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Φύση ή ανατροφή; - Epigenetics



Η προφορική γλώσσα είναι ένα 
από τα θεμέλια του πρώτου 
γραμματισμού. Οι δεξιότητες 
στην ακρόαση, την ομιλία, τη 
θέαση, το σχέδιο και την κριτική 
είναι σημαντικά θεμέλια για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στην 
ανάγνωση (κατανόηση) και τη 
γραφή (παραγωγή κειμένων). Η 
προφορική γλώσσα βοηθά το 
παιδί στη διαπραγμάτευση 
κοινωνικών καταστάσεων, τη 
δημιουργία νοήματος για τον 
κόσμο γύρω του και τη συμμετοχή 
του στο παιδαγωγικό πρόγραμμα 
του νηπιαγωγείου.επεκτείνoντας τη γλώσσα

- επεκτείνοντας τον κόσμο
https://www.ero.govt.nz/publications/extending-their-language-expanding-their-world/



Pierre Bourdieu: 1930-2002
n Το σχολείο συντηρεί ένα σύστημα άνισης 

πρόσβασης στη δύναμη και την εξουσία μέσω 
της κουλτούρας. Μέσω του «πολιτισμικού 
κεφαλαίου» (σύνολο εσωτερικευμένων
συνηθειών και μορφών γλωσσικής έκφρασης) 
και του ιδεολογήματος της διδακτικής 
ουδετερότητας αναπαράγει την κοινωνική 
ιεραρχία. Τα παιδιών των ισχυρών 
μεγαλώνοντας καταλαμβάνουν ισχυρές θέσεις 
και τανάπαλιν.

n Το σχολείο επικυρώνει τις πραγματικές 
κοινωνικές ανισότητες καθώς τις 
«μεταμφιέζει» σε ατομική σχολική αποτυχία.

[για περισσότερα δες: Φραγκουδάκη, Α. (1985). 
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Αθήνα: 
Παπαζήσης.]



Basil Bernstein: 1924 –2000

n Διακρίνει δύο κώδικες επικοινωνίας: 
α)περιορισμένο και β) επεξεργασμένο

[Οι κώδικες είναι διαφορετικοί, όχι ο ένας 
”καλύτερος» ή «πλουσιότερος» από τον άλλον]
n Η ομιλία του παιδιού, το εύρος του λεξιλογίου 

που αυτό παράγει ή κατανοεί, η 
πολυπλοκότητα των συντακτικών δομών 
καθώς και η χρήση της γλώσσας στις 
κοινωνικές σχέσεις, διαμορφώνεται στο 
πλαίσιο των κοινωνικών του σχέσεων και 
πρώτα απ’ όλα στην οικογένεια. 

n Κάποια παιδιά μεγαλώνουν και με τους δύο 
κώδικες κάποια με κύριο τον περιορισμένο. 
Αυτά φαίνεται να έχουν δυσκολίες με το 
σχολικό λόγο. 



Προφορική επικοινωνία

Ακρόαση

Ομιλία



Ακρόαση
Ας σκεφτούμε το ρόλο της ακρόασης στη μάθηση της 
γλώσσας 
Αλλά και στη μάθηση γενικότερα.
Κεντρικός ή δευτερεύον;
Ήχοι, ρυθμός, επιτονισμός, προφορά: άρρηκτα δεμένοι με τη 
γλώσσα
Συνδέεται με δεξιότητες: λήψη και κατανόηση μηνύματος, 
μνήμη, αξιολόγηση, ανταπόκριση
Η ακοή είναι η φυσική ικανότητα, η αίσθηση που έχουμε. Η 
ακρόαση είναι μια ενεργητική νοητική διεργασία.



Ακρόαση
n η προσεκτική παρακολούθηση ομιλίας, 

συνομιλίας, μουσικού έργου ή άλλης πηγής ήχου 
και κατανόηση του μηνύματος που εκπέμπεται

κατανόηση: ένταξη του μηνύματος στην περίσταση 
επικοινωνίας, ενσυναίσθηση, ερμηνεία των μη 
γλωσσικών σημείων (μη λεκτική επικοινωνία), 
διατήρηση του συζήτησης



Σύντομα & Εκτενή προφορικά 
κείμενα
n Αφηγήσεις
n Οδηγίες
n Περιγραφές
n Επιχειρηματολογία
n Επεξηγήσεις
>που εξυπηρετούν διαφορετικούς 
σκοπούς ακρόασης (ευχαρίστηση, 
εξεύρεση πληροφοριών, επίλυση 
προβλήματος κτλ.)
>σε διαφορετικά πλαίσια 
επικοινωνίας



