εφαρμογή της και το 84,6% των εκπαιδευτικών παράλληλης
στήριξης συμφωνεί με την χρήση της μεθόδου για την διδασκαλία λεξιλογίου. Αντίθετα
το 75% των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής δεν συμφωνεί με την χρήση της μεθόδου
σε μαθητές με ΕΜΔ. Παρότι η μέθοδος συναντάται στα σχολικά βιβλία η χρήση της
στους μαθητές με ΕΜΔ δεν βρίσκει σύμφωνους τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής.
Βλέπουμε, λοιπόν, πως όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα υπάρχει διαφωνία
μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής.
Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης που αφορά
την διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών σε τμήμα ένταξης, σε παράλληλη στήριξη και
γενικής αγωγής ως προς την χρήση της μνημονικής στρατηγικής λέξεως-κλειδιού.
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Διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των τριών εκπαιδευτικών κατηγοριών
αφού και οι τρεις κατηγορίες είναι σύμφωνες με την χρήση της μεθόδου για την
διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ΕΜΔ. Συμπεραίνουμε σύμφωνα με αυτά τα
αποτελέσματα ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση απέναντι στην εφαρμογή της
μεθόδου κατά την διδασκαλία τους. Με αποτέλεσμα την ενίσχυση της γνώσης των
μαθητών με ΕΜΔ τόσο στην γενική τάξη όσο και στην ειδική εκπαίδευση. Συνέπεια της
ενδεχόμενης εφαρμογής της μεθόδου στην γενική τάξη θα είναι η συμπερίληψη των
μαθητών με ΕΜΔ σε αυτήν και η πραγματοποίηση μιας διδασκαλίας χωρίς
αποκλεισμούς με όλα τα θετικά που συνεπάγεται αυτό.
Τελός όσον αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα διαπιστώσαμε σύμφωνα με τον
έλεγχο Kruskal-Wallis ότι υπάρχει ομοιογένεια και στις τρεις ομάδες εκπαιδευτικών ως
προς την επιλογή της σημασιολογικής χαρτογράφησης. Το 70% από κάθε κατηγορία
εκπαιδευτικών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την χρήση της μεθόδου. Ποσοστό
που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με την χρήση
μεθόδων οι οποίες βελτιστοποιούν την μάθηση λεξιλογίου σε μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με ΕΜΔ.
Ολοκληρώνοντας είναι σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι και οι δύο ομάδες
εκπαιδευτικών

ειδικής

αγωγής

συμφωνούν

με

την

εφαρμογή

των

τριών

αποτελεσματικότερων στρατηγικών διδασκαλίας λεξιλογίου βελτιώνοντας έτσι την
γνώση σε αυτόν τον γλωσσικό τομέα των μαθητών με ΕΜΔ αλλά και άλλων
εκπαιδευτικών

κατηγοριών όπως

των συναισθηματικών

και

συμπεριφορικών

διαταραχών, της νοητικής αναπηρίας, των δίγλωσσων μαθητών με ΕΜΔ, των μαθητών
που μαθαίνουν την διδάσκουσα στο σχολείο ως δεύτερη ξένη γλώσσα, των μαθητών με
άλλα προβλήματα υγείας (other health impairments). Όμως αξιοσημείωτο είναι ότι και
οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής συμφωνούν με την πλειοψηφία των μεθόδων που
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παρουσιάστηκαν στο ερωτηματολόγιο κάνοντας σαφές πως είναι δεκτικοί στο να
εισάγουν στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα στρατηγικές οι οποίες θα ωφελήσουν μία
διαφορετική ομάδα μαθητών όπως αυτή των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.
Εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ποιοτική εκπαίδευση στην γενική τάξη για μια
ομάδα μαθητών που συχνά παρακολουθεί το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στο
τμήμα ένταξης, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο σε εφαρμογή στο ελληνικό σχολείο την
συμπεριληπτική εκπαίδευση που έχει σκοπό να προσεγγίσει όλους τους μαθητές
ανεξάρτητα των ατομικών τους ιδιαιτεροτήτων.

4.3 Περιορισμοί της έρευνας
Αρχικά, ένα από τα βασικά προβλήματα ήταν η ύπαρξη του ιού Covid-19 που
είχε σαν αποτέλεσμα κάποιες σχολικές μονάδες να μην κάνουν δεκτή την είσοδο μου
στο σχολείο και να τους ενημερώνω τηλεφωνικά για την ύπαρξη του ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου, χωρίς να ξέρω αν τελικά θα απαντηθεί. Καθώς με την δια ζώσης
διανομή είναι πιο εύκολο να συγκεντρώσεις απαντήσεις. Ένας δεύτερος περιορισμός
είναι ότι αυτό διανεμήθηκε μόνο στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης
αφού αν περιλάμβανε εκπαιδευτικούς και από άλλες περιοχές της χώρας τα
αποτελέσματα θα ήταν πιο γενικευμένα. Είναι κατανοητό ότι με ένα μικρό δείγμα δεν
μπορεί να γίνει γενίκευση των αποτελεσμάτων για όλον τον πληθυσμό των
εκπαιδευτικών.

