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Περίληψη: Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της 
συστηµατικής διδασκαλίας κατά την ανάγνωση των ιστοριών στην ανάπτυξη του δεκτικού 
και παραγωγικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα ελληνόφωνων και αλλοδαπών παιδιών 
προσχολικής ηλικίας. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 5 ελληνόφωνα και 9 αλλοδαπά 
παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, τα οποία φοιτούσαν σε µία τάξη ενός δηµόσιου νηπιαγωγείου της 
πόλης του Ρεθύµνου. Για τις ανάγκες της µελέτης πραγµατοποιήθηκε µία διδακτική 
παρέµβαση διάρκειας 7 µηνών. Κατά τη διάρκειά της η νηπιαγωγός της τάξης διάβασε 20 
εικονογραφηµένα βιβλία και εφάρµοσε τρεις διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία 
του λεξιλογίου. Πριν την έναρξη και κατά την ολοκλήρωση της παρέµβασης 
αξιολογήθηκαν µε σχετικά κριτήρια το δεκτικό και παραγωγικό λεξιλόγιο των παιδιών 
στην ελληνική γλώσσα. Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι η διδακτική παρέµβαση 
συνέβαλε σηµαντικά στην ανάπτυξη του δεκτικού και παραγωγικού λεξιλογίου στην 
ελληνική γλώσσα ελληνόφωνων και αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

 
Λέξεις-κλειδιά: ανάγνωση ιστοριών, λεξιλόγιο, διδακτική µεθοδολογία, προσχολική εκπαίδευση  

 

1. Εισαγωγή 

Ο σύγχρονος χαρακτήρας της ελληνικής εκπαίδευσης έχει διαφοροποιηθεί σηµαντικά 
εξαιτίας του έντονου µεταναστευτικού ρεύµατος που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα 
κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες (Γκότοβος, 2007). Οι νέες συνθήκες στην 
εκπαίδευση καθιστούν απαραίτητο να εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί τις κατάλληλες 
διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα 
της σχολικής τάξης, και, κατά συνέπεια, στις γλωσσικές ανάγκες ελληνόφωνων και  
αλλοδαπών παιδιών τα οποία κατακτούν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.  

Το λεξιλόγιο είναι µία από τις δεξιότητες της γλώσσας η οποία συµβάλλει 
σηµαντικά στην ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου των παιδιών. Τα 
δεδοµένα, µάλιστα, σχετικών ερευνών δείχνουν ότι το πλούσιο λεξιλόγιο των παιδιών 
κατά την προσχολική ηλικία διευκολύνει την ικανότητά τους να αποκωδικοποιούν 
και να κατανοούν τα κείµενα τα οποία διαβάζουν κατά τη διάρκεια των επόµενων 
ετών της σχολικής τους φοίτησης (Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004· Roth, 
Speece & Cooper, 2002). Για το λόγο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός ο 
εµπλουτισµός του λεξιλογίου των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία. Η ανάγκη 
αυτή καθίσταται εντονότερη για τα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά 
κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα, καθώς πολλά από αυτά ξεκινούν τη σχολική 
φοίτηση στη χώρα υποδοχής µε λιγοστές εµπειρίες στο γραπτό λόγο και διαθέτοντας 
πολλές φορές αρκετά περιορισµένο λεξιλόγιο (Hammer, Miccio & Wagstuff, 2003· 
Leventhal, Xue & Brooks-Gunn, 2006· Vagh, Pan & Mancilla-Martinez, 2009). 
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Φαίνεται, µάλιστα, ότι οι πρώιµες διαφορές των παιδιών ως προς το λεξιλόγιο είτε 
παραµένουν σταθερές είτε διευρύνονται µε την πάροδο των ετών. 

Τα παιδιά κατακτούν ένα σηµαντικό αριθµό λέξεων έµµεσα µέσα στο πλαίσιο 
αυτών που ακούν, παρατηρούν, βιώνουν και διαβάζουν είτε στο σχολικό είτε στο 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ωστόσο, η συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου 
στο σχολικό περιβάλλον κρίνεται απαραίτητη προκειµένου τα παιδιά, και ιδιαίτερα 
εκείνα που υστερούν σε σηµαντικές ικανότητες και δεξιότητες της γλώσσας, να 
εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να µάθουν λέξεις που δε συναντούν συχνά στο 
πλαίσιο της καθηµερινής ζωής (Diamond & Gutlohn, 2006).  