Μέρος Β’
Ομιλία



«Η προφορική γλώσσα είναι το πρώτο, πιο 
σημαντικό και πιο συχνά χρησιμοποιούμενο 
δομημένο μέσο επικοινωνίας του παιδιού. 
Είναι το πρωταρχικό μέσο με το οποίο κάθε 
παιδί θα μπορεί να δομήσει, να αξιολογήσει, να 
περιγράψει και να ελέγξει την εμπειρία του. 
Επιπλέον, και το πιο σημαντικό, η προφορική 
γλώσσα είναι ο πρωταρχικός μεσολαβητής 
του πολιτισμού, ο τρόπος με τον οποίο τα 
παιδιά τοποθετούνται στον κόσμο, και ορίζονται 
σε σχέση με αυτόν και μέσα απ’ αυτόν» Cregan 
(1998: 7)



Ο προφορικός λόγος είναι το µέσον 
διαµόρφωσης των ανθρώπινων σχέσεων και 
της κοινότητας. Είναι ο κατεξοχήν λόγος της 

διατύπωσης και διαπραγµάτευσης γνωµών, και 
της έκφρασης και ανταλλαγής συναισθηµάτων, 
που αποτελούν το θεµέλιο κάθε επικοινωνιακής 

πράξης. (Μουσένα & Ζέρβα, 2010)

«Η σκέψη φωλιάζει στην οµιλία» (Ong, 1997)



Οι προφορικές γλωσσικές δεξιότητες 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη των κοινωνικών και 
γνωστικών διεργασιών. Η γλώσσα, εκ τούτου, 
αποτελεί αναπόσπαστη πτυχή της κοινωνικής και 
γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού. Καθυστερήσεις ή 
δυσκολίες στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου 
αποτελούν παράγοντα κινδύνου για άλλες πτυχές της 
ακαδημαϊκής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι δυσκολίες 
στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου επηρεάζουν 
επηρεάζουν την κοινωνική και συναισθηματική 
ανάπτυξη των παιδιών καθώς και την ακαδημαϊκή 
(σχολική) τους πορείας.



Ομιλία
Η πραγμάτωση του λόγου από συγκεκριμένο άτομο, 
η πρακτική εφαρμογή της ικανότητας του ανθρώπου 
να χρησιμοποιεί τη γλώσσα.

Ετυμ. < αρχική σημασία: συναναστροφή < όμιλος

“Ἔστι μὲν οὖν τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ
παθημάτων σύμβολα, καὶ τὰ γραφόμενα τῶν ἐν τῇ
φωνῇ”
«η ομιλία είναι σημάδι των καταστάσεων της ψυχής, 
και η γραφή είναι σημάδι της ομιλίας» 

Αριστοτέλης



Βασική γνώση κι έννοιες (1)
n Συζήτηση εντός πλαισίου (contextualized 

conversation): μιλάμε για το «εδώ και τώρα» και δε 
χρειάζεται να αναφέρουμε λεπτομέρειες. Π.χ. «Μου 
δίνεις τη σαλάτα;», «Βάλε τα γάντια σου», «Ρίχνω 
και την κρέμα και τελειώσαμε».

n Συζήτηση για θέματα εκτός άμεσου πλαισίου 
(decontextualized conversation): συζητούμε θέμα 
αφηρημένο για το οποίο χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσουμε πολλά γλωσσικά στοιχεία. Π.χ. 
θέματα ιστορικά, φανταστικά, για συναισθήματα, 
γεγονότα ή δεδομένα. Απαιτείται νοητική 
εγρήγορση, ειδικό λεξιλόγιο, περίπλοκη σύνταξη. 
Συνδέεται με την κατανόηση γραπτών κειμένων.



Βασική γνώση κι έννοιες (2)
Κάποιες χρήσεις της γλώσσας ή είδη λόγου είναι 
ευκολότερες και κάποιες πιο απαιτητικές
Ενδεικτικά:
� προσωπικός (μονόλογος) – κοινωνικός διάλογος
� εκφραστικός – αναφορικός λόγος
� κατευθυντικός – ερμηνευτικός λόγος
�πλαισιωμένος – αποπλαισιωμένος λόγος
(οικεία πρόσωπα & καθημερινά θέματα - γραπτή 
ιστορία, επιστημονικό άρθρο, επιστολή,  είδηση 
κτλ.).



