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Εισαγωγή

Κάθε παιδί που έρχεται στο νηπιαγωγείο έχει κι ένα δικό του 
εκφραστικό τρόπο και συνεπώς η γλώσσα έχει σημασία ως μέσο 
επικοινωνίας με το περιβάλλον (Αναγνωστόπουλος,1999). Εχοντας, λοιπόν, 
αυτή την αφετηρία, η παρούσα εργασία έχει σα βασικό σκοπό να μελετήσει 
τις πραγματολογικές γνώσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας. 
Χρησιμοποιώντας τον όρο πραγματολογικές εννοούμε τις γνώσεις που έχουν 
να κάνουν με τη σύνδεση του φυσικού πλαισίου επικοινωνίας και την ίδια τη 
γλωσσική έκφραση. Βασική επιδίωξη μας ήταν να ερυνήσουμε και να 
καταγράψουμε τις γλωσσικές δομές που χρησιμοποιεί το παιδί της 
προσχολικής ηλικίας. Θέλαμε, επίσης, να δούμε πόσο διαφέρει η γλωσσική 
ικανότητα κατά την ηλικία των 4, με την ηλικία των 5 και την ηλικία των 6. 
Δίνοντας σε παιδιά των διαφορετικών αυτών ίδια ερεθίσματα, 
προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τη γλωσσική διαφορετικότητα που 
υφίσταται μεταξύ των τριών αυτών ηλικιών. Εντοπίσαμε, εν ολίγοις, τι 
τύπου γλωσσικές δομές χρησιμοποιεί η καθεμιά απ’αυτές τις ηλικίες και που 
αποσκοπούσαν. Πρόθεση μας, επίσης, ήταν να μελετήσουμε γενικά την 
παιδική γλώσσα κατά την προσχολική ή νηπιακή περίοδο και να 
εντοπίσουμε εάν υπάρχει.

Τούτη η εργασία χωρίζεται σε δύο ενότητες: τη θεωρητική και την 
ερευνητική. Το θεωρητικό μέρος έχει στόχο να δείξει τα στοιχεία του 
γλωσσικού μας συστήματος, από ποια μέρη αποτελείται. Γενικότερα, 
παρουσιάζει την παιδική γλώσσα και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής σε 
σχέση πάντα με την πραγματολογία και τις λεκτικές πράξεις.

Συγκεκριμένα το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει τα τρία κεφάλαια 
που παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

ΐ) Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα στοιχεία του γλωσσικού 
συστήματος. Γενικότερα και μας παρουσιάζει ποια είναι τα γλωσσικά 
στοιχεία του λόγου, που δεν είναι άλλα από τη φωνολογία, την ανάπτυξη 
των γραμματικών στοιχείων, τη σημασιολογία και την πραγματολογία. Στο 
κεφάλαιο αυτό προσπαθούμε να ταξινομήσουμε αυτά τ στοιχεία και να τα 
προσδιορίσουμε σε σχέση με τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.

ii) Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η παιδική γλώσσα, 
προσπαθώντας να προσδιορίσουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά αυτής 
αλλά κυρίως να προσδιορίσουμε το χαρακτήρας της.

iii) Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστα πιο συγκεκριμένα στην 
πραγματολογία που αποτελεί και το βασικότερο σημείο της εργασίας. 
Επιχειρήμουμε σ’αυτό το σημείο να συνδέσουμε άμεσα την πραγματολογία 
με τις γλωσσικές πράξεις των νηπίων. Προσδιορίζουμε την πραγματολογία 
στην πράξη και προσπθούμε να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ σημασιολογίας 
και πραγματολογίας, δύο τομείς που βρίσκονται σε σύγχυση και 
αλληλεξάρτηση.



Το ερευνητικό μέρος παρουσιάζει την πορεία που ακολουθήσαμε 
προκειμένου να τελεσφορήσει η έρευνα. Το ερευνητικό μέρος ξεκινά με 
εισαγωγή που παρουσιάζει το σκοπό της έρευνας, το χαρακτήρα αλλά και 
τις συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιήθηκε η έρευνα.

Το δεύτερο κεφάλαιο της έρευνας παρουσιάζει την πορεία της 
έρευνας και πώς σχετίζεται με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα 
δίνονται στοιχεία σχετικά με το πώς ξέκινησε η έρευνα, με ποιες προοπτικές 
καθώς και τον τρόπο κατάληξης. Επίσης, δίνεται ο τρόπος με τον οποίο 
κινήθηκαν οι δραστηριότητες, πώς ξεκίνησαν, με ποια δεδομένα, 
προκειμένου να εξυρετήσουν κάποιο στόχο.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που 
επιλέχτηκαν για την παρούσα έρευνα. Μάλιστα, εξηγείται και η επιλογή των 
δραστηριοτήτων, πού αποσκοπούσε η καθεμιά απ’αυτές, ποια συγκεκριμένη 
γλωσσική ύλη προβλεπόταν για την καθεμιά, σε ποιες ηλικίες αναφερόταν, 
τι αλλαγές έγιναν για τη δραστηριότητα σε σχέση με την ηλικία των νηπίων 
όπου απευθυνόταν.

Μετά το τέλος της παρουσίασης των δραστηριοτήτων ακολουθεί η 
τελευταία φάση της έρευνας, ο έλεγχος. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε 
μετά τις διακοπές του Πάσχα. Έχει να κάνει με μια ελεύθερη συζήτηση με 
δείγμα παιδιών των συγκεκριμένων ηλικιών. Βασικό θέμα της συζήτησης οι 
διακοπές του Πάσχα.

Στο τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα της έρευνας, για τα παιδιά 
ηλικίας 3,6 ετών, 4,6 ετών, 5,6 ετών. Επίσης παρουσιάζονται και τα 
πορίσματα από το έλεγχο, ο οποίος έπεται των δραστηριοτήτων.



Ευχαριστίες

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί πολύ σημαντική εμπειρία και 
σταθμό για την πορεία της φοιτητικής μου δράσης. Όλες οι προπτυχιακές 
εργασίες ήταν χρήσιμες και αρκετά προσεδοφόρες, αφού προσέφεραν 
γνώσεις και χρειάστηκε να καταβληθεί αρκετός κόπος για κάθεμία απ’αυτές. 
Τώρα, όμως, συνειδητοποίησα πως κάθε πτυχιακή εργασία έχει μεγαλύτερο 
βαθμό δυσκολίας από οποιασδήποτε άλλης μορφής εργασίας. Απαιτεί 
συστηματικό διάβασμα και συνδυασμό πληροφοριών. Ξεχνόντας όλες τις 
δυσκολίες που συνάντησα κατά την εκπόνηση τούτης της εργασίας,μένουν 
οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκόμισα από όλη αυτή τη δουλειά, οι 
οποίες κρίνονται απαραίτητες για όλους τους σύγχρονους παιδαγωγούς.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τους καθηγητές μου που 
συνέβαλαν καθοριστικά στην τελεσφόρηση τούτης της έρευνας. Αρχικά, 
ωφείλω να ευχαριστήσω την Επίκουρη καθηγήτρια κ. Παπαδοπούλου 
Μαρία, η οποία με τα σχόλια της, τις παρεμβάσεις και τις συμβουλές 
βοήθησε στο να πάρει αυτή η εργασία τούτη τη μορφή. Η παρέμβαση της ως 
πρώτη επόπτρια εργασίας, θεωρώ πως ήταν εξέχουσας σημασίας. Θεωρώ, 
ότι η κ.Παπαδοπούλου βοήθησε σημαντικά με τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
που έχει, να βοηθήσει στο να ξεπεραστούν δυσκολίες που προέκυψαν κατά 
την πορεία της έρευνας. Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω τον Καθηγητή 
τμήματος κ. Αναγνωστόπουλο Βασίλη για τη πολύτιμη συμβολή του στην 
εκπόνηση της εργασίας. Τα σχόλια του και οι προτάσεις του, λιτές και 
σαφείς, έδωσαν την τελική ώθηση για την τελική μορφή της πτυχιακής 
εργασίας. Η συμβολή του ως δεύτερου εξεταστή για την πτυχιακή εργασία 
ήταν σημαντική και απαραίτητη. Μ’ενδιέφεραν πολύ τα σχόλια του και οι 
κρίσεις του πάνω στο θέμα, που πηγάζουν από γνώση και πολύ μελέτη.

