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Η επίδπαζη ηηρ μαθηζιακήρ ομάδαρ 

 ζηην ανάπηςξη ηος γπαμμαηιζμού παιδιών πποζσολικήρ ηλικίαρ:  

Το παπάδειγμα ηηρ παποιμίαρ 

 

Άννα Κωζηινούδη, Ειπήνη Σιβποπούλος 

Πανεπιζηήμιο Δσηικής Μακεδονίας  

 

 

Abstract  

One of the most basic needs of a child is the desire to be part of a group. In education the integration of 

the child in the school team is a necessary condition for the development of the learning process. 

Specifically, the child falls into learning groups, which are gatherings of individuals involved 

emotionally, intellectually and aesthetically to solve problems, and construction proposals. Into the 

learning group each child learns independently and through other children’s learning. The aim of the 

research is to investigate the degree of contribution to group learning in the literacy development of 

preschool children. To this end, in 2008 a pilot survey was conducted in two parts of a kindergarten in 

Thessaloniki. In the survey 23 infants (4.5 - 5.5 years old) took place and were divided randomly to 

two groups. One was the experimental group and the other the control group. The survey was 

conducted in two phases with a teaching intervention. In the first phase a test (pre test) was given in 

both groups. The teaching intervention followed with the use of proverbs in both groups. During the 

experimental teaching intervention group worked in small subgroups of 3-4 individuals, while the 

control group worked individually. The teaching intervention was twice weekly in both groups for 45 

minutes. At the end was the final test (post test) in both groups. The data analysis showed how they 

affect the learning team in the development of literacy and the comparative advantages of individual 

versus collective learning process. 

 

 

 

1. Ειζαγωγή 

Τα ηειεπηαία ρξφληα ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ επηζηήκνλεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζε καζεζηαθέο νκάδεο ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ (Holdaway 1982, DiPardo & Freedman 1998,  Matthews & Kesner,  

2003).   

Με ηνλ φξν καζεζηαθή νκάδα ζεσξνχκε κηα νκάδα πξνζψπσλ (ελειίθσλ θαη 

παηδηψλ) πνπ εκπιέθνληαη ζπλαηζζεκαηηθά, δηαλνεηηθά θαη αηζζεηηθά  ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζηε δηακφξθσζε λνήκαηνο θαη ηε δεκηνπξγία θαηαζθεπψλ. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ζπλάζξνηζε ζηελ νπνία θάζε άηνκν καζαίλεη απηφλνκα αιιά θαη κέζα απφ 

ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο άιισλ αηφκσλ. Σηελ νκάδα κάζεζεο ζπλαληά λέεο νπηηθέο 

γσλίεο θαη ζηξαηεγηθέο  θαζψο θαη λένπο ηξφπνπο ζθέςεο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα 

κάζεη απφ άιινπο. Μαζαίλεη επίζεο κε ηνπο άιινπο ηξνπνπνηψληαο, επεθηείλνληαο, 

δηαζαθελίδνληαο θαη εκπινπηίδνληαο θαη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο θαη ηηο ηδέεο ησλ άιισλ. 
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Τν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη φηη νη νκάδεο κάζεζεο δηεπθνιχλνπλ έλα είδνο 

κάζεζεο ην νπνίν είλαη πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ησλ αηφκσλ πνπ καζαίλνπλ 

κφλα ηνπο. Γειαδή ε επηθέληξσζε ζηε ζπιινγηθή θαηαλφεζε, ε νπνία απαηηεί 

ζπλερή ζχγθξηζε, ζπδήηεζε θαη ηξνπνπνίεζε ηδεψλ αλαπηχζζεη ηε κάζεζε ζε ηέηνην 

βαζκφ πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί απφ άηνκα πνπ δνπιεχνπλ κφλα ηνπο. Σηε 

καζεζηαθή νκάδα, νη αηνκηθέο ηδέεο ηίζεληαη άκεζα ζε ζπδήηεζε θαη θπθινθνξνχλ ε 

κία κεηά ηελ άιιε κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζπιινγηθήο γλψζεο (Krechevsky & 

Mardell, 2001).      

               Δπίζεο, ε αξρεηνζέηεζε ηνπ πιηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ε αμηνιφγεζή ηνπ, 

απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κάζεζεο ζε νκάδεο. Μέζσ ηεο 

αξρεηνζέηεζεο ελήιηθνη θαη παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαηξέμνπλ είηε ζε 

αηνκηθφ είηε ζε ζπιινγηθφ επίπεδν ζηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη θαη λα 

δηαπηζηψζνπλ ηελ πξφνδν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Η αξρεηνζέηεζε απνηειεί έλα 

εμαηξεηηθφ εξγαιείν δηφηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά θαη ζηνπο ελήιηθεο λα 

παξαηεξήζνπλ κε πνην ηξφπν θαηαθηάηαη ε γλψζε θαη θπζηθά ηελ αλαπηπμηαθή 

πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί θαηά ηε δηάξθεηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη έξεπλεο ζηηο 

νκάδεο (Krechevsky, & Mardell  2001).   