Ο αποπλαισιωμένος λόγος
� είναι πιο δύσκολος
� είναι απαιτητικός νοητικά
� συνδέεται με το γραπτό λόγο (κατανόηση)

Διδακτικά αξιοποιούμε ποικίλες περιστάσεις ώστε 
τα παιδιά να επεξεργάζονται και παράγουν κείμενα 
εκτενή όπως αφηγηματικά, επεξηγηματικά, 
αναφορικά ώστε να εξοικειώνονται με αυτόν και να 
κατανοούν αργότερα τα κείμενα που θα διαβάζουν.
[λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά, βιβλία 
πληροφοριών, ταινίες, ντοκιμαντέρ κ.ά.]



Πώς διδάσκεται η προφορική επικοινωνία;

n Δημιουργούμε ένα «χώρο» που τα παιδιά 
μπορούν να εκφραστούν, να μιλήσουν και να 
επικοινωνήσουν σε ποικιλία περιστάσεων 
(παιχνίδι, ρουτίνες, μικρές ομάδες, ολομέλεια)

n Αξιοποιούμε την παιδαγωγική του διαλόγου και 
το σημαντικότερο παιδαγωγικό μας εργαλείο, τις 
ερωτήσεις 

n Διατηρούμε (επεκτείνουμε) τις συζητήσεις 
δίνοντας προσοχή στο λόγο και τη γνώμη των 
παιδιών.



Τι αναμένουμε από τα παιδιά;

Παντελιάδου, Σ. & Πατσιοδήμου, Α. (2007). Εφαρμογές Διδακτικής Αξιολόγησης
και μαθησιακές δυσκολίεςΒόλος: Γράφημα.



n ΠΡΟΣΛΗΠΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
n ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
n ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ
n ΑΝΑΔΙΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
n ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
n ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ
n ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 
n ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
n ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

logometro.gr



Κουλτούρα διαλόγου
� Επίγνωση και σεβασμό στους κανόνες κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης
� Εναλλαγή του λόγου
� Ο ομιλητής
� Μη λεκτική επικοινωνία (βλεμματική επαφή, τόνος 
της φωνής, χειρονομίες κτλ.)
�Ευγένεια
� Διατήρηση της συζήτησης (ερωτήσεις 
κατανόησης, σχολιασμός, επιβράβευση κτλ)





Η σημασία των ερωτήσεων

n Μπιρμπίλη, Μ. (2015).  Προς 
μια παιδαγωγική του 
διαλόγου: Η σημασία και ο 
ρόλος των ερωτήσεων στην 
Προσχολική Εκπαίδευση. 
Θεσσαλονίκη: Σοφία.



Εισαγωγικά
n Ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που έχουν στη 

διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί για να διευκολύνουν 
το «διάλογο» των μαθητών με τις εμπειρίες τους και 
τον κόσμο γύρω τους είναι οι ερωτήσεις.

n Μια ερώτηση μπορεί να είναι «σπίθα», «σκαλωσιά», 
πρόκληση για παραγωγή νέων συνθέσεων

n Η υποβολή ερωτήσεων είναι η διδακτική πράξη με 
τη μεγαλύτερη επιρροή

η διδασκαλία ως διερεύνηση κι όχι ως περιεχόμενο



Σύγχρονες τάσεις
� Έμφαση στην ανάπτυξη στάσεων, όπως η 

περιέργεια, η φαντασία, η αμφισβήτηση και ο 
σκεπτικισμός.

� Η ζωή ως μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων
� Ανάπτυξη κριτικής και πολιτικής, δημοκρατικής 

σκέψης.
Ωστόσο,
η παρατήρηση των όσων συμβαίνουν στην 
προσχολική εκπαίδευση σήμερα μας προβληματίζει 
και κάνει επιτακτική την εις βάθους εξέταση του 
θέματος.



Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι
� Εις βάθους μελέτες (project)
� Επίλυση προβλήματος

Ø Οι πιο σημαντικές ερωτήσεις (ανοικτές)
- Γιατί τα πράγματα συμβαίνουν έτσι όπως 

συμβαίνουν;
- Πώς τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα;
- Ποιο να διαλέξω; Ποιο είναι τα καλύτερο;

McKenzie, 1997
Αν θέλουμε καινούργιες γνώσεις, θα πρέπει να 
βρούμε και πολλές καινούργιες ερωτήσεις (Langer 
Susanne)



Η ταξινόμηση των ερωτήσεων σύμφωνα με τις 
γνωστικές λειτουργίες που ενεργοποιούν

Η ταξινόμηση του Bloom
Ιεραρχική σειρά (κάθε επίπεδο προϋποθέτει ότι 
προϋπήρξε εργασία σε όλα τα προηγούμενά του) από τις 
πιο απλές στις περίπλοκες:

Bloom (1956) – Krathwohl (2002)
Ερωτήσεις υψηλού επιπέδου ή ερωτήσεις που 
δημιουργούν γνώση

Αξιολόγηση Δημιουργώ
Σύνθεση Αξιολογώ
Ανάλυση Αναλύω
Εφαρμογή Εφαρμόζω
Κατανόηση Καταλαβαίνω
Γνώση Θυμάμαι



Η συζήτηση στο νηπιαγωγείο
n Οι συζητήσεις αποτελούν ένα από τα καλύτερα 

πλαίσια ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής 
σκέψης, προώθησης της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
παιδιών και εκπαιδευτικών, και εκμάθησης 
δεξιοτήτων, όπως η υποβολή ερωτήσεων, η 
διαπραγμάτευση, η χρήση επιχειρημάτων, η 
διατύπωση απόψεων και ιδεών με σαφήνεια, και 
η ακρόαση.

n Παρόλα αυτά πρόκειται για μια από τις πιο 
παρεξηγημένες μεθόδους διδασκαλίας (άλλο η 
διάλεξη, το κήρυγμα, η χωρίς θέμα χαλαρή 
συνομιλία)



Χαρακτηριστικά πραγματικής συζήτησης
� Οι απαντήσεις και η κατάληξη της συζήτησης δεν είναι 

γνωστές εκ των προτέρων
� Η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών γίνεται μεταξύ όλων 

των συμμετεχόντων
� Δεν υπάρχει «σωστό – λάθος», μόνο «συμφωνώ γιατί 

– διαφωνώ γιατί»
� Δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Σωστή είναι μόνο 

αυτή που συμφωνούμε όλοι μαζί στο τέλος
� Δεν γίνεται απλή παράθεση απόψεων αλλά 

ανταλλαγή θέσεων που συνοδεύεται από τεκμηρίωση 
και συσχέτιση αυτών που ακούγονται

+ σεβασμός, επικοινωνιακή ικανότητα, κοινωνική 
νοημοσύνη, ικανότητα γλωσσικής έκφρασης



n Παιχνίδια ρόλων
n Διάλογοι με αντικείμενα
n Παιχνίδια ερωτήσεων
n Το «κουτί» των ερωτήσεων
Ø Συνεργασία με γονείς
Ø Ενίσχυση της φωνής των παιδιών (πολιτική 

συνειδητοποίηση) στο πλαίσιο της επίλυσης 
προβλήματος

Ø Δεν απαντώνται όλες οι ερωτήσεις (π.χ. 
φιλοσοφικές)



Μελέτη (προαιρετικά)
n Μπιρμπίλη, Μ. (2015).  Προς μια παιδαγωγική του 

διαλόγου: Η σημασία και ο ρόλος των ερωτήσεων στην 
Προσχολική Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Σοφία.

n Friedrich, H. (2000). Επικοινωνία στο νηπιαγωγείο: Τα 
παιδιά ως ακροατές και ομιλητές. Αθήνα: Τυπωθήτω –
Δαρδανός.

Webinar:
https://www.youtube.com/watch?v=kkl8_RFJ2fQ&feature=emb_logo

Δεν απαιτείται να ξέρετε εξαιρετικά καλά αγγλικά.
Ιστοσελίδα: https://evidenceforlearning.org.au/evidence-informed-
educators/early-childhood-education/oral-language-resources/

https://www.youtube.com/watch?v=kkl8_RFJ2fQ&feature=emb_logo


προαιρετικά
Webinar:
https://www.youtube.com/watch?v=kkl8_RFJ2fQ&feature=emb_logo

Δεν απαιτείται να ξέρετε εξαιρετικά καλά αγγλικά.
Ιστοσελίδα: https://evidenceforlearning.org.au/evidence-informed-
educators/early-childhood-education/oral-language-resources/

https://www.youtube.com/watch?v=kkl8_RFJ2fQ&feature=emb_logo