Η ανάγνωση των ιστοριών στη σχολική τάξη προσφέρει το κατάλληλο 
πλαίσιο διδασκαλίας ώστε να εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί τεχνικές που συµβάλλουν 
στην ανάπτυξη του λεξιλογίου µονόγλωσσων και αλλοδαπών παιδιών (Diamond & 
Gutlohn, 2006). Συγκεκριµένα, έρευνες έχουν δείξει ότι µονόγλωσσα και αλλοδαπά 
παιδιά κατακτούν τη σηµασία άγνωστων λέξεων του κειµένου όταν ο εκπαιδευτικός 
κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας παρέχει πλούσιες επεξηγήσεις οι οποίες αφορούν: 
(α) στον ορισµό της λέξης, (β) στην υπόδειξη της αναπαράστασης της λέξης στην 
εικονογράφηση του βιβλίου, (γ) στη σύνδεση της επιλεγµένης λέξης µε άλλες 
συνώνυµες ή και αντίθετες λέξεις, (δ) στην αναπαράσταση της σηµασίας της λέξης µε 
ανάλογες χειρονοµίες και εκφράσεις προσώπου, και (ε) στην παρουσίαση της λέξης 
σε προτάσεις διαφορετικές από εκείνες του βιβλίου (Collins, 2010· Elley, 1989). Οι 
παραπάνω µορφές επεξήγησης, αν και είναι αρκετά µονολογικές και 
δασκαλοκεντρικές τεχνικές, βοηθούν τα παιδιά να σχηµατίσουν µια πρώτη 
αναπαράσταση σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων.  

Η διδασκαλία του λεξιλογίου κατά την ανάγνωση των ιστοριών καθίσταται 
ακόµη πιο αποτελεσµατική όταν εφαρµόζει ο εκπαιδευτικός διαλογικές τεχνικές 
ανάγνωσης και διατυπώνει ερωτήσεις µε σκοπό την ενεργητική συµµετοχή των 
παιδιών στη διδακτική διαδικασία. Χρήσιµα είναι τα αποτελέσµατα σχετικών 
ερευνών τα οποία έδειξαν ότι τα παιδιά κατακτούν τη σηµασία άγνωστων λέξεων 
όταν ο εκπαιδευτικός υποβάλλει ερωτήσεις Τι και Πού, οι οποίες τα ενθαρρύνουν να 
παράγουν προφορικά την ονοµασία των λέξεων και να τις υποδείξουν στις εικόνες 
του βιβλίου (Ewers & Brownson, 1999· Reese & Cox, 1999· Sénéchal, 1997· 
Sénéchal & Cornell, 1993· Walsh & Blewitt, 2006). Σηµαντικός, ακόµη, και µε πολλά 
οφέλη στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας 
είναι ο αλληλεπιδραστικός τρόπος διδασκαλίας του λεξιλογίου κατά την ανάγνωση 
των ιστοριών (Χλαπάνα, 2012). Κατά την εφαρµογή αυτής της διδακτικής 
προσέγγισης, ο εκπαιδευτικός διατυπώνει ερωτήσεις Τι και Πού, αλλά κυρίως 
αξιοποιεί ανοιχτού τύπου ερωτήσεις ώστε να ενισχύσει τη γνωστική εµπλοκή και την 
ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στη συζήτηση για τη σηµασία των άγνωστων 
λέξεων.  

Σηµαντική είναι, επίσης, η προσέγγιση ανάγνωσης η οποία σχεδιάστηκε από 
τους Beck και McKeown (2001), και έχει διττό σκοπό · την κατανόηση του κειµένου 
και τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Κατά την εφαρµογή αυτής της προσέγγισης, ο 
εκπαιδευτικός διατυπώνει ερωτήσεις οι οποίες ενθαρρύνουν τα παιδιά να 
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επεξεργάζονται και να ερµηνεύουν το περιεχόµενο των πληροφοριών σε καίρια 
σηµεία της ιστορίας (Text Talk). Μετά την ανάγνωση, πραγµατοποιείται εκτενής 
διδασκαλία ενός περιορισµένου αριθµού λέξεων, οι οποίες θεωρούνται σηµαντικές 
για την κατανόηση του κειµένου. Για κάθε λέξη επιλέγονται ποικίλες τεχνικές που 
στοχεύουν στη σε βάθος γνώση και στην αναλυτική επεξήγηση της σηµασίας της.  