Τέινο έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νκάδσλ κάζεζεο είλαη ην 

είδνο ησλ ζρέζεσλ πνπ νηθνδνκνχληαη. Η βαζηθφηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε ζρέζε είλαη 

ε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Γειαδή θάζε κέινο 

νθείιεη λα ζέβεηαη ηα ππφινηπα κέιε, έηζη ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζ΄φια ηα 

παηδηά λα εθθξαζηνχλ  πξψηα κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αληίιεςε γηα ην ζέκα 

θαη ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ ηε γεληθφηεξε νκαδηθή. Η ζπδήηεζε ινηπφλ αλάκεζα ζηα 

κέιε ησλ νκάδσλ κάζεζεο δίλεη ηελ επθαηξία ζε φινπο φρη κφλν λα εθθξάζνπλ ηε 

γλψκε ηνπο, αιιά θαη λα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

αηνκηθή θαη νκαδηθή. Δπίζεο θαη νη ελήιηθεο (λεπηαγσγνί θαη γνλείο) ζπκκεηέρνληεο 

απνδεηθλχνληαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Με ηε βνήζεηα ησλ 

εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ απνθνκίζεη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα ηηο νκάδεο κάζεζεο θαη ηα κέιε ηνπο (Slavin 1995, Gauvain, 1998). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ν γξακκαηηζκφο, φπσο εκθαλίδεηαη, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980 «απνηειεί έλαλ θνηλσληθφ ζεζκφ, έλα πεξίπινθν θαηλφκελν πνπ ζπλδπάδεη 

πνιιαπιέο, πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο θαη γλσζηηθέο πιεπξέο» 

(Χαηδεζαββίδεο, 2002), εθιακβάλεηαη σο αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη «νη 

πξνζπάζεηεο  ησλ εξεπλεηψλ επηθεληξψλνληαη ζην λα θαηαλνήζνπλ ηη ζπκβαίλεη ζην 
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λνπ θαη ηνλ θφζκν ησλ παηδηψλ (Κνπηζνπξάθε, 2000). Γειαδή ηα παηδηά νηθνδνκνχλ 

ηε δηθή ηνπο γλψζε γηα ηε γξαπηή γιψζζα θαζψο βξίζθνληαη ζε ζπλερή 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ηνπο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

αλάγλσζε θαη γξαθή ζηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξάζηαζεο θαζεκεξηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο «αιεζηλήο δσήο» (Σηβξνπνχινπ, 2005-06) 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γξακκαηηζκνχ ζχκθσλα κε έλα 

πιήζνο εξεπλψλ (Street 1995, Voss 1996, Barton  & Hamilton 1998) είλαη ηα εμήο: 

- Ο γξακκαηηζκφο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ζπρλά 

απνξξέεη απφ πξνζσπηθέο επηινγέο. 

- Ο γξακκαηηζκφο είλαη κηα πξφθιεζε, κηα δηαζθεδαζηηθή εκπεηξία 

- Ο γξακκαηηζκφο είλαη έλα κέζν θνηλσληθνπνίεζεο 

- Ο γξακκαηηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζε δηαθνξεηηθέο 

θνηλσλίεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο. 

- Ο γξακκαηηζκφο ηνπνζεηείηαη ζ΄έλα θνηλσληθφ παξειζφλ θαη κέιινλ, 

πξνέξρεηαη απφ πξνεγνχκελεο θαη ζπλδέεηαη κε κειινληηθέο εκπεηξίεο. 

- Ο γξακκαηηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνιινχο ζθνπνχο, πεξηέρεη κεγάιε 

πνηθηιία πεγψλ θαη αθξναηψλ θαη πνηθίιιεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

Σε φηη αθνξά ηε ζρέζε καζεζηαθήο νκάδαο – γξακκαηηζκνχ, ε νκάδα 

κάζεζεο θαίλεηαη λα επλνεί φινπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ, αθνχ ηνπο 

δίλεη ην δηθαίσκα ηεο ζπδήηεζεο κεηαμχ ηνπο γηα έλα θείκελν πνπ ηνπο δίλεηαη λα 

κειεηήζνπλ  (Matthews & Kesner, 2003). Όζν αθνξά ηε γξαθή νη νκάδεο 

κάζεζεο παξνπζηάδνπλ πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αηνκηθή εξγαζία θπξίσο 

σο πξνο ηελ εθεπξεηηθφηεηα,  φηαλ νη καζεηέο  αλαιακβάλνπλ λα ζπλζέζνπλ 

θείκελα ή λα θαηαζθεπάζνπλ ηζηνξίεο  (Daiute &  Dalton,1993). 

Ο  Slavin  έθαλε δηάθνξεο έξεπλεο γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ πξναγσγή ηεο 

αθαδεκατθήο κάζεζεο ζε ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο. Απφ ηηο 45 κειέηεο νη 37 

έδεημαλ κεγαιχηεξε αθαδεκατθή επίδνζε (αλάγλσζε, γξαθή θ.α.) κέζσ ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αηνκηθή κάζεζε 

(Αλαγλσζηνπνχινπ,2001). Αξγφηεξα ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ  Slavin απφ κηα 

επηζθφπεζε εξεπλψλ έδεημαλ ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, ζε 

ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο αλεμάξηεηα απφ ην γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ θαζελφο, ηελ 

πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ (αζηηθή, εκηαζηηθή, αγξνηηθή) θαη ην είδνο ησλ  καζεκάησλ 

(Αλαγλσζηνπνχινπ, 2001).   