4.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Η παρούσα έρευνα παρότι είχε ένα μικρό δείγμα συμμετεχόντων ανέδειξε
ορισμένα σημαντικά στοιχεία που αφορούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την
διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές με ΕΜΔ, καθώς δεν κατέστη δυνατό από την
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ερευνήτρια να εντοπίσει αντίστοιχη έρευνα. Οπότε θα μπορούσε να επεκταθεί
περαιτέρω καταγράφοντας τις απόψεις περισσότερων εκπαιδευτικών όχι μόνο από την
πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδος.
Ακόμη, σε μια μελλοντική έρευνα καλό θα ήταν να προστεθεί και η χρήση της
πολυμεσικής μεθόδου για να διαπιστωθεί αν με το πέρασμα των χρόνων και την
εισαγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα νεότερων εκπαιδευτικών η χρήση των ΤΠΕ
προτιμάτε από αυτούς. Για να διαπιστωθεί αν θα υπάρχει μεταβολή σε σχέση με την
έρευνα της Παραδιά κ.α., (2011) όπου το 62,5% είχε δηλώσει χαμηλό έως μέτριο
επίπεδο όσον αφορά την χρήση των ΤΠΕ.
Επίσης θα ήταν σημαντικό να διερευνηθεί αν οι απόψεις των εκπαιδευτικών θα
άλλαζαν μετά από επιμόρφωση που θα μπορούσαν να έχουν δεχτεί στον τομέα του
λεξιλογίου.