Τα δεδοµένα των προαναφερόµενων ερευνών έδειξαν τη συµβολή 
διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 
µονόγλωσσων και αλλοδαπών παιδιών. Ωστόσο, δεν παρέχουν σαφή εικόνα σχετικά 
µε το βαθµό που η συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου, όπως πραγµατοποιείται 
µέσα από το συνδυασµό των προαναφερόµενων διδακτικών προσεγγίσεων, µπορεί να 
εφαρµοστεί στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό περιβάλλον της προσχολικής τάξης και 
να συµβάλει στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Με βάση τα παραπάνω, 
σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της συστηµατικής 
διδασκαλίας του λεξιλογίου κατά την ανάγνωση των εικονογραφηµένων ιστοριών 
στην ανάπτυξη του δεκτικού και παραγωγικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα 
ελληνόφωνων και αλλοδαπών προσχολικής ηλικίας.  
 
2. Μεθοδολογία Έρευνας 

2.1. ∆είγµα   

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 14 παιδιά προσχολικής ηλικίας (8 αγόρια 
και 6 κορίτσια) ηλικίας 4-6 ετών, τα οποία φοιτούσαν σε µία τάξη ενός δηµόσιου 
νηπιαγωγείου της πόλης του Ρεθύµνου. Συγκεκριµένα, το δείγµα συγκρότησαν 5 
ελληνόφωνα και 9 αλλοδαπά παιδιά τα οποία κατακτούν ως δεύτερη την ελληνική 
γλώσσα. Από τα αλλοδαπά παιδιά, 2 προέρχονται από την Αλβανία, 5 από τη 
Βουλγαρία, 1 από την Τυνησία και 1 από τη Γεωργία.  
 
2.2. Μέσα συλλογής δεδοµένων 

Για τη διερεύνηση του βασικού σκοπού της µελέτης, πριν την έναρξη και 
κατά την ολοκλήρωση της παρέµβασης, τα παιδιά του δείγµατος αξιολογήθηκαν ως 
προς: 
(1) το δεκτικό λεξιλόγιο στην ελληνική γλώσσα µε το τεστ Peabody Picture 
Vocabulary Test – R (PPVT-R), Form A, (Dunn & Dunn, 1981), το οποίο έχει 
µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει σταθµιστεί σε ελληνικό πληθυσµό 
(Simos, Sideridis, Protopapas & Mouzaki, in press),  
(2) το παραγωγικό λεξιλόγιο στην ελληνική γλώσσα µε τη ∆οκιµασία Εκφραστικού 
Λεξιλογίου (∆ΕΛ) (Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας & Σιδερίδης, 2009), και 
(3) το ειδικό λεξιλόγιο των ιστοριών µε το σχεδιασµό του Κριτηρίου Αξιολόγησης 
του Ειδικού Λεξιλογίου των Ιστοριών (ΚΑΕΛΙ) (Χλαπάνα, 2012). Το συγκεκριµένο 
κριτήριο εκτιµά πόσες και ποιες από τις λέξεις-στόχους κατανόησαν τα παιδιά ως 
αποτέλεσµα της διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκε κατά την παρέµβαση. Το 
ΚΑΕΛΙ περιλαµβάνει ένα δείγµα 56 λέξεων τις οποίες η νηπιαγωγός της τάξης δίδαξε 
στα παιδιά κατά τη διάρκεια της παρέµβασης. Το ΚΑΕΛΙ βασίζεται στο πρότυπο του 
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τεστ του δεκτικού λεξιλογίου PPVT. Σε κάθε δοκιµασία τα παιδιά άκουγαν την 
εκφώνηση µιας λέξης και από ένα σύνολο 4 εικόνων υποδείκνυαν την εικόνα που 
αναπαριστούσε τη λέξη που άκουγαν.  

2.3. Υλικά 

Βιβλία. Για τις ανάγκες της διδακτικής παρέµβασης επιλέχτηκαν 20 
εικονογραφηµένες ιστορίες. Οι ιστορίες οργανώθηκαν και διαβάστηκαν σε θεµατικές 
ενότητες (για παράδειγµα συναισθήµατα, ζώα, στοιχεία της φύσης). Κάθε θεµατική 
ενότητα περιλάµβανε 2-3 βιβλία. ∆όθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε το θέµα κάθε 
βιβλίου να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών και το κείµενό του αφενός 
να εµπεριέχει αρκετά εκλεπτυσµένο λεξιλόγιο και αφετέρου να παρέχει τη 
δυνατότητα για τη διεξαγωγή συζητήσεων υψηλής γνωστικής απαίτησης. Τα βιβλία 
κάθε θεµατικής ενότητας ήταν παρόµοια ως την έκταση και το στυλ εικονογράφησης.  