Κλείνοντας την αναφορά μου στα πρόσωπα που συνέβαλαν για την 
εκπόνηση της εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου που 
σε όλο αυτό το διάστημα με στήριξε ψυχολογικά, συναισθηματικά και 
οικονομικά. Η στήριξη υπήρξε έντονη κατά τα τέσσερα χρονιά των σπουδών 
μου στο Πάνεπιστήμιο του Βόλου.



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η εκμάθηση του λόγου είναι μια διαδικασία που συνεχώς εξελίσσεται, 
ξεκινώντας από νωρίς στη ζωή του ανθρώπου και συνεχίζεται χωρίς να 
υπάρχει τέλος. Σύμφωνα με τον Halliday (1975), δίνεται ο εξής ορισμός για 
το λόγο: Λόγος είναι ο κώδικας με τον οποίο μπορεί να εκφράσει κανείς τις 
ιδέες του, μέσα από το συμβατικό σύστημα αυθαίρετων σημάτων 
επικοινωνίας.

Ο ορισμός της γλώσσας αποτέλεσε ένα από σημαντικότερα ζητήματα 
της γλωσσολογικής έρευνας. Ήδη από το 1916 ο Saussure διέκρινε την 
γλώσσα σε λόγο και ομιλία. Έτσι, η γλώσσα ως λόγος έχει να κάνει μ’ένα 
κοινό σύστημα ήχων και εννοιών, το οποίο διαθέτει κάθε ανθρώπινη 
κοινότητα και τα χρησιμοποιεί προς χάριν της επικοινωνίας, ενώ η γλώσσα 
ως ομιλία, έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποιεί ο καθένας ατομικά το 
σύστημα επικοινωνίας μιας γλωσσικής κοινότητας.

Η επικοινωνία με το λόγο γίνεται με βάση δύο βασικές λειτουργίες : 
την ομιλία και την ακουστική πρόσληψη. Οι δύο αυτές λειτουργίες από 
πάρα πολλούς κλάδους της επιστήμης θεωρούνται ως δύο βασικότατες 
λειτουργίες, αφού απαιτούν νοητικές ενέργειες που αποκαλύπτουν πλευρές 
της φύσης του ανθρώπινου νου.

Μέσα από την ομιλία τους, οι άνθρωποι προσπαθούν να δώσουν 
νόημα και ιδέες στις λέξεις που χρησιμοποιούν, προκειμένου να μεταφέρουν 
κάποιο μήνυμα στο συνομιλητή τους ώστε να γίνουν κατανοητοί. Η ομιλία 
και η πρόσληψη διεγείρουν σημαντικά στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τον 
ανθρώπινο νου και τον τρόπο με τον οποίο αυτός ανταποκρίνεται στα 
ερθίσματα που λαμβάνει από το περιβάλλον. Οι άνθρωποι μέσα από το λόγο 
τους μεταφέρουν γεγονότα, ζητούν πληροφορίες, υπόσχονται και οι άλλοι 
ακούν για να προσλάβουν τις πληροφορίες αυτές. Μ’αυτόν τον τρόπο 
διαμορφώνονται οι απλές συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις και άλλες 
τέτοιου τύπου κοινωνικές συναλλαγές. Εύκολα, λοιπόν, γίνεται κατανοητό 
ότι η ομιλία και η πρόσληψη διαμορφώνουν κοινωνικές και πολιτισμικές 
συναλλαγές, αλλά και συνδέονται με κοινωνικές και πολιτισμικές 
δραστηριότητες. Μολονότι, που η ομιλία και η πρόσληψη θεωρούνται 
αρκετά διαδεδομένες και κοινότυπες έννοιες, ωστόσο πρόκειται για 
σύνθετες λειτουργίες (Κατή, 1992).

Τα βασικά σύμβολα ης γλώσσας είναι οι λέξεις οι οποίες 
αποτελούνται και δημιουργούνται από συνδυασμό φθόγγων. Οι λέξεις 
αποτελούνται από τέσσερα βασικά στοιχεία και το καθένα απ’αυτά διέπεταί 
από βασικούς κανόνες, τους οποίους ο ομιλητής πρέπει να τηρεί, 
προκειμένου να επικοινωνεί σωστά. Τα τέσσερα αυτά βασικά στοιχεία των
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λέξεων είναι το φωνολογικό, το ση μασιό λογικό, το γραμματικό και το 
πραγματολογικό. Η σημασιολογία, η φωνολογία και τα γραμματικά στοιχεία 
συνδέονται με τη γλωσσολογική επάρκεια-ικανότητα, ενώ η πραγματολογία 
έχει να κάνει με επικοινωνιακή ικανότητα-επάρκεια.(Τζουριάδου, 1995).
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1.1 Το Φωνολογικό Σύσττίίΐα- Φωνολογία.

1.1.1. Τι είναι το φωνολογικό σύστημα.

Το φωνολογικό σύστημα μπορεί να οριστεί ως ένα μαθηματικό 
σύστημα που αφενός απαρτίζεται από μονάδες ή κατηγορίες και αφετέρου 
από αρχές ή κανόνες χρήσης αυτών των μονάδων (Κατή,1992). Για τη 
σπουδή, όμως, μιας γλώσσας είναι απαραίτητο να καθοριστεί το σύνολο των 
απλούστερων ή ελάχιστων ακουστικό-κινητικών εικόνων («μονάδων») που 
έχουν άμεση σχέση με τη σημασία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να 
καθοριστούν τα φωνήματα μιας γλώσσας. Επομένως, θεωρούμε ότι κάποιος 
μιλάει σωστά μια γλώσσα και μπορεί να επικοινωνήσει άνετα μ’αυτούς που 
τη χρησιμοποιούν, εάν γνωρίζει : α) τις περισσότερες κατηγορίες ήχων που 
έχουν διακριτική λειτουργία, οι οποίες ονομάζονται φωνήματα και τις 
χρησιμοποιεί η γλώσσα. Τα φωνήματα χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
διαφοροποιούνται οι σημασίες και β) τις αρχές που καθορίζουν τους 
δυνατούς και τους μη δυνατούς συνδυασμούς των φωνηματών.

1.1.2. Φωνολογικές μονάδες.

Κάθε γλώσσα έχει ένα σύνολο φωνημάτων και φθόγγων. Τα 
φωνήματα συνδυάζονται μεταξύ τους με ποικίλους τρόπους και 
δημιουργούν ποικίλες και ευρύτερες γλωσσολογικές μονάδες, συλλαβές, 
λέξεις και προτάσεις.

Τα φωνήματα αποτελούν τη βάση του φωνολογικού συστήματος. 
Σ’ένα πρώτο επίπεδο που αποκαλούμε φωνολογικό, αρχίζουν να 
οργανώνονται οι ήχοι σε μικρές κατηγορίες ή μονάδες, δηλαδή τα 
φωνήματα, τα οποία μόνα τους δεν έχουν κανένα νόημα και ορίζονται ως οι 
μικρότερες κατηγορίες ήχων με διακριτική λειτουργία στο πλαίσιο μιας 
γλώσσας, οι οποίες εαν οικοδομηθούν παράγουν νόημα-δηλαδή λέξεις.

Η μελέτη των φυσικών ιδιοτήτων των ήχων ονομάζεται ακουστική, 
ενώ η μελέτη των γλωσσικών ιδιοτήτων των ήχων ονομάζεται φωνητική.