4.5 Εκπαιδευτικές Επιπτώσεις της Έρευνας
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας οι εκπαιδευτικοί στην
πλειοψηφία τους τάσσονται υπέρ της εφαρμογής των αποτελεσματικότερων
στρατηγικών διδασκαλίας λεξιλογίου που παρουσιάζονται στο ερωτηματολόγιο για
μαθητές με ΕΜΔ. Αν υποθέσουμε ότι εξαιτίας αυτής της θετικής τους στάσης απέναντι
στις στρατηγικές διδασκαλίας λεξιλογίου θα τις εντάξουν στο εκπαιδευτικό τους
πρόγραμμα, θα αναφερθεί τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η εφαρμογή τόσο στην γενική όσο
και στην ειδική εκπαίδευση.
Ξεκινώντας με την στρατηγική της μορφολογικής ανάλυσης αυτό το οποίο είναι
σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι με την εφαρμογή της στην τάξη θα επωφεληθούν οι
μαθητές καθώς είναι μια μέθοδος η οποία είναι κατάλληλη για την δευτεροβάθμια
εκπαίδευση αφού οι μαθητές αποκτούν μορφολογικές δεξιότητες καθώς μεγαλώνουν
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(Harris et al., 2011). Σύμφωνα με την έρευνα των Nagy, Diakidoy & Anderson (1993) η
οποία σχετιζόταν με την κατανόηση των μορφημάτων της γλώσσας, τα αποτελέσματα
από τους 630 μαθητές που συμμετείχαν σε αυτήν ήταν υψηλότερα σε αυτά των
μεγαλύτερων τάξεων, δηλαδή γυμνασίου και λυκείου απ’ ότι του δημοτικού. Ακόμα,
είναι μία μέθοδος η οποία θα βοηθήσει τους μαθητές με ελλείματα στο λεξιλόγιο να
ενισχύσουν αυτήν την γλωσσική τους δεξιότητα με συστηματικό τρόπο στην τάξη
καθώς με εφαλτήριο μια συγκεκριμένη λέξη οι μαθητές διδάσκονται την σημασία των
μορφημάτων της λέξης (πρόθημα, ρίζα, επίθημα) και μαθαίνοντας την έννοια αυτών
τοποθετείται η βάση για την γνώση της σημασίας και άλλων λέξεων. Αυτό είναι και το
βασικό πλεονέκτημα των παραγωγικών μεθόδων όπως η μορφολογική ανάλυση ότι
βοηθούν στην εκμάθηση της σημασίας όχι μόνο μιας λέξης στόχου (Jitendra et al., 2004͘
Harris et al., 2011͘ Stahl &Shiel, 2006). Τρίτον, η χρήση της στην εκπαίδευση είναι
σημαντική γιατί με την εφαρμογή της στην σχολική τάξη οι μαθητές με ΕΜΔ
επωφελούνται και στον τομέα της ανάγνωσης καθώς με την διδασκαλία λεξιλογίου
μέσω της στρατηγικής της μορφολογικής ανάλυσης αντισταθμίζονται και οι δυσκολίες
στην φωνολογική επεξεργασία (McCutchen et al., 2013). Επιπλέον, βελτιώνεται και η
αναγνωστική κατανόηση με την εφαρμογή της μεθόδου όπως αποδείχθηκε στις δύο
μελέτες του Brown κ.ά. (2016) που πραγματοποιήθηκαν σε τμήματα ένταξης.
Τέταρτον, η χρήση της μεθόδου στο σχολικό περιβάλλον είναι σημαντική γιατί με την
εφαρμογή της επωφελούνται στην διδασκαλία λεξιλογίου όχι μόνο οι μαθητές με ΕΜΔ
αλλά και μαθητές με συναισθηματικές διαταραχές, νοητική στέρηση αλλά και μαθητές
τυπικής ανάπτυξης (Harris et al., 2011). Πέμπτον, η εφαρμογή της αποδεικνύει ότι οι
μαθητές με μαθησιακές διαταραχές μπορούν να μάθουν να χρησιμοποιούν μια
στρατηγική που υπερβαίνει απλώς την απομνημόνευση της σημασίας μια λέξης (Kuder,
2017). Συνεπώς είναι μία μέθοδος η οποία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στην γενική
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τάξη όσο και στο τμήμα ένταξης. Είτε βοηθώντας στην συμπερίληψη των μαθητών
στην γενική τάξη παρέχοντάς τους εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε έναν χωρό χωρίς
αποκλεισμούς είτε διευκολύνοντας τους εκπαιδευτικούς στο τμήμα ένταξης να
εφαρμόσουν μία μέθοδο για την διδασκαλία λεξιλογίου σε παραπάνω από μία
κατηγορίες μαθητών με μαθησιακές διαταραχές, βελτιστοποιώντας την διδασκαλία τους
με αποτέλεσμα τις καλύτερες επιδόσεις των μαθητών.
Η δεύτερη στρατηγική υπέρ της οποίας οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν θετική
στάση στην έρευνα είναι η μνημονική στρατηγική της λέξεως-κλειδιού. Τα οφέλη από
την εφαρμογή της μεθόδου στην εκπαιδευτική πράξη είναι πολλά. Πρώτον, επειδή οι
μαθητές με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν ελλείματα στην μνήμη έχουν δυσκολίες στην
εκμάθηση λεξιλογίου, η χρήση επομένως μνημονικών στρατηγικών αποφέρει θετικά
αποτελέσματα βελτιώνοντας την επίδοσή τους (Scruggs & Mastropieri, 2000). Αφού
για την εκμάθηση μιας νέας πληροφορίας γίνεται η σύνδεση της με μία ήδη υπάρχουσα
με αποτέλεσμα το περιεχόμενο της νέας γνώσης να είναι πιο εύκολο να κατακτηθεί από
τον μαθητή (Scruggs & Mastropieri, 2007). Δεύτερον, η μνημονική στρατηγική λέξεωςκλειδιού είναι η πιο ευπροσάρμοστη από αυτήν την κατηγορία στρατηγικών συνεπώς
μπορεί να εφαρμοστεί με εύκολο τρόπο στην τάξη για την διδασκαλία λεξιλογίου σε
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ΕΜΔ (Scruggs & Mastropieri, 2000). Τρίτον,
η χρήση της στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σημαντική καθώς μέσω αυτής οι
μαθητές μπορούν να διδαχθούν αποτελεσματικά το λεξιλόγιο μιας συγκεκριμένης
γνωστικής περιοχής π.χ. ορολογία στις φυσικές επιστήμες ή πρόσωπα, γεγονότα και
τοποθεσίες στις κοινωνικές επιστήμες (Richmond et al., 2008). Τέταρτον, η στρατηγική
έχει εφαρμοστεί με επιτυχία τόσο σε τμήματα ένταξης (Bryant et al., 2003͘ Jitendra et
al., 2004) όσο και σε τάξεις συμπερίληψης, στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, οι οποίες αποτελούνταν από μαθητές με ΕΜΔ και τυπικούς μαθητές
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αποφέροντας οφέλη και στις δύο ομάδες μαθητών αντίστοιχα. Πέμπτον, παρότι η
παρούσα μελέτη αφορά τους μαθητές με ΕΜΔ σε μια γενικότερη έρευνα διαπιστώθηκε
ότι η στρατηγική λέξεως-κλειδιού είναι αποδοτική και σε άλλες ομάδες μαθητών όπως