Λέξεις-στόχοι. Από κάθε ιστορία επιλέχτηκαν προς διδασκαλία 5 έως 8 λέξεις. 
Σύµφωνα µε τις προτάσεις των ειδικών, επιλέχτηκαν λέξεις που: (α) καλύπτουν 
έννοιες-κλειδιά και είναι σηµαντικές για την κατανόηση του κειµένου, (β) 
απεικονίζονται στην εικονογράφηση του βιβλίου, (γ) εµφανίζονται σε διαφορετικά 
και ποικίλα πλαίσια πέρα από το κείµενο της ιστορίας, (δ) είναι χρήσιµες κατά την 
προφορική επικοινωνία και κατά την παραγωγή γραπτού λόγου, και (ε) οι 
εκπαιδευτικοί µπορούν να τις διδάξουν µε ποικίλες τεχνικές (Blachowicz, Fisher & 
Watts-Taffe, 2005· Gersten & Baker, 2000· Juel & Deffes, 2004). 

Κάρτες λέξεων. Σηµαντική παράµετρος της παρέµβασης αποτέλεσε η 
κατασκευή καρτών για κάθε βιβλίο οι οποίες απεικόνιζαν τις επιλεγµένες λέξεις και 
περιείχαν τη γραπτή τους αναπαράσταση. Οι κάρτες τοποθετήθηκαν στη γωνιά της 
γραφής και χρησιµοποιήθηκαν ως υλικό ώστε τα παιδιά να έρχονται σε τακτά 
διαστήµατα σε επαφή µε το διδαγµένο λεξιλόγιο και να το χρησιµοποιούν στη µεταξύ 
τους επικοινωνία.  

2.3. Παρέµβαση 

Για τη διερεύνηση του βασικού σκοπού της µελέτης πραγµατοποιήθηκε µια 
διδακτική παρέµβαση διάρκειας 7 µηνών. Η νηπιαγωγός της τάξης κατά τη διάρκεια 
της παρέµβασης διάβασε την κάθε ιστορία τρεις φορές σε τρεις µη διαδοχικές ηµέρες 
της εβδοµάδας στο σύνολο των παιδιών της τάξης. Σε κάθε ανάγνωση εφάρµοσε και 
µία διαφορετική διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία των επιλεγµένων λέξεων, 
καθώς στόχος ήταν η σταδιακή ενίσχυση της ενεργητικής συµµετοχής των παιδιών 
στη διδακτική διαδικασία και η βήµα προς βήµα σε βάθος διδασκαλία του 
επιλεγµένου λεξιλογίου.  

Κατά την πρώτη ανάγνωση, η νηπιαγωγός εφάρµοσε την τεχνική της 
συνοπτικής διδασκαλίας του λεξιλογίου ώστε τα παιδιά να έρθουν σε µια πρώτη 
επαφή µε το διδαγµένο λεξιλόγιο. Η διδασκαλία του λεξιλογίου πραγµατοποιούταν µε 
τον ακόλουθο τρόπο. Πριν την ανάγνωση, η νηπιαγωγός παρουσίαζε τη γραπτή 
αναπαράσταση των λέξεων σε κάρτες. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, παρείχε τον 
ορισµό της κάθε λέξης, όταν τη συναντούσε στο κείµενο, και υποδείκνυε την 
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αναπαράστασή της στην εικόνα του βιβλίου. Μετά την ανάγνωση, ενθάρρυνε τα 
παιδιά να περιγράψουν τις εικόνες του βιβλίου και να αναπαραστήσουν τη σηµασία 
των λέξεων µε τις ανάλογες χειρονοµίες και εκφράσεις προσώπου.  