Αν και η ποικιλία των ήχων που ακούγεται σε κάθε γλώσσα είναι 
τεράστια, ωστόσο είναι οι διαφοροποιήσεις των ήχων που βοηθούν για να 
επισημανθούν οι εννοιολογικές διαφοροποιήσεις. Τα φωνήματα είναι 
φθόγγοι που μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Παρ’όλα αυτά μέσα από στην ίδια· 
φωνητική κατηγορία υπάρχουν λεπτές διακυμάνσεις. Το φώνημα, μέσα από 
τη λεπτή διαφορά, ορίζει το εννοιολογικό περιεχόμενο της κάθε λέξης. Οι 
διαφορές αυτές μεταξύ των φωνημάτων, μπορεί να γίνουν κατανοητές και 
από μη ειδικούς. Το φώνημα ορίζεται και ταξινομείται από τα διακριτικά
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χαρακτηριστικά του, με βάση δηλαδή την αντίθεση του προς άλλα 
φωνήματα (Μπαμπινιώτης, 1998). Για παράδειγμα διακρίνουμε δύο 
φωνήματα στα νέα ελληνικά /ο/ και /ΐ/, γιατί η αντίθεση τους αρκεί για να 
διακρίνουμε καλό- καλή, κύμα-κώμα ή κόμμα. Επίσης διακρίνουμε 
φωνήματα /a/ και Id γιατί η αντίθεση τους αρκεί για να κάνουμε τη 
διάκριση θέρος-θάρρος, καλή-κελί. Αντίθετα, οι διακρίσεις ανάμεσα σε δύο 
φθόγγους που δε χρησιμεύουν για να αντιθέσουν σημασίες δεν είναι 
φωνολογικά διακριτές, π.χ. καλά και κααλά, τόσος και τόόσος κτλ. Ένας 
φθόγγος μπορεί να αποτελεί φώνημα για μια γλώσσα για άλλη όχι 
(ΤομπαΤδης,1989). Για παράδειγμα οι Έλληνες κάνουμε χωρίς δυσκολία 
διάκριση ανάμεσα στα τ και ντ: τείνω-ντύνω, κάτω-καν’το, δότη-δόντι. 
Αλλά το τ και ντ δύναται να προφερθεί διαφορετικά, ανάλογα με το κείμενο 
ή τη διάθεση της στιγμής. Επίσης στα Ελληνικά έχουμε το φώνημα /θ/, το 
οποίο δεν υπάρχει στην αγγλική γλώσσα. Ο χαρακτήρας Λν/ δε συναντάται 
στην ελληνική γλώσσα. Αλλά και το φώνημα /r/=/p/, φαίνεται να είναι κοινό 
για την αγγλική, την ελληνική και τη γαλλική γλώσσα, αλλά η προφορά 
διαφέρει. Αξίζει, λοιπόν, να επισημανθεί ότι ένα* φώνημα δεν έχει κι ένα 
αντίστοιχο ήχο. Αντιθέτως, ένα φώνημα δύναται να αντιστοιχεί σε πάρα 
πολλούς ήχους. Ουσιαστικά, σ’ένα άπειρο αριθμό από ήχους (Κατή, 1992).

Ο βασικότερος λόγος, που οι υπολογιστές αδυνατούν να 
αναγνωρίσουν την ανθρώπινη φωνή (Glucksberg & Danks, 1975) και 
αδυνατούν να δεχτούν φωνητικές εντολές, για το λόγο ότι η εκφορά των 
φωνημάτων ποικίλει και δεν υπάρχει αντιστοιχεία ήχων και φωνημάτων.

Η ποικιλία των φωνημάτων και των ήχων τους σχετίζεται με την 
ηλικία, το φύλο, την κοινωνική διάλεκτο, την ψυχολογική διάθεση, τις 
συνθήκες επικοινωνίας, το όλο φωνολογικό επίπεδο κ.λ.π.(Κατή, 1992).

1.1.3 Φωνολογική ανάπτυξη στο παιδί.

Κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του, το παιδί αρχίζει να σχηματίζει 
ορισμένες ξεκάθαρες και σταθερές αναπαραστάσεις για τον περιβάλλοντα 
κόσμο και τίθενται οι βάσεις οι βάσεις για την ανάπτυξη του φωνολογικού 
συστήματος

Η φωνολογική ανάπτυξη ξεκινά από την ηλικία αυτή για να αρχίσει 
σταδιακά να εξελίσσεται.

Τα παιδιά πρέπει να μάθουν κατά τη διάρκεια τη γλωσσικής τους 
ανάπτυξης τα φωνήματα που απαρτίζουν το γλωσσικό τους σύστημα 
(Τζουριάδου, 1995). Ωστόσο, το πρώτο έτος της ζωής του παιδιού^ 
χαρακτηρίζεται ως προπαρασκευαστική περίοδος της γλωσσικής ανάπτυξης, 
αφού το παιδί παράγει κάποιους ήχους , οι οποίοι με την πάροδο των μηνών 
παρουσιάζουν μια διαφοροποίηση, η οποία όμως δεν μπορεί να
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χαρακτηριστεί ως φωνολογική εξέλιξη, αφού οι ήχοι που παράγονται δεν 
αποτελούν λέξεις. Έτσι, λοιπόν, σ’αυτή τη φάση της ζωής του παιδιού δε 
μπορούμε να μιλάμε για συντακτική και σημασιολογική ανάπυξη, αφού η 
γλώσσα του παιδιού την περίοδο αυτή δεν περιλαμβάνει λέξεις 
(Πόρποδας,1985).

Η φωνολογική ανάπτυξη του παιδιού συνεχίζεται και μετά το πρώτο 
έτος της ηλικίας του και καταλήγει να ολοκληρωθεί μετά το τέλος της 
προσχολικής ηλικίας.

Τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της φωνολογικής τους ανάπτυξης, κι ενώ 
περνούν από την προγλωσσική περίοδο, αναπτύσσουν ένα δικό τους 
λεξιλόγιο, το οποίο περιλαμβάνει λίγες λέξεις, τις οποίες ο Halliday 
ονομάζει πρωτολέξεις (1975). Δεν έχουμε, όμως να κάνουμε για λέξεις της 
μητρικής γλώσσας, που τα σύμβολα τους γίνονται αποδεκτά κι από άλλους. 
« Η αναγνώριση από μέρους του παιδιού ότι ένα ηχητικό σύμπλεγμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να σημάνει συστηματικά μια έννοια, ουσιαστικά, 
σηματοδοτεί την αρχή της χρήσης της γλώσσας» (Κατή, 1992).

Βασικό σημείο στη φωνολογική ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και στην 
ανάπτυξη των άλλων τομέων της γλώσσας, είναι η διαφορά που 
παρατηρείται ανάμεσα στις ικανότητες αντίληψης και παραγωγής λόγου από 
το παιδί. Ορισμένες φορές έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά είναι σε θέση να 
δείξουν μέσα από τη συμπεριφορά ότι κατανοούν, αντιλαμβάνονται και 
αναγνωρίζουν όλες τις φωνολογικές διαφοροποιήσεις, όμως κατά την 
παραγωγή του λόγου αυτό δεν φαίνεται εφόσον δεν τις παράγει. Αυτή η 
διαφοροποίηση αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη του φωνολογικού 
συστήματος. Για να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται το 
φωνολογικό σύστημα στα παιδιά, πρέπει να λαηφθεί υπόψη τόσο η 
αντίληψη όσο και η παραγωγή λόγου.

Όσον αφορά την αντίληψη του παιδιού για τη φωνολογική ανάπτυξη, 
έχει μελετηθεί αρκετά χωρίς ωστόσο, να υπάρχουν αξιόλογα ευρύματα για 
το λόγο ότι η αντίληψη είναι ένα αρκετά δύσκολο αντικείμενο για μελέτη. 
Σύμφωνα με την ορθολογιστική ερμηνεία της φωνολογικής ανάπτυξης η 
ικανότητα των παιδιών να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των φωνημάτων 
που υπάρχουν σε κάθε γλώσσα είναι βιολογικά προκαθορισμένη (Κατή, 
1992). Άλλοι μελετητές πρεσβεύουν τη γνώμη ότι οι ικανότητες ενός 
παιδιού είναι μεν βιολογικά προκαθορισμένες αλλά δίνουν έμφαση και στην 
εμπειρία [ Barton(1976), Ingram(1976) και οι Pye κ.σ.(1987)].

Συγκεκριμένα, ο Ingram (1989) έχει μελετήσει τους παράγοντες που 
καθορίζουν τις αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με το φωνολογικό σύστημα 
και το πώς αυτό αναπτύσσεται. Μας δίνει μια γενικότερη θεωρητική 
ερμηνεία για την ανάπτυξη του συστήματος που συνδέεται και μέ τον 
εμπειρικό έλεγχο. Παρουσιάζονται, λοιπόν, τρεις παράγοντες που 
καθορίζουν τη χρονική σειρά που τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα φωνήματα: 
η δυσκολία άρθρωσης, η δυσκολία ακουστικής αντίληψης και ο
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λειτουργικός ρόλος του φωνήματος στο συγκεκριμένο φωνολογικό σύστημα 
που μαθαίνει το παιδί. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τα κριτήρια τα οποία 
ορίζουν τους παραπάνω τρεις παράγοντες δεν είναι σαφώς καθορισμένα.