σε μαθητές που μαθαίνουν την αγγλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα (Fontana, 2007), για
την αποτελεσματικότητά της στην εκμάθηση λεξιλογίου μια ξένης γλώσσας είναι
σύμφωνοι μία πληθώρα μελετητών ανάμεσά τους και Έλληνες (Kayaalti, 2018), σε
τυπικούς μαθητές, σε μαθητές με νοητικές και αναπτυξιακές διαταραχές (Bakken,
2017) και σε μαθητές με συμπεριφορικές διαταραχές (Scruggs & Mastropieri, 2000).
Ομάδες μαθητών που υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία και συνεπώς θα μπορούσε να
φανεί χρήσιμη η εφαρμογή της στρατηγικής στην εκπαιδευτική πράξη.
Τέλος, όσον αφορά τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή της
σημασιολογικής χαρτογράφησης στην σχολική τάξη για την διδασκαλία λεξιλογίου σε
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ΕΜΔ είναι αρκετά. Πρώτον, η διαδραστική
στρατηγική της σημασιολογικής χαρτογράφησης είναι αποτελεσματική για τους
μαθητές με ΕΜΔ οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως ανενεργοί αφού εμπλέκει τους μαθητές
σε συζητήσεις οι οποίες τους βοηθούν να ενεργοποιήσουν τις προηγούμενες γνώσεις
τους σχετικά με το λεξιλόγιο, οδηγώντας σε ουσιαστική μάθηση του λεξιλογίου (Bos et
al., 1989). Ακόμη, η συζήτηση γύρω από το λεξιλόγιο το οποίο παρουσιάζεται με τον
γραφικό οργανωτή είναι ωφέλιμη γιατί οι μαθητές συζητούν τις παρανοήσεις και τις
σημασίες των λέξεων χωρίς δισταγμούς. Αφού έχουν την ευκαιρία να μάθουν το
λεξιλόγιο από τους συμμαθητές τους χωρίς να τους κυριεύει το άγχος που αισθάνονται
απέναντι στον εκπαιδευτικό (Stahl & Shiel, 2006͘ Stahl & Vancil, 1986). Δεύτερον, η
χρήση της στην σχολική τάξη τόσο του γυμνασίου όσο και του λυκείου είναι
ευεργετική καθώς με αφορμή μια λέξη στόχο οι μαθητές διδάσκονται τη σημασία όχι
μόνο της στοχευμένης λέξης αλλά και άλλων σχετικών λέξεων (Harris et al., 2011),
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κάτι το οποίο είναι σημαντικό για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου οι απαιτήσεις
στο λεξιλόγιο είναι αυξημένες. Τρίτον, είναι μια μέθοδος που εύκολα μπορεί να
αποτελέσει μέρος της καθημερινής διδασκαλίας λεξιλογίου στην τάξη (Palmer, et al.,
2014). Τέταρτον, είναι χρήσιμη στη διδασκαλία λεξιλογίου τόσο στα τμήματα ένταξης
όσο και στην γενική τάξη αφού είναι μία μέθοδος η οποία είναι ωφέλιμη για μαθητές με
και χωρίς αναπηρίες. Πέμπτον, με την χρήση των σημασιολογικών χαρτών στην
σχολική τάξη οι μαθητές θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους στο λεξιλόγιο και με την
σειρά της θα βελτιωθεί η αναγνωστική κατανόησή τους (Palmer et al., 2014). Έκτον, η
χρήση της στο σχολείο ενισχύει την γνώση του λεξιλογίου και άλλων μαθητικών
κατηγοριών και όχι μόνο μαθητών με ΕΜΔ. Όπως μαθητές που μαθαίνουν την αγγλική
ως δεύτερη ξένη γλώσσα (Badr &Ayyash, 2019) αφού τους βοηθά να ομαδοποιούν το
λεξιλόγιο (Morin & Goebel, 2001). Η χρήση της μεθόδου έγινε σε ένα διεθνές σχολείο
με μαθητές διαφόρων εθνικοτήτων (Badr & Ayyash, 2019), επομένως θα μπορούσε να
εφαρμοστεί και σε ένα ελληνικό σχολείο για την εκμάθηση της ελληνικής αφού πλέον
στα σχολεία στεγάζονται μαθητές διαφόρων εθνικοτήτων. Ακόμη η εφαρμογή της
μπορεί να ωφελήσει και τους φτωχούς αναγνώστες καθώς η μέθοδος τους βοηθά να
συνδέσουν τις σημασίες των νέων λέξεων με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Όμως
είναι ωφέλιμη και για τους μαθητές με υψηλές επιδόσεις στο λεξιλόγιο αφού οι
δευτερεύουσες έννοιες που πλαισιώνουν την λέξη στόχο λειτουργούν ενισχυτικά γι’
αυτήν (Stahl & Shiel, 2006). Επιπλέον, ωφελεί τους δίγλωσσους μαθητές με ΕΜΔ, η
αποτελεσματικότητά της εντοπίστηκε σε δύο έρευνες, η πρώτη διεξήχθη από τους Bos,
κ.ά. το 1989 και η δεύτερη από τους Bos και Andres το 1992. Και στις δύο έρευνες οι
μαθητές που συμμετείχαν στην στρατηγική της σημασιολογικής χαρτογράφησης
σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις. Τέλος, σε μια πρόσφατη έρευνα αποδείχθηκε η
αποτελεσματικότητα της μεθόδου για την διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθητές γυμνασίου
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με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές αλλά και άλλα προβλήματα υγείας
(other health impairments) (Palmer et al., 2014). Παρατηρούμε ότι η ένταξη της
στρατηγικής στη σχολική τάξη θα βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν το
λεξιλόγιο τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής όσο και ειδικής αγωγής με αποτέλεσμα να
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε αυτό οι μαθητές διαφόρων κατηγοριών.
Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή αξίζει να αναφερθεί ότι έχοντας στην
ελληνική εκπαίδευση ένα ΠΣ ανοιχτού τύπου το οποίο παρέχει στους εκπαιδευτικούς
την ευελιξία ως προς το εκπαιδευτικό υλικό και τις διδακτικές μεθόδους που δύνανται
να εφαρμόσουν για την επίτευξη των διδακτικών στόχων, η εφαρμογή τέτοιων
στρατηγικών είναι επιτακτικό να γίνει γιατί διαπιστώθηκε ότι ωφελούν όχι μόνο τους
μαθητές με ΕΜΔ αλλά και άλλες κατηγορίες μαθητών με ειδικές ανάγκες όπως επίσης
και μαθητές τυπικής ανάπτυξης αφού τους βοηθά να διευρύνουν το λεξιλόγιο τους. Με
την χρήση των στρατηγικών διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πράξη και συγκεκριμένα
στην γενική εκπαίδευση θα δοθεί στους μαθητές με ειδικές ανάγκες διδασκαλία υψηλής
ποιότητας σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που τα τελευταία χρόνια έχει
αποκτήσει νόημα στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Δίνοντας ίσες
ευκαιρίες