 4 

Ο Χαξαιάκπνπο (1996) κειέηεζε ηελ επίδξαζε ηεο αηνκηθήο θαη 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζηα καζεκαηηθά θαη ηε γιψζζα. Σε φ,ηη αθνξά ηε γιψζζα ηε 

επξήκαηα έδεημαλ φηη ε επίδνζε ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε νκάδεο ήηαλ 

κεγαιχηεξε απφ ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ πνπ εξγαδφηαλ αηνκηθά. Παξάιιειεο 

είλαη νη απφςεηο ησλ Stevens θαη Slavin, νη νπνίνη θαηέδεημαλ φηη νη καζεηέο 

ζπλεξγαηηθψλ ηάμεσλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε επίδνζε ζηελ 

αλάγλσζε, ηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ, ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ θαη ηε γισζζηθά 

έθθξαζε (Καθαλά, 2008).  

Σηελ Διιάδα ν ηνκέαο ηεο έξεπλαο γηα ηελ επίδξαζε ηεο καζεζηαθήο νκάδαο 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη ζρεδφλ 

αλχπαξθηνο. Γη΄απηφ ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο 

ζπκβνιήο ηεο καζεζηαθήο νκάδαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δειαδή λα εμεηαζζεί ε απφδνζε ηεο καζεζηαθήο νκάδαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα ζηνλ ηνκέα ηεο αλάγλσζεο, θαηαλφεζεο 

θαη γξαθήο. 

 

2. Μέθοδος  

 Τν δείγκα 

Η έξεπλα δηεμήρζε απφ ηνλ Γεθέκβξην έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, ζε δχν ηάμεηο 

δεκνζίσλ  λεπηαγσγείνπ ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Σπκκεηείραλ ζπλνιηθά 23 λήπηα 

5,5 έσο 6 εηψλ. Κάζε κία απφ ηηο δχν ηάμεηο ρσξίζηεθε ζε δπν νκάδεο. Η κηα 

εθπξνζσπνχζε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (ζην εμήο Π.Ο.) θαη είρε 6 αγφξηα θαη 6 

θνξίηζηα, ελψ ε άιιε ηελ νκάδα ειέγρνπ (ζην εμήο Ο.Δ.) θαη είρε 7 αγφξηα θαη 4 

θνξίηζηα. Η επηινγή ησλ παηδηψλ ζηηο νκάδεο ήηαλ ηπραία  

Γηα ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε επηιέρηεθαλ 24 παξνηκίεο. Δπηιέρηεθαλ νη 

παξνηκίεο γηαηί ν ζχληνκνο ιφγνο ηνπο έκκεηξνο ή πεδφο, ε απφδνζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο κε εηθφλεο απφ ην νηθείν θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη παξαηεξήζεηο γηα 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ απνδίδνληαη κε ζαθήλεηα θαη ρηνχκνξ, αιιά θαη ην 

γεγνλφο φηη θαηεπζχλνληαη απφ ην κεξηθφ ζην νιηθφ θαη απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ 

απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο λα γίλεη πξνζηηφ θαη 

αγαπεηφ ζηα παηδηά (Σηβξνπνχινπ θαη Μσξατηε, 2006). Τα θξηηήξηα κε ηα νπνία 

έγηλε ε επηινγή ησ παξνηκηψλ ήηαλ ηα εμήο:  

- Να απνηεινχληαη απφ κηθξφ αξηζκφ ιέμεσλ 
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- Τν λφεκά ηνπο λα γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ απφ ηα παηδηά 

- Η εηθνλνγξάθεζή ηνπο βνεζά ζηελ θαηαλφεζε 

Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν θάζεηο κε κηα δηδαθηηθή 

παξέκβαζε. Η δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηε κελ πεηξακαηηθή νκάδα εθαξκφζηεθε ζε 

νκάδα 12 παηδηψλ, ηα νπνία ρσξίζηεθαλ ζε 3 ππννκάδεο ησλ 4 παηδηψλ, ελψ ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ εθαξκφζηεθε ζε θάζε παηδί  μερσξηζηά. Πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε ηα λήπηα αμηνινγήζεθαλ ζηελ αξρηθή θαη ηειηθή δνθηκαζία (Bloom & 

Quint, 1999)  

 Οη θάζεηο ηεο έξεπλαο 

 Πξψηε θάζε: H αξρηθή δνθηκαζία  (pre – test) 

Η δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία ηεο αξρηθήο δνθηκαζίαο (pre – test) 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 18 έσο ηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2007 γηα φια ηα παηδηά ησλ δχν 

νκάδσλ, κε αηνκηθέο δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο δηαξθνχζαλ δέθα πεξίπνπ 

ιεπηά γηα θάζε παηδί, θαη γηλφηαλ ζ΄έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ησλ 

λεπηαγσγείσλ ηεο έξεπλαο. Η λεπηαγσγφο δείρλεη αξρηθά ηελ εηθνλνγξαθεκέλε 

παξνηκία «Όηαλ ιείπεη ε γάηα ρνξεχνπλ ηα πνληίθηα» ζε θάζε παηδί μερσξηζηά θαη 

ηνπ ππνβάιιεη ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο θαη θαηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο. 