Παρ’όλα αυτά, όλες οι μελέτες και τα στοιχεία που έχουν βρεθεί δεν 
καλύπτουν πλήρως τις αντιλήψεις που φαίνεται να έχουν τα παιδιά τόσο για 
το φωνολογικό σύστημα όσο και για την ανάπτυξή του. Σε γενικές γραμμές, 
όμως, τα στοιχεία κάνουν φανερό ότι οι ικανότητες των παιδιών 
ολοκληρώνονται σε μικρή ηλικία αλλά φαίνεται να καθορίζονται από 
εγγενείς τάσεις(Κατή, 1992).

Οι πιο αξιοσημείωτες φωνολογικές διαφοροποιήσεις της φωνολογικής 
ανάπτυξης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής ( Πόρποδας, 1985):

Α) Οι πρώτες άναρθρες φωνές (από 0-3 μηνών): ο πρώτος ήχος που 
παράγεται από ένα παιδί είναι το κλάμα. Ο Luria διέκρινε ότι οι ήχοι ή η 
φωνολογική παραγωγή του παιδιού δεν μοιάζει με τη φωνολογική παραγωγή 
των ενηλίκων, τουλάχιστον κατά τους 12 πρώτους μήνες. Ενδέχεται, όμως, 
να έχουν συναισθηματική και κοινωνική σημασία για τα παιδιά, γεγονός που 
δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα ' από εμπειρικές έρευνες 
(Παρασκευόπουλος,1983).

Β) Το βάβισμα (γύρω στον 4°-5° μήνα): στο στάδιο αυτό αρχίζει να 
διαφοροποιείται η φωνολογική ανάπτυξη των παιδιών. Μάλιστα, το βάβισμα 
αναγνωρίζεται ως ο πρώτος σταθμός της γλωσικής ανάπτυξης. Η 
κανονικότερη παραγωγή του λόγου αυτής της περιόδου φαίνεται να είναι 
γενετικά προκαθορισμένη, αφού δεν είναι δυνατόν να παράγεται μέσα από 
τη μίμηση της γλώσσας των ενηλίκων, καθώς το παιδί παράγει ήχους, που 
δεν ακούγονται γύρω του. Σύμφωνα με την άποψη του Wilkes (1976), η 
φωνολογική ανάπτυξη που παρουσιάζεται αυτή την περίοδο, πιθανότα να 
εχει κοινωνικό χαρακτήρα, αφού βοηθάει το παιδί να επικοινωνεί με το 
περιβάλλον του.

Γ) Ιδιόρρυθμα φωνολογικά σύνολα (από τον 8° μήνα): στη φάση αυτή 
ο λόγος του παιδιού συνεχίζει να αποτελείται από ασυνάρτητους ήχους, οι 
οποίοι όμως αρχίζουν να είναι πιο κοντά στις λέξεις που παράγουν οι 
ενήλικες, αρχίζουν, δηλαδή, να έχουν ρυθμό και τόνο. Η περίοδος, αυτή 
μπορούμε να πούμε, πως προέρχεται από τη μίμηση της γλώσσας των 
μεγαλυτέρων ανθρώπων του περιβάλλοντος, γι’αυτό και ονομάζεται 
ηχολαλιά. Αλλά, παρ’όλα αυτά, είναι μια ιδιόρρυθμη γλώσσα που γίνεται 
κατανοητή μονάχα από τους ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος του 
παιδιού.

Δ) Οι λέξεις (τέλος του 1ου έτους): κατά την ηλικία των 12 μηνών 
αρχίζει να μειώνεται η ασυνάρτητη φωνολογική παραγωγή και,κάνει τήν 
εμφάνιση της η πρώτη αρθρούμενη λέξη, δηλαδή η πρώτη σωστά 
αρθρούμενη φωνολογική παραγωγή. Αφού παραχθεί η πρώτη λέξη, το 
λεξιλόγιο του παιδιού αναπτύσσεται γρήγορα. Ωστόσο, κατά την 
αναπτυξιακή εξέλιξη του φωνολογικού συστήματος, προηγείται η
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κατανόηση των φωνολογικών μονάδων αυτών από την παραγωγή, δηλαδή 
την ομιλία.

Ο Nash (1973) αναφερόμενος στη μελέτη της Men>oik, υποστηρίζει 
ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι σε θέση να παράγουν λέξεις 
μαθαίνοντας ακολουθίες φωνολογικών στοιχείων χωρίς να ξέρουν το 
σημασιολογικό τους περιεχόμενο. Καταλήγει, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι 
αυτό που παροτρύνει το παιδί να αναπτύξει τη γλωσσική του παραγωγή 
είναι η ακρόαση της αρθρώμενης ομιλίας, δηλαδή κανονικών λέξεων και 
προτάσεων.

Κλείνοντας το θέμα της φωνολογικής ανάπτυξης, αξίζει να 
επισημανθεί η άποψη του Jacobson οι βασικές φωνολογικές μονάδες 
συγκροτούνται από μικρότερα φωνολογικά χαρακτηριστικά. Έτσι, λοιπόν, η 
φωνολογική ανάπτυξη στηρίζεται κατά κάποιο τρόπο στην ανακάλυψη 
αυτών των χαρακτηριστικών, ακολουθώντας μια ιεραρχική πορεία, όπου 
κατακτάται πρώτα ένα φωνολογικό χαρακτηριστικό και έπεται η παραπέρα 
διάκριση του. Η ίδια πορεία ακολουθείται και κατά την ομιλία (Gibson & 
Levin, 1975).

Τέλος, η φωνολογική ανάπτυξη καθώς και η μελέτη αυτής είναι 
βασική για την εκπαίδευση, για το λόγο ότι η μάθηση καθώς και η 
διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής συνδέονται με τις φωνολογικές 
γνώσεις που κατέχουν τα παιδιά αλλά και με τις γλωσσικές μονάδες, οι 
οποίες έχουν σημασία, όπως είναι οι λέξεις, και σε μονάδες οι οποίες δεν 
έχουν σημασία, όπως τα φωνήματα (Κατή, 1992).
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1.2 Η Ανάπτυξη της Γραμματικήc.1

1.2.1 Τι είναι το σύστημα της γραμματικής.

Στις γλώσσες του κόσμου συναντούμε δύο είδη γραμματικής 
διαφοροποίησης : τη μορφολογία και τη σύνταξη. Μέσα από τη σύνταξη, 
έχουμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε διαφορετικές σημασίες, απλά 
αλλάζοντας τη σειρά των λέξεων μέσα σε μια πρόταση. Βέβαια, σε κάθε 
γλώσσα η αλλαγή δεν έχει την αξία και δεν προκαλεί τις ίδιες αλλαγές. 
Παραδείγματος χάριν, η αγγλική πρόταση “ John saw Peter”, μπορεί 
μεταφραστεί ως: « Ο Γιάννης είδε τον Πέτρο» ή «Τον Πέτρο είδε ο 
Γιάννης». Ωστόσο, η αλλαγή της σύνταξης στην παραπάνω αγγλική 
πρόταση: “ Peter saw John”, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, εφόσον σ’αυτή 
τη γλώσσα το υποκείμενο πρέπει να μπαίνει πριν από το ρήμα αυστηρά, κάτι 
που δεν είναι υποχρεωτικό για την ελληνική γλρσσα.

Όσον αφορά στην μορφολογία, μπορούμε να εκφράσουμε και να 
δώσουμε διαφορετικά νοήματα στην ίδια λέξη διαφοροποιώντας μονάχα τη 
φωνολογική μορφή των λέξεων. Η γραμματική γλωσσών, όπως είναι η 
αγγλική είναι κυρίως συντακτική, ενώ αυτή της ελληνικής είναι 
μορφολογική (Κατή, 1992)

Το σύστημα της γραμματικής, όπως και το φωνολογικό, δύναται να 
οριστεί ως ένα μαθηματικό σύστημα. Υπάρχουν από τη μια οι μονάδες ή οι 
κατηγορίες του συστήματος και από την άλλη οι αρχές ή οι κανόνες που 
καθορίζουν τους επιτρεπτούς συνδυασμούς αυτών των κατηγοριών, οι 
θεωρητικές διαφωνίες αφορούν το ποιες είναι αυτές οι βασικές μονάδες 
καθώς και το πώς συνδυάζονται.