Κατά τη δεύτερη ανάγνωση, η νηπιαγωγός εφάρµοσε τον αλληλεπιδραστικό 
τρόπο διδασκαλίας του λεξιλογίου (Χλαπάνα, 2012), καθώς στόχος ήταν να 
επεξεργαστούν τα παιδιά τη σηµασία των λέξεων σε σχέση µε την πλοκή της ιστορίας 
και τις προσωπικές τους εµπειρίες. Πριν την ανάγνωση, ενθάρρυνε τα παιδιά να 
θυµηθούν τις λέξεις-στόχους και να τις υποδείξουν στην εικονογράφηση του βιβλίου. 
Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, ζητούσε από τα παιδιά να θυµηθούν τον ορισµό 
της κάθε λέξης-στόχου και να την επαναλάβουν εν χορώ ώστε να ενισχύσουν τη 
φωνολογική της αναπαράσταση στη µνήµη τους. Επίσης, για κάθε λέξη η νηπιαγωγός 
διατύπωνε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις µε στόχο: (α) να αντλήσουν τα παιδιά 
πληροφορίες από την εικονογράφηση του βιβλίου ώστε να ερµηνεύσουν τη σηµασία 
της λέξης-στόχου, και (β) να συνδέσουν τη σηµασία της λέξης µε την πλοκή της 
ιστορίας και τις εµπειρίες της προσωπικής τους ζωής. Μετά την ανάγνωση του 
κειµένου, η νηπιαγωγός διατύπωνε µία έως δύο ερωτήσεις ώστε να εκφράσουν τα 
παιδιά τις ιδέες τους και τα συναισθήµατα που προκάλεσε σε αυτά η ιστορία. 

Στην τρίτη ανάγνωση η νηπιαγωγός εφάρµοσε την τεχνική που φέρει τον 
τίτλο «Συζήτηση για το κείµενο» (Text talk) (Beck & McKeown, 2001) µε στόχο την 
εκτενή διδασκαλία του λεξιλογίου µετά την ανάγνωση του κειµένου. Πριν την 
ανάγνωση, η νηπιαγωγός παρουσίαζε ξανά την ιστορία στα παιδιά. Κατά τη διάρκεια 
της ανάγνωσης, παρείχε για τελευταία φορά τον ορισµό των λέξεων. Μετά την 
ανάγνωση του κειµένου, εφάρµοζε τεχνικές που στόχευαν στη σε βάθος διδασκαλία 
των επιλεγµένων λέξεων. Ενδεικτικές τεχνικές που εφαρµόστηκαν είναι: (α) ο 
σχεδιασµός του σηµασιολογικού χάρτη της λέξης (δραστηριότητα κατά την οποία τα 
παιδιά συνδέουν τη λέξη-στόχο µε άλλες λέξεις οι οποίες συνδέονται σηµασιολογικά 
µε αυτή), (β) ο πίνακας των τεσσάρων τετραγώνων (δραστηριότητα κατά την οποία 
τα παιδιά διαµορφώνουν τον ορισµό της λέξης-στόχου παρέχοντας παραδείγµατα και 
αντιπαραδείγµατα που σχετίζονται µε τη σηµασία της), (γ) η παρουσίαση των λέξεων 
σε διαφορετικές προτάσεις, και (δ) η παρουσίαση συνώνυµων και αντίθετων λέξεων. 

 
3. Αποτελέσµατα 
Για τη διερεύνηση του βασικού σκοπού της µελέτης πραγµατοποιήθηκε η σύγκριση 
των επιδόσεων των παιδιών στα κριτήρια του λεξιλογίου πριν και κατά την 
ολοκλήρωση της διδακτικής παρέµβασης µε το µη παραµετρικό στατιστικό κριτήριο 
Wilcoxon προσηµασµένων τάξεων µεγέθους. Λόγω του µικρού µεγέθους του 
δείγµατος, πραγµατοποιήθηκε ο ακριβής υπολογισµός του παρατηρούµενου επιπέδου 
σηµαντικότητας.  
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 Προέλεγχος Μετέλεγχος 
 M sd M sd 

Γενικό δεκτικό λεξιλόγιο 36,5 18,6 48,1 22,3 
Παραγωγικό λεξιλόγιο 17,6 12,1 26 12,9 
Ειδικό δεκτικό 
λεξιλόγιο(ΚΑΕΛΙ) 

 
25,7 

 
7,7 

 
38,6 

 
12,9 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (sd) των προ-πειραµατικών και 
µετα-πειραµατικών επιδόσεων των παιδιών στα κριτήρια του λεξιλογίου  
 
Τα αποτελέσµατα (βλ. Πίνακα 1) έδειξαν ότι κατά την ολοκλήρωση της διδακτικής 
παρέµβασης τα παιδιά βελτίωσαν στατιστικά σηµαντικά τις επιδόσεις τους στο 
κριτήριο αξιολόγησης του γενικού δεκτικού λεξιλογίου [z=-2,805, p=0,001], στο 
κριτήριο αξιολόγησης του παραγωγικού λεξιλογίου [z=-2,668, p=0,002], καθώς και 
στο κριτήριο για την αξιολόγηση της εκµάθησης του επιλεγµένου λεξιλογίου 
(ΚΑΕΛΙ) [z=-2,601, p=0,003].  
 
4. Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της 
συστηµατικής διδασκαλίας του λεξιλογίου κατά την ανάγνωση των ιστοριών στην 
ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσµατα 
έδειξαν ότι η εφαρµογή διαφορετικών τεχνικών για τη συστηµατική διδασκαλία του 
λεξιλογίου κατά την ανάγνωση των ιστοριών συνέβαλε σηµαντικά στην ανάπτυξη 
του δεκτικού και παραγωγικού λεξιλογίου των παιδιών, καθώς και στην εκµάθηση 
ενός σηµαντικού αριθµού λέξεων από τα κείµενα των ιστοριών (βλ. Πίνακα 1). 
Παράλληλα, η διδακτική παρέµβαση κινητοποίησε το ενδιαφέρον των παιδιών ως 
προς το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας. Οι σηµειώσεις της νηπιαγωγού στο 
ηµερολόγιο για την καταγραφή της πορείας της διδακτικής παρέµβασης έδειξαν ότι: 
(α) τα παιδιά άρχισαν να χρησιµοποιούν τις λέξεις που διδάχτηκαν σε διαφορετικά 
επικοινωνιακά πλαίσια, όπως για παράδειγµα σε συζητήσεις στην ολοµέλεια της 
τάξης, και σε δραστηριότητες που διεξάγονταν εντός και εκτός της τάξης, και (β) 
αυξήθηκε σηµαντικά η συχνότητα µε τη οποία τα παιδιά υπέβαλαν ερωτήσεις για 
άγνωστες λέξεις του κειµένου και σε αναγνώσεις άλλων βιβλίων. Η παρούσα µελέτη 
προεκτείνει τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών (Beck & McKeown, 2001· Collins, 
2010· Reese & Cox, 1999· Χλαπάνα, 2012), καθώς δείχνει ότι οι τρεις διδακτικές 
προσεγγίσεις που εφαρµόστηκαν κατά την παρέµβαση µπορούν συνδυαστούν µε 
στόχο τη σε βάθος διδασκαλία του λεξιλογίου. Κυρίως, όµως, µπορούν να 
εφαρµοστούν στο πολυπολιτισµικό περιβάλλον της προσχολικής τάξης και να 
συµβάλλουν ώστε ελληνόφωνα και αλλοδαπά παιδιά να βελτιώσουν τις δεξιότητες 
του λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα.  
 Η συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου προϋποθέτει την παροχή πλούσιων 
επεξηγήσεων σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων, την πολλαπλή έκθεση των παιδιών 
στο διδαγµένο λεξιλόγιο, και την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών σε εκτενείς 
συζητήσεις που τα ενθαρρύνουν να επεξεργαστούν τις λέξεις σε σχέση µε το 
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γλωσσικό πλαίσιο εµφάνισής τους (Beck, McKeown & Kucan, 2008). Για την 
επίτευξη, όµως, των προαναφερόµενων στόχων είναι σηµαντικό να εφαρµόζει ο 
εκπαιδευτικός ευέλικτες διδακτικές τεχνικές οι οποίες ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των λέξεων και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά, ανάλογα µε το 
επίπεδο των ικανοτήτων τους, να συµµετέχουν στη διδακτική διαδικασία.  
 Στην παρούσα µελέτη η εφαρµογή διαφορετικών τεχνικών κατά την 
επαναλαµβανόµενη ανάγνωση της κάθε ιστορίας εισήγαγε τα παιδιά σταδιακά στη 
διαδικασία της σε βάθους διδασκαλίας του λεξιλογίου. Η τεχνική της συνοπτικής 
διδασκαλίας κατά την πρώτη ανάγνωση έφερε τα παιδιά σε επαφή µε το θέµα της 
ιστορίας και ενεργοποίησε τις προγενέστερές τους γνώσεις σχετικά µε το επιλεγµένο 
λεξιλόγιο. Συγκεκριµένα, η παρουσίαση καρτών µε τη γραπτή αναπαράσταση των 
λέξεων κινητοποίησε το ενδιαφέρον των παιδιών ως προς το λεξιλόγιο. Παράλληλα, 