 

Απσική- και ηελική δοκιμαζία 
 

 

Παξνηκία: φηαλ ιείπεη ε  ρνξεχνπλ ηα  

 

 

 
Όλνκα παηδηνχ…………………………………………………………… 

Ηκεξνκελία……………………………………………………………… 

Πεηξακαηηθή Οκάδα 

Οκάδα Διέγρνπ 

 

1. Τη λνκίδεηο φηη γξάθεη. Πξνζπάζεζε λα δηαβάζεηο απηήλ ηελ παξνηκία 

      Απάληεζε παηδηνχ:  

 

2. Τη ζέιεη λα φπσο πεη απηή ε παξνηκία 

 

Παξνηκία: φηαλ ιείπεη ε  ρνξεχνπλ ηα  

 

 

 
Όλνκα παηδηνχ…………………………………………………………… 

Ηκεξνκελία……………………………………………………………… 

Πεηξακαηηθή Οκάδα  ή Οκάδα Διέγρνπ 

 

1. Τη λνκίδεηο φηη γξάθεη. Πξνζπάζεζε λα δηαβάζεηο απηήλ ηελ παξνηκία 

      Απάληεζε παηδηνχ:  

 

2. Τη ζέιεη λα καο πεη απηή ε παξνηκία; 

      Απάληεζε παηδηνχ: 
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3. Γξάςε ηελ παξνηκία φπσο λνκίδεηο (Γελ αληηγξάθεη) 

Γξαθή παηδηνχ: 

 
 

 Παηγληψδεο παξέκβαζε 

Η δηαδηθαζία ηεο παηγληψδνπο παξέκβαζεο αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα.  

1
ν
 βήκα πξνβιεκαηηζκφο: Σχλζεζε παξνηκίαο κε παδι. Τα παηδηά 

ρσξίδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο. Σε θάζε νκάδα δίλνπκε ην ίδην εηθνλνγξαθεκέλν παδι  

ην νπνίν νινθιεξσκέλν παξνπζηάδεη κηα παξνηκία. Σηε ζπλέρεηα δεηάκε απφ ηα 

παηδηά λα ην ζπλαξκνινγήζνπλ/ ελψζνπλ θαη λα καληέςνπλ  ηη γξάθεη. Η λεπηαγσγφο 

πεξλά απφ φιεο ηηο νκάδεο, ζπδεηά κε ηα παηδηά, ππνβάιιεη εξσηήζεηο, ζρνιηάδεη, 

πξνθαιεί εξεζίζκαηα, εμεγεί φ,ηη ρξεηάδεηαη θαη πξνζπαζεί λα εθκαηεχζεη ηηο ζθέςεηο 

ησλ παηδηψλ γηα ηελ εξκελεία ηεο παξνηκίαο. Αθήλεη λα ζθεθηνχλ, λα αλαξσηεζνχλ, 

λα ςάμνπλ γηα ηε ιχζε ηεο παξνηκίαο. Όκσο δελ δίλεη ηελ ηειηθή απάληεζε. 

2
ν
 βήκα: Δπεμεξγαζία ηεο παξνηκίαο . Μεηά ηε ζχλζεζε ηνπ παδι 

(παξνηκίαο) ηα παηδηά ζπγθεληξψλνληαη φια καδί ζηελ παξενχια, φπνπ γίλεηαη ε 

επεμεξγαζία, ε εξκελεία, ε αλάγλσζε ηεο παξνηκίαο θαη ε πξφηαζε γηα 

δξακαηνπνίεζε. Όια απηά πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ κηαο αθίζαο πάλσ ζηελ νπνία 

παξνπζηάδνπκε κεγεζπζκέλε ηελ εηθνλνγξαθεκέλε παξνηκία. Σηφρνο ηεο λεπηαγσγνχ, 

ζηε θάζε απηή, είλαη λα παξαηεξήζνπλ ηα παηδηά ηελ κεγεζπζκέλε παξνηκία, λα 

πξνζπαζήζνπλ λα καληέςνπλ κέζσ ησλ εηθφλσλ ηη γξάθεη θαη ην ζεκαληηθφηεξν λα 

θαηαιάβνπλ ηελ εξκελεία ηεο, γηα λα κπνξέζνπλ λα νδεγεζνχλ ζην επφκελν βήκα 

πνπ είλαη ε δξακαηνπνίεζε ηεο παξνηκίαο (απφδνζε ηεο παξνηκίαο κε θίλεζε, ιφγν 

θαη απιή /πξφρεηξε κεηακθίεζε).     

3
ν
 βήκα: Αλαπαξάζηαζε ηεο παξνηκίαο κέζσ παηρληδηνχ ξφισλ . Σηε 

θάζε απηή ηα παηδηά απνθαζίδνπλ πσο ζα παξνπζηάζνπλ ηελ παξνηκία, δειαδή πσο 

ζα ηελ  εξκελεχζνπλ. Πνηνχο ξφινπο ζα ππνδπζνχλ; Τη πιηθφ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ; 

Τη «ζελάξην» πνπ ζα πιέμνπλ γηα λα εξκελεχζνπλ/ παξνπζηάζνπλ ηελ παξνηκία; 

Αθνχ ηα παηδηά εηνηκαζηνχλ γίλεηαη ε αλαπαξάζηαζε. Η λεπηαγσγφο είλαη 

ζπκκέηνρνο ζηηο απνθάζεηο ησλ παηδηψλ. Γίλεη εμεγήζεηο θαη ηα θαζνδεγεί, φηαλ 

ρξεηαζηεί. 

4
ν 

βήκα Γξαθή ηεο παξνηκίαο απφ ηα παηδηά . Αθνχ ηειεηψζεη ε 

αλαπαξάζηαζε ηα παηδηά θάζνληαη ζηα ηξαπεδάθηα. Η λεπηαγσγφο δίλεη ζε θάζε παηδί 



 7 

έλα θχιιν ραξηί κε ηελ πξνυπφζεζε ηα παηδηά λα γξάςνπλ ηελ παξνηκία κε ην δηθφ 

ηνπο ηξφπν.     