Με απλούς όρους, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τις συντακτικές 
κατηγορίες με τα μέρη του λόγου, αν και η γλωσσολογική γραμματική δε 
συμφωνεί μ’ αυτού του τύπου το συνδυασμό.

Όσον αφορά στις μορφολογικές κατηγορίες, μπορούμε να τις 
αντιστοιχίσουμε με τις συστηματικές γραμματικές διαφοροποιήσεις των 
λέξεων, όπως ο χρόνος των ρημάτων και η πτώση των ουσιαστικών. Οι 
κατηγορίες αυτές δηλώνονται με τη μορφή γραμματικών αντιθέσεων, που 
αποκαλούνται γραμματικά μορφήματα.(Μπαμπινιώτης, 1998).

Για την παρούσα εργασία προτιμήθηκε ο όρος γραμματική σε σχέση με όρους, 
που συναντά κανείς στη βιβλιογραφία, όπως: «μορφολογικά στοιχεία^ ή
«μορφοσύνταξη» ή «μορφολογία και σύνταξη». Θεωρώ, ότι η όρος «γραμματική» είναι 
πιο γενικός και εσωκλείει όλες τις παραπάνω έννοιες που αναφέρθηκαν. Στην ανάλυση 
που ακολουθεί αναλύονται οι προαναφερθέντες όροι.
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Μπορούμε να διακρίνουμε δύο ειδών μορφημάτων : τα λεξικά και το 
γραμματικά ανάλογα με το τι δηλώνουν , λεξική ή γραμματική σημασία 
(Μπαμπινιώτης, 1998). Από μερικούς γλωσσολόγους, (όπως ο Martinet) ο 
όρος μόρφημα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να δηλώσει τη γραμματική 
σημασία, ενώ οι περισσότεροι γλωσσολόγοι (αμερικανοί δομιστές και 
άλλοι) χρησιμοποιούν τον όρο μόρφημα με γενικότερη έννοια, δηλ. τόσο για 
τη λεξική όσο και για τη γραμματική σημασία.

Είναι σαφές ότι όλες οι γλώσσες του κόσμου έχουν τους δικούς τους 
κανόνες για τους συνδυασμούς των γραμματικών κατηγοριών αλλά και για 
τη διαφορετική κατηγοριοποίηση : μορφολογική ή συντακτική.

1.2.2 Η Συντακτική Ανάπτυξη

Η συντακτική ανάπτυξη της γλώσσας των παιδιών έχει να κάνει με τη 
διαδικασία απόκτησης των αρχών δομής των λεξικών στοιχείων της 
γλώσσας. Η γλώσσα του παιδιού αρχίζει να παρουσιάζει μια μορφή 
συντακτικής ανάπτυξης μετά το πρώτο έτος της ζωής του, όταν 
παρουσιάζονται ο πρώτες λέξεις στην ομιλία του παιδιού (Πόρποδας, 1985).

Μελετώντας κανείς τη συντακτική ανάπτυξη, δύναται να βρεθεί 
αντιμέτωπος με δύο φαινόμενα- παραμέτρους : α) το παιδί αδυνατεί να 
παρουσιάσει από την αρχή της ομιλίας του, όλες τις συντακτικές κατηγορίες 
της μητρικής γλώσσας και β) το παιδί δεν ακολουθεί απαραίτητα τις αρχές 
της μητρικής γλώσσας, που έχουν να κάνουν με τους συνδυασμούς αυτών 
των κατηγοριών.

Σύμφωνα, λοιπόν με τη Κατή (1992), παρουσιάζονται ορισμένα 
ερωτήματα, όπως : πώς διαφοροποιείται η γλώσσα των παιδιών απ’αυτή των 
ενηλίκων, πώς εξελίσσεται η γλώσσα του και πώς ερμηνεύεται.

Η συντακτική ανάπτυξη εξελίσσεται με τον χρόνο. Τα στάδια της 
συντακτικής ανάπτυξης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Α) Το ολοφραστικό στάδιο : Σ’ένα πρώτο στάδιο της ομιλίας τους, τα 
παιδιά χρησιμοποιούν εκφράσεις της μιας λέξης. Πολλές φορές τα παιδιά 
χρησιμοποιούν μια λέξη και της δίνουν πολλές σημασίες. Οι λέξεις αυτές, 
ουσιαστικά, αποτελούν μονόλεξες εκφράσεις, οι οποίες βέβαια, δεν έχουν 
καμία σχέση με τις μονόλεκτες εκφράσεις των ενηλίκων. Για παράδειγμα, 
όταν το παιδί χρησιμοποιεί την έκφραση μαμά, μπορεί να δηλώνει ότι θέλει 
τη μαμά του ή ότι κάτι που βλέπει ανήκει στη μαμά του ή μπορεί να 
αναζητά τη μαμά του. Γι’αυτό και το στάδιο αυτό ονομάζεται ολοφραστικό, 
γιατί μια λέξη αντικαθιστά ολόκληρη φράση ως προς το νόημα. Η γλωσσική 
παραγωγή αυτής της ηλικίας ονομάζεται συγκρητικός λόγος, μια και η 
ιδιότητα του παιδικού πνεύματος για συνολική αντίληψη των πραγμάτων 
ονομάζεται συγκρητισμός.
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B) To αεταβατικό στάδιο : To στάδιο αυτό συνδέει το ολοφραστικό 
στάδιο με την εμφάνιση της πρότασης. Στο τέλος του δεύτερου χρόνου ή και 
λίγο νωρίτερα οι μονόλεξες εκφράσεις αρχίζουν να συνδυάζονται με 
ιδιαίτερους τρόπους, έτσι ώστε να γίνεται μια απόπειρα για συνδυασμό των 
δύο λέξεων. Οι πρώτες προτάσεις μπορεί να αποτελούνται από 2 ή και 
περισσότερες λέξεις.

Π Η τηλεγραφική ομιλία : Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά 
των πρώτων σταδίων στην ομιλία του παιδιού, είναι ότι απουσιάζουν 
συστηματικά ορισμένες συντακτικές κατηγορίες. Ο τηλεγραφικός λόγος, 
όπως ονομάζεται, μας θυμίζει τα τηλεγραφήματα των ενηλίκων.

Οι προτάσεις αποτελούνται από δύο ή τρεις λέξεις το πολύ. Οι λέξεις 
αυτές είναι κυρίως ουσιαστικά και ρήματα. Έτσι, οι προτάσεις είναι απλές, 
σύντομες και περιλαμβάνουν μόνο κύριες λέξεις σημασιολογικού 
περιεχομένου. Με άλλα λόγια, οι συντακτικές κατηγορίες που 
παραλείπονται είναι δευτερεύουσας σημασίας και έτσι η παράλειψη τους 
δεν επηρεάζει σοβαρά την σημασία της πρότασης.

Οι τηλεγραφικές αυτές προτάσεις εξαφανίζονται πολύ γρήγορα από το 
λόγο του παιδιού. Ωστόσο, υπάρχει μια σπάνια περίπτωση να παρατηρηθεί 
και κατά τις μεγαλύτερες ηλικίες π.χ: όταν κάποιος μιλά βιαστικά.

Δ) Σύνθετες προτάσεις : Σε αυτό το στάδιο, οι προτάσεις των νηπίων 
μεγαλώνουν ως προς το μήκος αλλά και γίνονται και πιο περίπλοκες. Οι 
προτάσεις τώρα αποτελούνται από φράσεις, οι οποίες συνδέονται μεταξύ 
τους είτε παρατακτικά είτε υποτακτικά. Κατά κοινή ομολογία, η 
παρατακτική σύνδεση με και φαίνεται να είναι η πρώτη σύνδεση που 
παρουσιάζεται στις σύνθετες φράσεις των παιδιών και φαίνεται ότι είναι 
πιο εύκολη από την υποτακτική. Η υποτακτική σύνδεση έχει να κάνει με 
διάφορα είδη ιεραρχικής σύνδεσης των φράσεων και όχι απλής παράταξής 
τους. Τα παιδιά τείνουν να απλοποιούν τις προτάσεις με που σε προτάσεις 
με και. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου τα παιδιά ακούν προτάσεις με 
υποτακτική σύνταξη τείνουν κατά την αναπαραγωγή, να τις μεταλλάσσουν 
σε παρατακτική σύνταξη: Η γάτα, που έφαγε τον ποντικό, αρρώστησε - Η 
γάτα έφαγε τον ποντικό και αρρώστησε (Κατή,1992).