μάθησης

σε

όλους

τους

μαθητές

χαρακτηριστικών τους (Imaniah & Fitria, 2018).
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Παράρτημα
Ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των διδακτικών επιλογών των
φιλολόγων γενικής και ειδικής αγωγής στην διδασκαλία λεξιλογίου σε
μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Το παρόν ερωτηματολόγιο χορηγείται στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας που
εκπονώ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση και
Αποκατάσταση» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Απευθύνεται σε φιλολόγους γενικής και ειδικής αγωγής,
με σκοπό την καταγραφή των διδακτικών επιλογών τους στην διδασκαλία λεξιλογίου
σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η συμμετοχή σε αυτό είναι ανώνυμη. Σας
ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (εκτιμάται σε
περίπου 15΄).

Α΄ ΜΕΡΟΣ
Φύλλο:
1. ☐ Άνδρας
2. ☐ Γυναίκα

Ηλικία:
1. ☐ < 30 ετών
2. ☐ 31- 40 ετών
3. ☐ 41- 50 ετών
4. ☐ > 50 ετών

Επίπεδο σπουδών:
1. ☐ Βασικό Πτυχίο ΑΕΙ
2. ☐ Μεταπτυχιακό
178

3. ☐ Διδακτορικό

Εξειδίκευση στην ειδική αγωγή (συμπληρώνεται μόνο αν έχετε κάποια εξειδίκευση)
1. ☐ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ειδική αγωγή
2. ☐ Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην ειδική αγωγή
3. ☐ Σεμινάριο επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή

Εργάζεσθε ως:
1. ☐ Φιλόλογος γενικής αγωγής
2. ☐ Φιλόλογος ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης
3. ☐ Φιλόλογος ειδικής αγωγής σε παράλληλη στήριξη

Εργασιακό Καθεστώς:
1. ☐ Μόνιμος εκπαιδευτικός
2. ☐ Αναπληρωτής

Χρόνια Υπηρεσίας:
1. ☐ 1 – 10
2.

☐ 11 – 20

3.

☐ 21 και άνω

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Η μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες διάβασε μεγαλόφωνα
το κείμενο του Άντον Τσέχωφ Ένας Αριθμός, το οποίο περιλαμβάνεται στο βιβλίο της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της τάξης της (σ.106), ωστόσο της ήταν άγνωστο καθώς
δεν το είχε διδαχθεί στην σχολική τάξη.
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a) Ο τρόπος με τον οποίο αποκωδικοποίησε το κείμενο η μαθήτρια φαίνεται
παρακάτω. Τα έντονα γράμματα υποδεικνύουν τα λάθη της που αποτελούνται
από συλλαβισμούς, αντικαταστάσεις, παραλείψεις και κομπιάσματα.