5
ν
 βήκα : Αλάγλσζε ηεο παξνηκίαο κε ξπζκφ.. Σπγθεληξψλνληαη 

μαλά φια ηα παηδηά ζηελ παξενχια θαη απηή ηε θνξά πξνζπαζνχλ λα δηαβάζνπλ ηελ 

παξνηκία κε ξπζκφ. Η λεπηαγσγφο δείρλεη κε ην ρέξη ηεο ηελ αθίζα δειαδή ηηο ιέμεηο 

θαη ηηο εηθφλεο θαη ηα παηδηά ρηππνχλ παιακάθηα ζε θάζε ζπιιαβή θαη παξάιιεια 

ηελ απνδίδνπλ κε ηε θσλή ηνπο. Δπαλαιακβάλεηαη απφ νκάδεο παηδηψλ ή απφ θάζε 

παηδί μερσξηζηά.     

 Γεχηεξε Φάζε (ηειηθή δνθηκαζία)  ( post test ) 

Mεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε αθνινχζεζε ε ηειηθή δνθηκαζία ( post test ) πνπ έγηλε 

απφ ηηο 3 έσο ηηο 7 Απξηιίνπ 2008. Αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ αξρηθή 

δνθηκαζία (pre test).  

H ηειηθή δνθηκαζία ( post test ) κέηξεζε ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακελφηαλ λα 

είραλ ζεκεησζεί ζηνλ πιεζπζκφ θαη είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο εξεπλεηηθήο 

δξάζεο. Η αξρηθή θαη ηειηθή κέηξεζε ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ίδηα εξγαιεία θαη νη δπν 

κεηξήζεηο αλαθέξνληαλ ζηηο ίδηεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα έρνπκε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίδξαζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ 

ζα ζπγθξηζεί κε θάπνην άιιν. Πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξίζνπκε κε 

αθξίβεηα ηε κνλνζήκαληε επίδξαζε ελφο θαη κφλν παξάγνληα αθξηβψο επεηδή ν 

πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο είλαη θνηλσληθά ππνθείκελα. Ωζηφζν, πξνζπαζήζακε λα 

εμαζθαιίζνπκε ηηο ηθαλέο θαη αλαγθαίεο ζπλζήθεο πνπ ζα πεξηφξηδαλ ηε ζπλδξνκή 

ησλ ηπραίσλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ (Stocking, 1999). 

Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο ζπλέληεπμεο θαη νη 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ βαζκνινγήζεθαλ απφ ηνπο εξεπλεηέο κε βάζε ηελ επίηεπμε 

γλσζηηθψλ θαη αληηιεπηηθψλ ζηφρσλ. Η βαζκνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ ειέγρζεθε 

απφ δχν θξηηέο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δπλαηή αληηθεηκεληθφηεηα (Stocking, 

1999). Η αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζηηο 

δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή θαη 

ηειηθή κέηξεζε, πνπ εθφζνλ έρνπλ απνθιεηζηεί άιινη παξάγνληεο, νθείινληαη ζηελ 

επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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3. Αποηελέζμαηα  

Πίλαθαο 1. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ βαζκνινγηψλ θάζε εξψηεζεο θαη 

ησλ ζπλνιηθψλ βαζκνινγηψλ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ, πξηλ 

θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. 

Δξψηεζε Πξηλ απφ ηε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε 

Μεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

 Πεηξακαηηθή νκάδα 

 Mean S.D. Mean S.D. Μεηαβνιή 

Μέζεο 

Τηκήο 

(DMean) 

Δξψηεζε 1 1,42 0,793 2,50 0,905 + 1,08 

Δξψηεζε 2 1,75 0,754 2,42 0,900 + 0,67 

Δξψηεζε 3 1,33 0,778 2,25 0,965 + 0,92 

 Οκάδα ειέγρνπ 

Δξψηεζε 1 1,00 0,00 1,08 0,277 + 0,08 

Δξψηεζε 2 1,36 0,674 1,64 0,674 + 0,28 

Δξψηεζε 3 1,00 0,00 1,18 0,405 +  0,18 

 

 

Τα λήπηα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ πίλαθα 1, αχμεζαλ ζεκαληηθά ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο κεηά ηε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε. Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ειέγρνπ δηαπηζηψλνπκε φηη δελ 

παξνπζηάζηεθε ηδηαίηεξε βειηίσζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε εξψηεζε (1) 

ζπγθέληξσζε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ (0,08 κνλάδεο). Τα απνηειέζκαηα 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα απέδσζε 

θαιχηεξα θαη ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο. Αληίζεηα, ε εμαηνκηθεπκέλε 

παξέκβαζε πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ νκάδα ειέγρνπ δελ απέδσζε ηδηαίηεξα.  

 

Πίλαθαο 2. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ζπλνιηθψλ βαζκνινγηψλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ 
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Πξηλ απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε Μεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

Πεηξακαηηθή νκάδα 

Mean S.D. Mean S.D. 

1,5 0,774 2,38 0,903 

Οκάδα ειέγρνπ 

1,12 0,415 1,3 0,529 

 

Η επίδξαζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε, αθνχ ε Μέζε Τηκή (Mean) ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

απμήζεθε θαηά 0,88 κνλάδεο, ελψ ε Μέζε Τηκή (Mean) ηεο νκάδαο απμήζεθε κφλν 

θαηά 0,18 κνλάδεο. 