οι κάρτες λειτούργησαν ως σηµείο αναφοράς ώστε να αναγνωρίζουν τα παιδιά την 
κάθε λέξη κατά την ανάγνωση του κειµένου. Η διδασκαλία του λεξιλογίου 
ενισχύθηκε, ακολούθως, µε την παροχή του ορισµού των λέξεων και την τεχνική η 
οποία ενθάρρυνε τα παιδιά να αναπαραστήσουν τις λέξεις µε ανάλογες χειρονοµίες 
και εκφράσεις προσώπου. Η χρήση, άλλωστε, αυτής της τεχνικής ενισχύεται από την 
άποψη που υποστηρίζει ότι η γλώσσα µαθαίνεται ταχύτερα όταν οι λέξεις συνδέονται 
και αναπαριστούνται µε σωµατική κίνηση (Oxford & Crookall, 1990). Χρήσιµη, 
όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, ήταν και η υπόδειξη της 
αναπαράστασης των λέξεων στην εικονογράφηση του βιβλίου από τη νηπιαγωγό. Η 
τεχνική αυτή συνδέεται άµεσα µε την αρχή της εποπτείας και διευκόλυνε σηµαντικά 
την εκµάθηση του λεξιλογίου από τα παιδιά, καθώς τα βόηθησε να συνδέσουν τη 
φωνολογική µε την οπτική αναπαράσταση των λέξεων.  
 Η εκτενέστερη ανάλυση της σηµασίας των επιλεγµένων λέξεων 
πραγµατοποιήθηκε κατά τη δεύτερη ανάγνωση της κάθε ιστορίας µε την εφαρµογή 
του αλληλεπιδραστικού τρόπου διδασκαλίας. Οι τεχνικές που εφαρµόστηκαν σε αυτή 
τη διδακτική προσέγγιση παρείχαν τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά, ανάλογα µε το 
επίπεδο των ικανοτήτων τους στην ελληνική γλώσσα, να συµµετέχουν ενεργητικά 
στη διδακτική διαδικασία και να συνδέσουν τη σηµασία των λέξεων µε τις 
προσωπικές τους εµπειρίες και την πλοκή της ιστορίας. Η διατύπωση κλειστού και, 
κυρίως, ανοιχτού τύπου ερωτήσεων δηµιούργησε ένα πλαίσιο διδασκαλίας το οποίο 
ενίσχυσε τη γνωστική εµπλοκή των παιδιών στη συζήτηση και τα βοήθησε να 
επεξεργαστούν τη σηµασία των λέξεων συνεργατικά. Σύµφωνα µε τους De Temple 
και Snow (2003), η διατύπωση ερωτήσεων που ενεργοποιούν ανώτερες γνωστικές 
λειτουργίες δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση της µη έµµεσης 
συζήτησης (non-immediate talk), η οποία συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη του 
λεξιλογίου των παιδιών. Οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη 
ενθάρρυναν τα παιδιά να συµπεράνουν, να αξιολογήσουν, να αιτιολογήσουν και να 
προβλέψουν τη σηµασία των λέξεων αντλώντας πληροφορίες από την 
εικονογράφηση του βιβλίου, το κείµενο της ιστορίας και τις προσωπικές τους 
εµπειρίες. Συνεπώς, το είδος των ερωτήσεων συνέβαλε σηµαντικά στην εκµάθηση 
των λέξεων, καθώς διασφάλισε την ποιότητα της συζήτησης και διευκόλυνε τη 
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λεκτική αλληλεπίδραση των παιδιών. Η ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης των 
παιδιών υποστηρίζεται, άλλωστε, από σχετικές θεωρίες (Πιαζέ, 2007· Vygotsky, 
1988) που πρεσβεύουν ότι η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των συνοµηλίκων 
διευκολύνει σηµαντικά τη διαδικασία της µάθησης.  
 Η συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου ενισχύθηκε περαιτέρω µε την 
εφαρµογή της διδακτικής προσέγγισης των Beck και McKeown (2001) κατά την 
τρίτη ανάγνωση της κάθε ιστορίας. Οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν παρείχαν τη 