Στο σύντομο αφήγημα του Τσέχωφ «Ένας αριθμός» η δεσποινίς Ιουλία α-ντι-προ-σωπεύ-ει τον άβουλο ανθρώπινο τύπο• δεν τολμά να διεκδικήσει τα δικαιώματά της και
συχνά πέφτει θύμα οικονομικής και κοινωνικής εκμετάλλευσης. O Τσέχωφ σκιαγραφεί
με απλό και ευ-τρά-πε-λο τρόπο την παθητική ψυχολογία, η οποία χαρακτήριζε σε
μεγάλο βαθμό τη γυναικεία συμπεριφορά τα παλιά χρόνια.
Τις προάλλες φώναξα στο γραφείο μου τη δεσποινίδα Ιουλία, τη δασκάλα των παιδιών.
Έπρεπε να της δώσω το μισθό της.
- Κάθισε να κάνουμε το λογαριασμό, της (παράλειψη) είπα. Θα 'χεις ανάγκη από
χρήματα και συ ντρέπεσαι να ανοίξεις το στόμα σου... Λοιπόν... Συμφωνήσαμε για
τριάντα ρού-βλια το μήνα...
- Για σαράντα.
- Όχι, για τριάντα, το έχω σημειώσει. Εγώ πάντοτε τριάντα ρού-βλια δίνω στις
δασκάλες... Λοιπόν, έχεις δύο μήνες εδώ...
- Δύο μήνες και πέντε μέρες...
- Δύο μήνες ακριβώς... Το 'χω σημειώσει... Λοιπόν, έχουμε εξήντα ρούβλια.
Πρέπει να βγάλουμε εννιά Κυριακές... δε δουλεύετε τις Κυριακές. Πηγαίνετε περίπατο
με τα παιδιά. Έπειτα έχουμε τρεις γιορτές...
Η Ιουλία έγινε κατακόκκινη και άρχισε να τσαλα-κώνει νευρικά την άκρη του
φουστανιού της, μα δεν είπε λέξη.
- Τρεις γιορτές... μας κάνουν δώδεκα ρούβλια το μήνα... Ο Κόλιας ήταν άρρωστος
τέσσερις μέρες και δεν του έκανες μάθημα... Μονάχα με τη Βαρβάρα ασχολήθηκες...
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Τρεις μέρες είχες πονόδοντο και η γυναίκα μου σου είπε να α-να-παυ-τείς μετά το
φαγητό... Δώδεκα και εφτά δεκαεννιά. Αφαιρούμε, μας μένουν... Χμ! σαράντα ένα
ρούβλια... Σωστά;
Το αριστερό μάτι της Ιουλίας έγινε κατακκόκινο και νό-τι-σε. Άρχισε να τρέμει
το σαγόνι της. Την έπιασε ένας νευρικός βήχας, έβαλε το μαντίλι στη μύτη της, μα δεν
έβγαλε άχνα.
- Την παραμονή της πρωτοχρονιάς έσπασες ένα φλιτζάνι του τσαγιού με το πιάτο
του... Βάζουμε δύο ρούβλια... Το φλιτζάνι κάνει ακρι-βότερα γιατί είναι οικογενειακό
κειμήλιο, μα δεν πειράζει... Τόσο το χειρότερο! Προ-χω-ρά-με! Μια μέρα δεν
πρόσεξες τον Κόλια, ανέβηκε ο μικρός στο δέντρο και έσκισε το σακάκι του...
Βγάζουμε άλλα δέκα ρούβλια... Άλλη μια μέρα που δεν πρόσεξες, έκλεψε μια
καμαριέρα τα μποτάκια της Βαρβάρας. Πρέπει να 'χεις τα μάτια σου δεκατέσσερα, γι'
αυτό σε πληρώνουμε... Λοιπόν, βγάζουμε άλλα πέντε ρούβλια. Στις δέκα του Γενάρη σε
δάνεισα δέκα ρούβλια...
- Όχι, δεν έγινε τέτοιο πράμα. μουρμούρισε η Ιουλία.
- Το 'χω σημειώσει!
- Καλά...
- Βγάζουμε είκοσι επτά ρούβλια, μας μένουν δεκατέσσερα.
Τα μάτια της Ιουλίας γεμίσαν δάκρυα. Κόμποι ιδρώτα γυάλιζαν πάνω στη μύτη
της. Κακόμοιρο κορίτσι!
- Μα εγώ μια φορά μονάχα δανείστηκα χρήματα. Μονάχα τρία ρούβλια, από την
κυρία, μουρ-μούρισε η Ιουλία και η φωνή της έτρεμε... Αυτά είναι όλα όλα που
δανείστηκα.
- Μπα; Και γω δεν τα είχα σημειώσει αυτά. Λοιπόν, δεκατέσσερα έξω τρία, μας
μένουν έντεκα. Πάρε τα χρήματά σου, αγαπητή μου! Τρία... τρία, τρία... ένα και ένα...
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Πάρ' τα...
Και της έδωσα έντεκα ρούβλια. Τα πήρε με τρε-μου-λια-στά δάχτυλα και τα
έβαλε στην τσέπη της.
- Ευχαριστώ, ψιθύρισε.
Πετάχτηκα ορθός και άρχισα να βηματίζω πέρα δώθε στο γραφείο. Με έπιασαν τα
δαιμόνια μου.
- Και γιατί με ευχαριστείς;
- Για τα χρήματα.
- Μα, διάολε, εγώ σε έκλεψα, σε λήστεψα! Και μου λες κι ευχαριστώ;
- Οι άλλοι δε μου 'διναν τίποτα!...
- Δε σου 'διναν τίποτα (παράλειψη). Φυσικά! Σου έκανα μια φάρσα για να σου
γίνει σκληρό μάθημα. Πάρε τα ογδόντα σου ρούβλια! Τα είχα έτοιμα στο φάκελο! Μα
γιατί δε φωνάζεις για το δίκιο σου; Γιατί στέκεσαι έτσι σαν χαζή; Μπορείς να ζήσεις σ'
αυτό τον κόσμο αν δεν πατήσεις λίγο (παράλειψη) πόδι, αν δε δείξεις τα δόντια σου;
Γιατί είσαι άβουλη;
Μουρμούρισε μερικά ευχαριστώ και βγήκε.
Διάρκεια ανάγνωσης: 4.10΄. Το ίδιο κείμενο των 551 λέξεων ένας ενήλικος αναγνώστης
χωρίς δυσκολίες, ο οποίος διαβάζει 250-280 λέξεις το λεπτό, θα το διάβαζε περίπου σε
2΄.