Οη έιεγρνη ζπζρεηίζεσλ επηβεβαίσζαλ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο κεηά απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε (F=3,035, p<0,05 & t=6,02, 

p<0,01) ελψ δελ έδεημαλ θακία νπζηαζηηθή δηαθνξά ζηηο επηδφζεηο ηνπ pre-test. 

 

4. Συζήηηζη  

Τα παξαπάλσ δεδνκέλα καο επηηξέπνπλ λα βγάινπκε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηνλ θχξην ζθνπφ πνπ ζέζακε πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δειαδή λα 

δηεξεπλήζνπκε ηε δηαθνξεηηθή επίδξαζε ηεο νκαδηθήο θαη αηνκηθήο επίδνζεο ζηελ 

αλάγλσζε, ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηε γξαθή ηεο παξνηκίαο. 

Η βαζηθή δηαπίζησζε είλαη φηη απφ ηηο ηξεηο εξσηήζεηο ηεο αξρηθήο 

δνθηκαζίαο ( pretest)  ηα παηδηά ηεο Π.Ο. παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε θαη ζηηο 

ηξεηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην γξακκαηηζκφ έλαληη ησλ παηδηψλ ηεο Ο.Δ. 

γεγνλφο πνπ ην απνδίδνπκε ζηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ε νπνία ζηεξηδφηαλ : 

 ζηελ νκαδηθή εξγαζία.  

Η εξγαζία ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο κάζεζεο ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ απ΄ φηη ε αηνκηθή πξνζπάζεηα. Παξάιιειεο είλαη θαη νη απφςεηο 

άιισλ εξεπλεηψλ νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη νη νκάδεο κάζεζεο επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα 

αληαιιάμνπλ ηδέεο, λα ελδπλακψζνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη λα ηηο 

αληηπαξαβάινπλ κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη επθαηξίεο κάζεζεο 

πνπ δελ κπνξεί λα παξέρεη ε αηνκηθή κάζεζε (Johnson & Johnson 1999, Krechevsky 

& Mardell 2001, Baudrit 2007). 
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Ιδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηε ζρέζε ηεο νκάδαο κάζεζεο κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

γξαθήο είλαη θαλεξφ απφ ηα απνηειέζκαηα φηη ε βειηίσζε ηεο Π.Ο. παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ. Η πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ, κε βάζε ηα εμειηθηηθά επίπεδα αλάδπζεο ηεο 

γξαθήο ζχκθσλα κε  ηελ Ferreiro, βξηζθφηαλ ζην δεχηεξν επίπεδν. Σ΄ απηφ ην 

επίπεδν ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα νξηζκέλν αξηζκφ γξακκάησλ γηα θάζε ιέμε, 

ρσξίο λα γξάθνπλ απηά ηα γξάκκαηα κε ηελ .ίδηα πάληνηε ζεηξά. Τα απνηειέζκαηα, 

φκσο, ηεο ηειηθήο δνθηκαζίαο έδεημαλ ζαθή βειηίσζε ηεο γξαθήο ησλ παηδηψλ, αθνχ 

ε πιεηνςεθία είρε πιένλ πεξάζεη ζην ηξίην επίπεδν αλάδπζεο ηεο γξαθήο θαη 

έγξαθαλ έλα γξάκκα γηα θάζε ζπιιαβή δειαδή ηα παηδηά είραλ πιένλ αλαθαιχςεη ηε 

ζπιιαβηθή γξαθή θαη ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα γξάςνπλ ηελ παξνηκία 

ρξεζηκνπνηνχζαλ είηε ηε ζπιιαβηθή-αιθαβεηηθή γξαθή είηε ηελ αιθαβεηηθή γξαθή 

(αληηζηνηρία θσλήκαηνο – γξαθήκαηνο), ζπλεπψο έθηαζαλ ζην ηειεπηαίν επίπεδν ηεο  

γξαθήο (Τάθα, 2001).    

 Δπηθεληξψλνληαλ ζην κηθξφ κέγεζνο ηεο  νκάδαο.  

Η  νκάδα κάζεζεο  ζην λεπηαγσγείν είλαη αλάγθε λα έρεη κηθξφ κέγεζνο (2-4 λήπηα) 

γηαηί ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα νκάδα κάζεζεο επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν θαη ην είδνο ηεο κάζεζεο πνπ θαηαθηνχλ ηα παηδηά (Glass & 

Smith 1979, Haworth 1999, Krechevsky & Mardell 2001). Η νκάδα ησλ ηεζζάξσλ 

αηφκσλ απνηειεί ηελ θαιχηεξε επηινγή γηα πνιινχο εξεπλεηέο θαη παηδαγσγνχο, 

δηφηη θαίλεηαη λα ηελ πξνηηκνχλ ηα παηδηά θαη εμαζθαιίδεη ηαπηφρξνλα ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ πνιπκειψλ νκάδσλ, φπσο ε πνηθηιία θαη ε πνηφηεηα ησλ 

πξνηάζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ (Kagan 1989, Krechevsky & Mardell 2001). Δπηπιένλ, 

ε νκάδα ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληζρχζεη ηελ απηνεθηίκεζε 

θαη απηνπεπνίζεζε ησλ κειψλ ηεο αθνχ ν κηθξφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο επηηξέπεη 

ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη θπζηθά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ θάζε κέινπο, 

αθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο λα ζπλεηζθέξνπλ ηζάμηα (Krechevsky & 

Mardell, 2001). Δπηπξφζζεηα, ε νκάδα ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκπεξηιάβεη καζεηέο φισλ ησλ καζεζηαθψλ ηθαλνηήησλ (Baudrit, 2007), κε 

απνηέιεζκα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ζπλεηζθέξνπλ ηζφηηκα θαη ηζάμηα θαη θπζηθά 

λα εθθξάδνπλ αλαιπηηθφηεξα ηηο ζθέςεηο ηνπο. 