Ε) Καθολικά στοιγεία της ανάπτυξης : Αυτό το στάδιο αναφέρεται 
κυρίως στην ηλικία του νηπιαγωγείου, που παρουσιάζει τα εξής 
χαρακτηριστικά : Πρώτα, παρατρείται μια ταχεία πρόοδος στη γλωσσική 
εξέλιξη τόσο στον τομέα της καανόησης όσο και της παραγωγής (ομιλίας). 
Όπως είναι φυσικό, η κατανόηση είναι πιο αναπτυγμένη από την ομιλία. 
Το δεύτερο χαρακτηριστικό έχει να κάνει με την ανάπτυξη , των 
γλωσσικών μετασχηματισμών. Τα στοιχεία αυτά που κεντρίζουν το 
ενδιαφέρον περισσότερο, είναι οι ερωτήσεις και οι αρνητικές προτάσεις.

Μετά τη συμπλήρωση του 5-5 ιΛ χρόνου της ηλικίας του, αρχίζει να 
διαφαίνεται η σχεδόν ολοκληρωμένη συντακτική ανάπτυξη. Πλέον ο λόγος 
του παιδιού φαίνεται να μην έχει και πολλές διαφορές με τον λόγο των
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ενηλίκων. Βέβαια, απομένει να αποκτηθεί η χρήση της συμφωνίας 
υποκειμένου-ρήματος καθώς και η πτώση στις προσωπικές αντωνυμίες, 
γεγονός που σύμφωνα με την Carol Chomsky (1969), ένδέχεται να μην 
ολοκληρωθεί μέχρι τα 9 χρόνια.

1.2.3 Η ανάπτυξη των μορφολογικών γνώσεων.

Μια πρώτη επαφή με τη μελέτη των μορφολογικών γνώσεων μας 
έρχεται από την αγγλική γλώσσα. Σημαντική παρατήρηση είναι ότι η 
αγγλική γλώσσα είναι αρκετά φτωχή σε μορφολογικά στοιχεία σε σύγκριση 
με την ελληνική γλώσσα. Μέσα από την μελέτη αυτή προκύπτει- σε γενικές 
γραμμές- ότι η μορφολογική γραμματική είναι πιο δυσκολή από τη 
συντακτική γραμματική. Διατυπώθηκε, λοιπόν, η υπόθεση ότι κατά τα 
πρώτα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού απουσιάζουν πλήρως 
τα γραμματικά μορφήματα (π.χ. Pinker, 1982).

Βέβαια, αυτή η παραδοχή δεν ισχύει,για όλες τις γλώσσες και κυρίως 
για γλώσσες με περίπλοκη μορφολογία, όπως είναι η ελληνική γλώσσα. 
Αλλά, η παραγωγή ολόκληρων και περίπλοκων μορφολογικών τύπων, στην 
ελληνική- τουλάχιστον- γλώσσα, δε σημαίνει απαραίτητα ότι το παιδί έχει 
κατακτήσει τις γνώσεις που έχουν να κάνουν με τη μορφολογική δήλωση 
διάφορων μορφημάτων. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου το παιδί ανακαλεί στη 
μνήμη του ή και αναπαράγει μέσω αυτής διάφορους περίπλοκους 
γραμματικούς τύπους και ανακαλύπτει αργότερα κανόνες που καθορίζουν 
την παραγωγή αυτών των τύπων.

Τα παιδιά έχουν την τάση να ομαλοποιούν ανώμαλους τύπους. Για 
παράδειγμα, τα ανώμαλα ρήματα ήθελε, ήξερε, εντάσσονται στο γενικότερο 
πλαίσιο σχηματισμού ρημάτων σε παρελθοντικό χρόνο, και μετατρέπονται 
σε έθελε, έξερε. Καθώς και σε ρήματα με ανώμαλο θέμα, όπως : κάβουνε 
αντί για καίνε, δώνω αντί για δίνω, κρεμάζομαι αντί για κρεμάμε, κ.α. 
(Κατή, 1992).

Με την ομαλοποίηση των ανωμάλων τύπων δείχνει, συνήθως, ότι το 
παιδί έχει εντοπίσει λεξικές εξαιρέσεις ενός γραμματικού κανόνα. Πολλές 
φορές, όμως, η μορφολογική αυτή αναδιοργάνωση έχει να κάνει με πιο 
αφηρημένες γραμματικές ικανότητες γραμματικής ανάλυσης εκ μέρους του 
παιδιού. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις, όπου το παιδί αγνοεί τις 
διαφορετικές καταλήξεις για ρήματα ή για ουσιαστικά και επιλέγει να 
χρησιμοποιήσει ένα μόνο τύπο δήλωσης των αφηρηρημένων γραμματικών 
μορφημάτων (Κατή, 1992).

Όταν το παιδί αρχίζει και μαθαίνει μορφολογικούς κανόνες*1 τότε 
παρουσιάζεται ξαφνική αναδιοργάνωση των γνώσεων του παιδιού, όταν 
ανακαλύπτονται και οι λιγότεροι συνηθισμένοι κανόνες. Για παράδειγμα, το 
Ελληνόπουλο, γύρω στα τρία ανακαλύπτει για τον πληθυντικό αριθμό, την
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όχι και τόσο συνηθισμένη κατάληξη -οι, για αρσενικά και θηλυκά. Τότε 
παρατηρείται μια υπεργενικευση αυτής της νέας κατάληξης και έτσι 
παρουσιάζονται μη δόκιμοι όροι για την γλώσσα: άνδροι αντί για άνδρες, 
ναύτοι αντί για ναύτες.

Έρευνες σε γλώσσες με αρκετά περίπλοκη μορφολογική γραμματική 
απέδειξαν ότι αυτή κατακτιέται σχετικά νωρίς- γύρω στα τρία χρόνια της 
ηλικίας του παιδιού - ακόμα και σε περιπτώσεις, που η οργάνωση της είναι 
αφηρημένη και περίπλοκη και η κατάτμηση της λέξης σε επιμέρους τμήματα 
πολύ δύσκολη (Berman, 1986).
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1.3 Το Στίμασιολογικό Σύσττηια- Σημασιολογία .

1.3.1. Τι είναι ο σημασιολογικός τομέας;

Ο σημασιολογικός τομέας της γλώσσας περιλαμβάνει γνώσεις για τη 
σημασία των λέξεων και προτάσεων, η μελέτη των οποίων ονομάζεται 
αντίστοιχα λεκτική και δομική σημασιολογία (Κατή,1992). Ωστόσο, η 
ενασχόληση με τη λεκτική δομή βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της 
ψυχογλωσσολογίας για τη μελέτη του παιδιού.

Ο σημασιολογικός τομέας ερμηνεύει σημασιολογικά την πρόταση. 
Παράγει, δηλαδή, από την αφηρημένη συντακτική αντιπροσώπευση και τις 
μεμονωμένες σημασίες των στοιχείων της πρότασης, τη γενική σημασία της 
πρότασης, που είναι ακριβώς ο τρόπος που καταλαβαίνουμε την πρόταση ως 
σύνολο. Τόσο ο σημασιολογικός όσο και φωνολογικός τομέας λειτουργούν 
επί τη βάσει στοιχείων (πληροφοριών) που δέχονται από τον γενετικό τομέα 
της γλώσσας.

Παράγωγο του σημασιολογικού τομέα είναι οι σημασιολογικές δομές 
(η σημασιολογική κατανόηση της πρότασης), παράγωγο δε του 
φωνολογικού, οι φωνολογικές που απολήγουν σε φωνητικές δομές (στην 
τελική ηχητική μορφή της πρότασης). Εισηγητής των σημασιολογικών 
δομών είναι ο Ν. Chomsky, με το ομότιτλο βιβλίο του που δημοσιεύτηκε το 
1957. Με αυτό το έργο ο Chomsky έδειξε την ανεπάρκεια του περιγραφικού 
υποδείγματος της γλώσσας (Μπαμπινιώτης, 1998).