b) Στη συνέχεια της ζητήθηκε να αποδώσει το νόημα του κειμένου και να
απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις κατανόησης. Οι απαντήσεις της είναι με
πλάγια γραμματοσειρά. Νοηματική απόδοση του κειμένου από την μαθήτρια:
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Η Δεσποινίς Ιουλία είναι μια δασκάλα που πληρώνεται με ρούβλια. Και την φώναξε ο
διευθυντής του σχολείου να την πληρώσει και την πλήρωσε πιο λιγότερα χρήματα.

Στη συνέχεια παραθέτονται οι ερωτήσεις κατανόησης και οι απαντήσεις της μαθήτριας,
οι οποίες είναι γραμμένες με πλάγια γραμματοσειρά.
i.

Τι επάγγελμα κάνει η δεσποινίς Ιουλία?
Δασκάλα.

ii.

Για ποιον λόγο την φώναξε ο εργοδότης στο γραφείο?
Για να την πληρώσει.

iii.

Πως αντιδρά η Ιουλία στους λάθος υπολογισμούς που κάνει ο εργοδότης για την
πληρωμή της?
Του λέει πως δεν δανείστηκε λεφτά.
Τι παραδέχεται ο εργοδότης της Ιουλίας για την πληρωμή της?

iv.

Δεν θυμάμαι.
v.

Συμφωνείς με τον χαρακτισμό της Ιουλίας ως άβουλη? Και γιατί?
Όχι, γιατί…γιατί

Η επίδοση της μαθήτριας στην αποκωδικοποίηση του κειμένου είχε επιτυχία 96,5%
καθώς τα λάθη της ανέρχονταν σε ποσοστό 3,5%. Ωστόσο στην κατανόηση του
κειμένου η επίδοσή της ήταν χαμηλή καθώς στην νοηματική απόδοση έδωσε
περιορισμένη απάντηση χωρίς να αναφέρει την κύρια ιδέα του κειμένου και στις
ερωτήσεις κατανόησης απάντησε σωστά σε 2 από τις 5.
c) Ως μια από τις κυριες αιτίες μη κατανόησης του κειμένου στους μαθητές είναι η
έλλειψη γνώσης του λεξιλογίου. Γι’ αυτό ρωτήθηκε η μαθήτρια ποιες λέξεις δεν
γνωρίζει. Η απάντησή της είναι οι εξής λέξεις :

Άβουλο, σκιαγραφεί, ευτράπελον, παθητική, αναπαυτείς, κειμήλιο, βηματίζω, νότισε
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Θέλοντας να ενισχυθεί η γνώση της μαθήτριας στο λεξιλόγιο εντοπίστηκαν οι τρεις
αποτελεσματικότερες για την διδασκαλία λεξιλογίου στρατηγικές. Εσείς σε ποιο βαθμό
θα χρησιμοποιούσατε κάθε μία από τις τρεις αυτές μεθόδους;