 Έδηλε έκθαζε ζην ζπκκεηνρηθφ ξφιν ηεο  λεπηαγσγνχ.  

Η λεπηαγσγφο δελ απνηειεί πιένλ ηελ θχξηα πεγή ηεο κάζεζεο, αιιά πξνζπαζεί λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο έηζη ψζηε ηα παηδηά λα θαηαθέξνπλ λα 
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νηθνδνκήζνπλ ηε λέα κάζεζε.  Ο ξφινο ηεο είλαη ζπκκεηνρηθφο Η ζπκκεηνρή ηεο 

ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα αθνχεη, λα παξεκβαίλεη, λα ζπκβνπιεχεη θαη 

λα πξνβιεκαηίδεη ηα παηδηά κε ηηο εξσηήζεηο ηεο  (Sharan & Sharan 1992,  Johnson & 

Johnson 1999,  Μαηζαγγνχξαο 2004). Πην ζπγθεθξηκέλα ππνζηήξηδε θαζ΄ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο  ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ γεγνλφο πνπ ελίζρπε ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο (Teale, 1984). 

Γηεπθφιπλε επίζεο ηα παηδηά, κέζσ επαλεηιεκκέλσλ αλαγλψζεσλ λα αθνκνηψζνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηελ θαηαλφεζε. Παξφηξπλε ηα παηδηά λα 

δεκηνπξγνχλ «λνεηηθέο εηθφλεο» θαζψο δηάβαδαλ ηελ παξνηκία κε ζηφρν λα 

απμήζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο θαηαλφεζε. Αμηνινγνχζε ηελ φιε δηαδηθαζία κέζα 

απφ ηε γξαπηή ζπκπιήξσζε  ηεο παξνηκίαο απφ ηα παηδηά γηα λα δηαπηζηψζεη ηη 

θαηαλφεζαλ θαη πξφζθεξε ηελ αλαγθαία βνήζεηα. Γηεπθφιπλε ηε ζχλδεζε αλάκεζα 

ζε λέεο θαη παιηφηεξεο γλψζεηο γηαηί ηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζνπλ ηελ 

παξνηκία ελεξγνπνηνχζαλ ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο γεγνλφο πνπ επεξέαδε ηελ 

θαηαλφεζε (Smith, 2006). Οδεγνχζε ηα παηδηά ζηε δξακαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 

παξνηκίαο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ. Σχκθσλα κε ηηο έξεπλεο ηα παηδηά πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξακαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ έρνπλ  

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηε κλήκε θαη ζηελ θαηαλφεζε (Pellegrini & Galda, 1982). Τν 

δξάκα, ν ελζνπζηαζκφο, ηα νηθεία ζθεληθά θαη νη νηθείνη ραξαθηήξεο ζπκβάινπλ 

ζηελ απμεκέλε θαηαλφεζε θαη αλάθιεζε ( Smith, 2006).  

Η δεχηεξε δηαπίζησζε αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε παηδηά κε 

πςειέο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο. Τα λήπηα κε πςειέο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο 

σθειήζεθαλ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκκεηνρή ζηηο νκάδεο κάζεζεο. 

Παξάιιειεο είλαη θαη νη απφςεηο άιισλ εξεπλεηψλ νη νπνίνη ζεκεηψλνπλ φηη ηα 

παηδηά κε πςειέο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο  έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ, λα 

επεμεγήζνπλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ απφςεηο θαη δηαδηθαζίεο γεγνλφο πνπ βνεζάεη 

ζηελ θαιχηεξε εκπέδσζε ηεο κάζεζεο (Μαηζαγγνχξαο 2004, Baudrit, 2007). 

Αληίζεηε είλαη ε άπνςε ηνπ Hill (1982)  ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε επίδνζε ησλ 

καζεηψλ πςειψλ καζεζηαθψλ ηθαλνηήησλ παξαθσιχεηαη θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

νκάδεο φπνπ ηα κέιε αλήθνπλ ζε ρακειφηεξα ζηξψκαηα καζεζηαθψλ ηθαλνηήησλ.  

         Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο παξαηεξήζεθε φηη ην 

ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ εκπινπηίζηεθε απφ ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα παηδηά απφ 

ηε ρξήζε παξνηκηψλ πνπ είραλ ήδε δηδαρζεί. Δπηπξφζζεηα νη γνλείο  παξαηήξεζαλ φηη  
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ηα παηδηά επηζηξέθνληαο απφ ην λεπηαγσγείν ζπδεηνχζαλ κε ελδηαθέξνλ, ηελ 

παξνηκία πνπ έκαζαλ θαη  πξνζπαζνχζαλ λα ηελ μαλαγξάςνπλ.          