Η σημασιολογική γνώση μπορεί να περιγράφει με όρους, όπως : 
σημασία λέξης, σημασία πρότασης, μεταφορική σημασία 
(Τζουριάδου,1998). Οι χρήστες γνωρίζουν, μέσα από την εμπειρία κυρίως, 
τις τρεις αυτές παραμέτρους του σημασιολογικού τομέα, αλλά το μικρό 
παιδί βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια να κατακτήσει και να κατανοήσει 
τις τρεις αυτές παραμέτρους και κυρίως τη μεταφορική σημασία του λόγου, 
για την κατάκτηση και την κατανόηση την οποία πρέπει να φτάσει σε 
ανώτερα γλωσσολογικά επίπεδα.

1.3.2. Λεξικές Σημασίες

Τόσο η γλωσσολογία με υποστηρικτή τον Lyons (1977) καθώς και η 
ψυχογλωσσολογία με υποστηρικτή τον Aitchinson (1987) υποστηρίζουν ότι 
το λεξικό μιας γλώσσας δεν είναι ένας απλός κατάλογος λέξεων. Κάθε'1 
γλώσσα αποτελείται από πολλές γλωσσικές μονάδες, τις οποίες 
χρησιμοποιεί το άτομο, αλλά είναι σε θέση να γνωρίζει αυτές τις μονάδες
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και να τις κατανοεί προκειμένου να παράγει και να κατανοεί καινούργιες 
λέξεις.

Σε μια γλώσσα οι μονάδες που φέρουν νόημα και σημασία είναι οι 
λέξεις. Πέραν από τις λέξεις υπάρχουν και οι ιδιωματικές φράσεις που 
αποτελούν σε συνθετότερες μονάδες που φέρουν νόημα,. Όλες αυτές οι 
μονάδες ονομάζονται λεξήματα ενώ στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για 
φραστικά λεξήματα. Υπάρχουν, όμως, και μονάδες μικρότερες από τις 
λέξεις που αποκαλούνται μορφήματα (Μπαμπινιώτης, 1998). Τα λεξικά 
μορφήματα αποτελούν, συνήθως, τις ρίζες των λέξεων που δίνουν και τη 
βασική σημασία στη λέξη. Στα μορφήματα, για παράδειγμα, 
συγκαταλέγονται οι προθέσεις αλλά και οι καταλήξεις ρημάτων -α στο α' 
ενικό των παρελθοντικών χρόνων.

Μια πάραμετρος, η οποία χρήζει έρευνας και μελέτης είναι η σχέση 
μεταξύ των λεξικών σημασιών και των νοημάτων. Αναμφισβήτητο, είναι το 
γεγονός ότι οι λέξεις και τα νοήματα είναι έννοιες αλληλένδετες και πολλές 
φορές αλληλοεξαρτώμενες.

Στο εσωτερικό κάθε γλωσσικού συστήματος τα νοήματα, 
οργανώνονται με μια ιδιαίτερη λογική. Όπως, άλλωστε, και στη φωνολογία 
οι ήχοι οργανώνονται μ’ένα ιδιαίτερο τρόπο μέσα στο γλωσσικό σύστημα, 
έτσι και στη σημασιολογία έχουμε μια ιδιαίτερη οργάνωση των νοημάτων. 
Όμως, δε μπορούμε να εξισώσουμε τα νοήματα που δύναται να παράγει ο 
ανθρώπινος νους με τις σημασίες που η γλώσσα μπορεί να δηλώσει 
(Κατή,1992).

Ο διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών νοήματος και σημασίας θεωρείται 
γενικά αποδεκτός. Η διαφορά, όμως εντοπίζεται καλύτερα μέσα από 
συγκεκριμένα φαινόμενα-παραδείγματα (Κατή). Στην πρόταση λ.χ. «Ο 
Πέτρος έφυγε από το σπίτι», οι διαδοχές των λέξεων «έφυγε από» ή «έφυγε 
από το» ή «από το» μολονότι ορίζονται από το Μπαμπινιώτη ως «μη 
ελάχιστοι τύποι» που ισοδυναμούν με φράσεις, δεν αποτελούν φράσεις. Ο 
Bloomfield(1926), υποστηρίζει ότι τέτοιες περιπτώσεις που δεν έχουν 
νόημα (meaningless) δεν αποτελούν φράσεις. Αρα οδηγούμαστε στη 
σημασία παραγκωνίζοντας την μορφή. Σ’αυτές τις περιπτώσεις απουσιάζει 
το νόημα και όχι η σημασία. Τέτοιες ακολουθίες λέξεων φαίνεται να έχουν 
σημασία ή περιεχόμενο, δεν έχουν όμως νοήμα.

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι λεξικές σημασίες 
στηρίζονται σε καταρχήν ειδικές ως προς τη γλώσσα κατηγοριοποιήσεις των 
φαινομένων του κόσμου ( Clark, 1973), (Slobin, 1985β). Οι ειδικές αυτές 
κατηγοριοποιήσεις έχουν να κάνουν με τις αντιλήψεις μας με το φυσικό 
κόσμο, όπως το χώρο, το χρόνο, την αιτία των ενεργειών κ.λπ/ και δε 
στηρίζονται σε εξωγλωσσικές νοητικές κατηγοριοποιήσεις του κόσμου. 
Σύμφωνα με την Clark (1973), οι κατηγοριοποιήσεις αυτές δύνανται να 
αποτελούν επιμέρους σημασιολογικά συστατικά των λέξεων που τις 
καθορίζουν εξ ολοκλήρου. Σύμφωνα, με τις υποθέσεις του Pinker, οι
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κατηγοριοποιήσεις αυτές μπορεί να διαδραματίζουν μερικό μόνο ρόλο στην 
συνολικήοικοδόμηση των λεξικών σημασιών.

Αυτό, που έχει σημασία είναι ότι η μάθηση των λεξικών σημασιών 
είναι τουλάχιστον εν μέρει, ανεξάρτητο πρόβλημα από την ανάπτυξη των 
νοημάτος.

1.3.3 Σημασιολογική ανάπτυξη του παιδιού

Η ανάπτυξη του σημασιολογικού τομέα της γλώσσας του παιδιού 
αναφέρεται στη μάθηση του εννοιολογικού περιεχομένου της γλώσσας 
(Πόρποδας, 1985). Το παιδί κατανοεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό λέξεων, 
προτού παράγει τη δική του πρώτη λέξη (Benedict, 1979). Ωστόσο, 
υπάρχουν ατομικές διαφορές μεταξύ των παδιών όσον αφορά στην 
κατανόηση της πρώτης λέξης αλλά και την παραγωγή της, αφού υπάρχουν 
παιδιά που την πρώτη τους λέξη την παράγουν στους δώδεκα μήνες κι άλλα 
στους δεκαοχτώ (Dromi,1978). Το να μαθαίνει ένα παιδί τη σημασία μιας 
λέξης δεν είναι ένας απλός συνδασμός φθόγγων ή φωνημάτων, αλλά 
αναφέρεται κυρίως σε αντικείμενα, γεγονότα και σχέσεις. Η γνώση, όμως, 
μιας λέξης από το παιδί δε σημαίνει ότι γνωρίζει και το εννοιολογικό της 
περιεχόμενο ή ακόμη ότι χρησιμοποιεί τη λέξη δίνοντας της το ίδιο νόημα 
και το περιεχόμενο που της δίνει ο ενήλικας. Κυρίως, οι πρώτες λέξεις που 
παράγει ένα παιδί δεν είναι ίδιες με αυτές των ενηλίκων, ούτε ως προς τη 
φωνολογική τους δομή, ούτε ως προς τη σημασία τους.

Οι πρώτες λέξεις που παράγει το παιδί μοιάζουν πολύ με το ηχητικό 
αποτέλεσμα που παράγεται κατά τη χρονική περίοδο του βαβίσματος, επειδή 
προφανώς στηρίζονται σε οικείους ήχους. Τελικά, όμως, αυτό που φαίνεται 
να έχει μεγαλύτερη σημασία είναι εαν ένα συγκεκριμένο φωνολογικό 
σύμπλεγμα χρησιμοποιείται από τα παιδιά αποδίδοντας μια συγκεκριμένη 
σημασία και όχι αν μοιάζει σημασιολογικά ή φωνολογικά με τη λέξη που 
παράγει και χρησιμοποιεί ο ενήλικας.