Σημειώστε Χ για να δείξετε τις επιλογές σας

(5 = Συμφωνώ απόλυτα, 4 = Συμφωνώ, 3 = Ούτε συμφωνώ, όυτε διαφωνώ, 2 =
Διαφωνώ, 1 = Διαφωνώ απόλυτα)



Εκμάθηση του λεξιλογίου με την χρήση της μορφολογικής μεθόδου. Τα βήματα
της στρατηγικής είναι τα ακόλουθα:
Βήμα 1ο: Διάσπαση της λέξης στα μορφολογικά της μέρη (πρόθημα, θέμα,
επίθημα).
Βήμα 2ο: Πρόσθεση νοήματος σε κάθε ένα από τα μέρη της λέξης.
Βήμα 3ο: Συνδυασμός των εννοιών των μορφολογικών μερών για τον
προσδιορισμό του ορισμού της λέξης.
Η στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί με την χρήση γραφικού οργανωτή ο οποίος
ωθεί τον μαθητή στα βήματα της στρατηγικής. Στη συνέχεια δίνεται απεικόνιση
του γραφικού οργανωτή.
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Λέξη

Επιδερμικός

Θέμα

Πρόθημα
Βήμα 1ο

δέρμ

Επι-

Σημασία

Σημασία
Βήμα 2ο

Επάνω
-Έξω

Επίθημα

Είναι το θέμα της
λέξεως δέρμα που
σημαίνει το φυσικό
εξωτερικό
περικάλυμμα του
σώματος του
ανθρώπου και των
ζώων

-ικός

Σημασία

Δηλώνει
κάτι που
αναφέρεται
ή
χαρακτηρίζει
το ομόρριζο
ουσιαστικό

Ορισμός
Βήμα 3ο

Αυτός που βρίσκεται στην επιφάνεια του
δέρματος

Παράδειγμα γραφικού οργανωτή.

1 = Διαφωνώ
απόλυτα

2 = Διαφωνώ

3= Ούτε
συμφωνώ,

4 = Συμφωνώ

5 = Συμφωνώ
απόλυτα

ούτε διαφωνώ



Εκμάθηση λεξιλογίου με εφαρμογή της μνημονικής στρατηγικής ή λέξεωςκλειδιού κατά την οποία ο μαθητής διδάσκεται το άγνωστο λεξιλόγιο με την
χρήση λέξης-κλειδιού και εικόνας. Η λέξη-κλειδί είναι μια παρόμοια ηχητικά
και οικεία στον μαθητή λέξη με την λέξη στόχο, π.χ. για την λέξη νότισε μία
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παρόμοια ηχητικά λέξη-κλειδί είναι η λέξη πότισε. Έπειτα δημιουργείται μια
εικόνα όπου η λέξη-κλειδί αλληλεπιδρά με την σημασία της λέξης στόχου π.χ.
καθώς ένα παιδί ποτίζει με ένα λάστιχο να βρέχει τα απλωμένα ρούχα, δηλαδή
να τα νοτίζει. Επομένως, όταν ο μαθητής καλείται να δηλώσει τη σημασία της
λέξης στόχου στην προκειμένη περίπτωση της λέξης νότισε που σημαίνει
βράχηκε, υγράνθηκε ουσιαστικά να καλείται να θυμηθεί την οικεία σε αυτό
λέξη-κλειδί πότισε και την αλληλεπιδραστική εικόνα. Τα οπτικά και ακουστικά
στοιχεία της λέξης στόχου και του ορισμού της λειτουργούν στην διευκόλυνση
της απομνημόνευσης και ανάκλησης τoυ λεξιλογίου.

1 = Διαφωνώ

2 = Διαφωνώ

απόλυτα

3= Ούτε

4 = Συμφωνώ

συμφωνώ,

5 = Συμφωνώ
απόλυτα

ούτε διαφωνώ



Εκμάθηση του λεξιλογίου με την χρήση της διαδραστικής μεθόδου της
σημασιολογικής χαρτογράφησης κατά την οποία ο εκπαιδευτικός συζητά με
τους μαθητές για να ενεργοποιηθούν οι προηγούμενες γνώσεις του σχετικού
λεξιλογίου και να διευθετηθούν οι σχέσεις μεταξύ των λέξεων. Στη συνέχεια
δημιουργούν έναν σημασιολογικό χάρτη όπου στην κορυφή τοποθετείτε η κύρια
ιδέα και από κάτω οι δευτερεύουσες. Ο χάρτης είναι μια οπτική παρουσίαση του
λεξιλογίου και τον σχέσεων μεταξύ των λέξεων.

1 = Διαφωνώ
απόλυτα

2 = Διαφωνώ

3= Ούτε
συμφωνώ,
ούτε διαφωνώ
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4 = Συμφωνώ

5 = Συμφωνώ
απόλυτα