          Τέινο, ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ έθβαζε ηεο έξεπλαο απνηέιεζε θαη ε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, δειαδή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ 

ζε νκάδεο κάζεζεο. Οη Johnson θαη Johnson (1999) δηαπηζηψλνπλ φηη δελ ππάξρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ, ελψ ν Slavin (1995: 20) θάλνληαο κηα αλαζθφπεζε ζε έξεπλεο απέθιεηζε 

φζεο είραλ ρξνληθή δηάξθεηα κηθξφηεξε ησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ, κε ην ζθεπηηθφ φηη 

ελψ ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηε δηακφξθσζε ζεσξηψλ, δελ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ αμηφπηζηα ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

ζηε ζρνιηθή ηάμε.  

Πάλησο ε έξεπλα απηή πξέπεη λα ζεσξεζεί κηα πξψηε κηθξήο έθηαζεο 

δηεξεχλεζε ηεο άπνςεο φηη ε εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο κάζεζεο ζην λεπηαγσγείν 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Χξήζηκν 

ζα ήηαλ λα επαλαιεθζεί ζε κεγαιχηεξν δείγκα γηα λα δηεξεπλεζνχλ θη άιιεο 

παξάκεηξνη φπσο νη ζηάζεηο ησλ λεπηαγσγψλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

νκάδσλ κάζεζεο ζην λεπηαγσγείν ή ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο κηθξέο νκάδεο ή λα εμεηαζηνχλ νη 

επηδξάζεηο ησλ καζεζηαθψλ νκάδσλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ λεπίσλ.         

 

 

 

 

Παποιμίερ πος σπηζιμοποιήθηκαν καηά ηη διδακηική παπέμβαζη 

Πέκπηε 10 Ιαλνπαξίνπ 2008, «Σαλ ηε γάηα κε ην ζθχιν» 

Τξίηε 15 Ιαλνπαξίνπ 2008, «Τν κεγάιν ςάξη ηξψεη ην κηθξφ» 

Πέκπηε 17 Ιαλνπαξίνπ 2008, «Δίπε ν γάηδαξνο ηνλ πεηεηλφ θεθάια» 

Τξίηε 22 Ιαλνπαξίνπ 2008, «Απφ ην θεθάιη βξσκάεη ην ςάξη» 

Πέκπηε 24 Ιαλνπαξίνπ 2008, «Ο θαιφο ν θαπεηάληνο ζηε θνπξηνχλα θαίλεηαη» 

Τξίηε 29 Ιαλνπαξίνπ 2008, «Τν κήιν θάησ απφ ηε κειηά ζα πέζεη» 

Παξαζθεπή 1 Φεβξνπαξίνπ 2008, «Τν έμππλν πνπιί απφ ηε κχηε πηάλεηαη» 

Τξίηε 5 Φεβξνπαξίνπ 2008, «Έραζε ηα απγά θαη ηα παζράιηα» 

Πέκπηε 7 Φεβξνπαξίνπ 2008, «Κχιεζε ν ηέληδεξεο θαη βξήθε ην θαπάθη» 
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Τξίηε 12 Φεβξνπαξίνπ 2008, «Τν αεδφλη ζην θινπβί λα ηξαγνπδήζεη δελ κπνξεί» 

Πέκπηε 14 Φεβξνπαξίνπ 2008, «Γχν θαξπνχδηα ζε κηα καζράιε δελ ρσξάλε» 

Τξίηε 19 Φεβξνπαξίνπ 2008, «Ο πνληηθφο ζηελ ηξχπα δελ ρσξά θαη θνινθχζα 

θνπβαιά» 

Πέκπηε 21 Φεβξνπαξίνπ 2008, «Γάηα πνπ θνηκάηαη πνληίθηα δελ πηάλεη» 

Τεηάξηε 27 Φεβξνπαξίνπ 2008, «Έλα κήιν ηελ εκέξα ηνλ γηαηξφ ηνλ θάλεη πέξα» 

Πέκπηε 28 Φεβξνπαξίνπ 2008, «θνληά ζην μεξφ θαίγεηαη θαη ην ρισξφ» 

Τξίηε 4 Μαξηίνπ 2008, «θαη ην ζθχιν ρνξηάην θαη ην ςσκί αθέξαην» 

Πέκπηε 6 Μαξηίνπ 2008, «Τη γπξεχεη ε αιεπνχ ζην παδάξη;» 

Πέκπηε 13 Μαξηίνπ 2008, «Τν θαιφ ην παιηθάξη μέξεη θαη άιιν κνλνπάηη» 

Γεπηέξα 17 Μαξηίνπ 2008, «Φαζνχιη ην θαζνχιη γεκίδεη ην ζαθνχιη» 

Τξίηε 18 Μαξηίνπ 2008, «Όπνπ ιαινχλ πνιινί θνθφξνη αξγεί λα μεκεξψζεη» 

Πέκπηε 20 Μαξηίνπ 2008, «Λέεη ηα ζχθα ζχθα θαη ηε ζθάθε ζθάθε» 

Πέκπηε 27 Μαξηίνπ 2008, «Τν έλα ρέξη λίβεη ην άιιν θαη ηα δπν ην πξφζσπν» 

Παξαζθεπή 28 Μαξηίνπ 2008, «Άλζξσπνο αγξάκκαηνο μχιν απειέθεην» 

Τξίηε 1 Απξηιίνπ 2008, «Αλ δελ θιάςεη ην παηδί δελ ηνπ δίλεη ε κάλα γάια»  
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