δυνατότητα στα παιδιά να επεξεργαστούν τη σηµασιολογική σχέση των διδαγµένων 
λέξεων και να παρέχουν παραδείγµατα σχετικά µε την εµφάνιση των λέξεων σε 
διαφορετικά γλωσσικά πλαίσια. Η ανάλυση της σηµασίας µιας λέξης σε διαφορετικά 
γλωσσικά πλαίσια είναι σηµαντική τεχνική, καθώς βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν 
βαθύτερα µια λέξη και να συµπεράνουν το βαθµό που η σηµασία της µπορεί να 
διαφοροποιηθεί µε βάση το πλαίσιο όπου χρησιµοποιείται (Dimino & Taylor, 2009).  
 Η εκµάθηση του λεξιλογίου ενισχύεται από δραστηριότητες οι οποίες 
παρέχουν τη δυνατότητα στα παιδιά να έρχονται σε συχνή επαφή µε το διδαγµένο 
λεξιλόγιο και να το χρησιµοποιούν στη µεταξύ τους επικοινωνία. Σηµαντική, όπως 
φάνηκε από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, ήταν η κατασκευή καρτών για 
κάθε βιβλίο που απεικόνιζαν τις διδαγµένες λέξεις και περιείχαν τη γραπτή τους 
αναπαράσταση. Οι κάρτες αυτές τοποθετήθηκαν στη γωνιά της γραφής και παρείχαν 
το ερέθισµα στα παιδιά να χρησιµοποιούν το διδαγµένο λεξιλόγιο σε διάφορες 
χρονικές περιόδους του ηµερήσιου προγράµµατος. Η διαδικασία αυτή ενίσχυσε την 
επίδραση της διδασκαλίας στη µάθηση των παιδιών, καθώς κάθε φορά που ένα παιδί 
ή ένας ενήλικος συναντά και χρησιµοποιεί µια λέξη ανακαλεί από τη µνήµη του 
όποια πληροφορία συνδέεται µε τη σηµασία της λέξης αυτής (Nation, 2001· Nation, 
2006).  
 Συµπερασµατικά, η ενσωµάτωση ευέλικτων τεχνικών στο πλαίσιο της 
ανάγνωσης των ιστοριών αποτελεί µια χρήσιµη πρακτική για τη συστηµατική 
διδασκαλία του λεξιλογίου στη σύγχρονη πολυπολιτισµική εκπαίδευση. Παρόλο που 
το µικρό µέγεθος του δείγµατος και η απουσία µιας οµάδας ελέγχου από το 
σχεδιασµό της παρέµβασης αποτελούν περιορισµούς της παρούσας µελέτης, ωστόσο 
τα αποτελέσµατά της παρέχουν τη βάση για τη διατύπωση χρήσιµων παιδαγωγικών 
προτάσεων για τη διδασκαλία του λεξιλογίου στην προσχολική τάξη. Σύµφωνα µε 
αυτά, οι νηπιαγωγοί µπορούν να αξιοποιούν την ανάγνωση των ιστοριών ως πλαίσιο 
για τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Επιπλέον, είναι χρήσιµο: (α) να επιλέγουν λέξεις οι 
οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών, και (β) να συνδυάζουν διδακτικές 
τεχνικές οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιλεγµένου λεξιλογίου και 
στοχεύουν στη σε βάθος επεξεργασία του. Επίσης, είναι σηµαντικό να αξιοποιούν οι 
νηπιαγωγοί το κείµενο της ιστορίας, την εικονογράφηση του βιβλίου και τις εµπειρίες 
των παιδιών ως πηγές άντλησης πληροφοριών για την επεξήγηση του λεξιλογίου. 
Παράλληλα, µπορούν να πραγµατοποιούν δραστηριότητες οι οποίες φέρουν τα παιδιά 
σε συχνή επαφή µε το διδαγµένο λεξιλόγιο και παγιώνουν το αποτέλεσµα της 
διδασκαλίας στη µάθηση των παιδιών. Τέλος, είναι σηµαντικό να λαµβάνουν υπόψη 
οι νηπιαγωγοί ότι η ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στη διδακτική διαδικασία 
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αποτελεί τον παράγοντα-κλειδί που διασφαλίζει την επίδραση της διδασκαλίας στην 
ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών.  
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