Μια αρκετά συστηματική έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Dromi 
(1987) για τη μελέτη της ιστορίας εμφάνισης της κάθε λέξης. Η έρευνα της 
στηρίχτηκε στην γλωσσική παραγωγή της κόρη της από την ηλικία των δέκα 
μηνών που έκανε την εμφάνιση της η πρώτη λέξη, ως την ηλικία των 
δεκαεπτά μηνών που εμφανίστηκαν ολοκληρωμένες προτάσεις. Βασικό 
συμπέρασμα στην έρευνα της Dromi είναι ότι η περίοδος των μονόλεξων 
εκφράσεων αποτελεί σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη του παιδιού. Κατά 
την περίοδο αυτή, τα παιδιά προσπαθούν να καταλάβουν με ποιο τρό'^ο 
συνδέονται οι λέξεις με τον κόσμο. Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από μια 
αργή εκμάθηση λέξεων, η οποία διαρκεί για αρκετούς μήνες. Έπειτα, από τη 
φάση αυτή ακολουθεί μια δεύτερη περίοδος, όπου τα παιδιά κατανοούν και 
αποκτούν καινούργιες λέξεις με πολύ γοργό ρυθμό. Στο τέλος, ακολουθεί
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άλλη μια περίοδος, όπου το παιδί με αργό ρυθμό προσπαθεί να κατανοήσει 
και να χρησιμοποιήσει λεξιλόγιο με τρόπο που είναι πιο κοντά στην ομιλία 
των ενηλίκων.

Αλλά, η απόκτηση των λεξικών σημασιών είναι μια διαδικασία, η 
οποία δεν ολοκληρώνεται μέσα σε λίγους μήνες. Αντιθέτως, είναι μια 
διαδικασία που δεν ολοκληρώνεται ούτε καν στην παιδική ηλικία, αφού οι 
λεξικές σημασίες σχετίζονται με το τι γνωρίζουμε για τον κόσμο. Επομένως, 
είναι λογικό ότι η ανάπτυξη αυτή συνεχίζεται εφ’όρου ζωής (Κατή,1992).

Η ανάπτυξη των λεξικών σημασιών φαίνεται ότι χαρακτηρίζεται από 
τρία φαινόμενα : α) το συνεχή εμπλουτισμό των λεξικών μονάδων, β)τη 
μάθηση όλο και πιο αφηρημένων και μεταφορικών λέξεων και γ) μια πιο 
περίπλοκη οργάνωση των αποκτηθέντων λέξεων σε σημασιολογικά πεδία.

Η Carey (1978) υπολογίζει ότι ένα παιδί στη ηλικία των έξι ετών 
γνωρίζει γύρω στις 14.000 λέξεις. Η υποστήριξη αυτή συνεπάγεται ότι το 
παιδί κατά μέσο όρο μαθαίνει οχτώ λέξεις την ημέρα. Σύμφωνα, με την 
Carey (1978), η καταρχήν μάθηση των λέξεων ακολουθείται πάντα από μια 
μακρόχρονη διαδικασία κατά την οποία το παιδί αναλύει τα στοιχεία της 
σημασίας των λέξεων.

Ωστόσο, όλη η νοητική ανάπτυξη του παιδιού συμβάλλει στον 
εμπλουτισμό των λέξεων. Καθώς, όμως, οι λεξικές σημασίες αποτελούν 
νοητικές κατηγοριοποιήσεις του κόσμου, είναι φυσικό η ικανανότητα 
διαμόρφωσης νοήματος να επηρεάζει το είδος των λεξικών σημασιών. Η 
απόκτηση, όμως, πιο αφηρημένων εννοιών μας ωθούν προς μεταγενέστερα 
στάδια εξέλιξης.

Η χρήση των αφηρημένων εννοιών μας προσδίδει ακόμη άλλο ένα 
φαινόμενο, που είναι η ικανότητα αλλά και η χρήση των μεταφορικών 
λέξεων. Κατά μια έννοια, η μεταφορική και η κυριολεκτική χρήση του 
λόγου δεν είναι και τόσο διαφορετική, αφού η ίδια λέξη χρησιμοποιείται για 
αναφορά σε αρκετά διαφορετικά φαινόμενα, που φαίνεται να έχουν κάποιο 
κοινό στοιχείο. Μάλιστα, η Winner (1988) παρατηρεί ότι οι ρίζες του 
μεταφορικού λόγου ενυπάρχουν στο συμβολικό παιχνίδι του κατά την 
ηλικία ενός και δύο ετών, εφόσον η ιδέα ότι ένα αντικείμενο αναπαριστά 
κάποιο άλλο στηρίζεται σε κάποια ομοιότητα.

Στα μετέπειτα στάδια της σημασιολογικής ανάπτυξης παρατηρείται 
σταδιακή και κοπιαστική οργάνωση των λέξεων σε σημασιολογικά πεδία. 
Μάλιστα, ο Anglin (1977) υποστηρίζει ότι η οργάνωση αυτή, όχι μόνο αργεί 
να ολοκληρωθεί αλλά έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις, όπου η οργάνωση 
αυτή δεν πραγματοποιείται καν, ώστε τελικά να δημιουργούνται κενά στην 
κατάταξη των λεξημάτων, ακόμα και στις γνώσεις των ενηλίκων. ./

Πάντως, σε περιπτώσεις, όπου τα παιδιά δεν έχουν ολοκληρώσει 
αυτού του τύπου την οργάνωση, αναδεικνύονται προβληματικές 
καταστάσεις, που τα παιδιά αρνούνται να συμπεριλάβουν λέξεις στις 
κατηγορίες που ανήκουν. Για παράδειγμα, ο MacNamara (1982) αναφέρει
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χαρακτηριστικά ότι ένα παιδί δυόμισι) ετών αρνιόταν να συμπεριλάβει τα 
άλογα στην κατηγορία των ζώων και μάλιστα δε δεχόταν καν να τα 
ονομάσει ζώα.

Τυπικά, η σημασιολογική ανάπτυξη κατά ένα μεγάλο μέρος, δύναται 
να ολοκληρωθεί γύρω στα 8 χρόνια της ηλικίας του παιδιού. Η πλήρης 
ανάπτυξη του σημασιολογικού συστήματος πιστεύεται ότι περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη επί μέρους τομέων (Πόρποδας, 1985). Οι κυριότεροι απ’αυτούς 
είναι:

Α) ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου : για να μπορέσει το παιδί να 
αποκτήσει σχετική άνεση στη γλωσσική του επικοινωνία, χρειάζεται να 
εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του σταδιακά, τουλάχιστον. Για τον εμπλουτισμό 
του λεξιλογίου χρειάζεται αρκετή προσπάθεια αλλά και αρκετός χρόνος.

Β) η απόκτηση της έννοιας της λέξης : πολλές από τις πρώτες λέξεις 
που χρησιμοποιεί το παιδί στο λεξιλόγιο του, πιθανόν να χρησιμοποιούνται 
με εντελώς διαφορετική σημασία, απ’ αυτή που δίνουν στη λέξη οι ενήλικες. 
Έτσι, λοιπόν, γεννιέται το ερώτημα πώς αναπτύσσονται οι έννοιες των 
λέξεων στο παιδί. Υπάρχουν πολλές θεωρίες που δίνουν απάντηση σ’αυτό 
το ερώτημα. Μια πρώτη άποψη είναι η απόκτηση των εννοιών των λέξεων 
σχετίζεται με τη συναισθηματική και βουλητική κατάσταση του παιδιού. 
Μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η απόκτηση των εννοιών σχετίζεται με την 
ανάπτυξη της συμβολικής λειτουργίας. Δηλαδή, όταν το παιδί προφέρει για 
πρώτη φορά μια λέξη εκφράζει τα αισθήματά του και σιγά-σιγά (κατά το 2ο 
χρόνο περίπου) αρχίζει να χρησιμοποιεί και να ταυτίζει τις λέξεις με 
πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις.

Γ) η απόκτηση της γνώσης για τις σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες των 
λέξεων : υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στις έννοιες των λέξεων. Οι σχέσεις 
αυτές είναι η συνωνυμία, η αντίθεση και η αμοιβαιότητα των λέξεων και το 
δύσκολο στην περίπτωση αυτή είναι να προσδιοριστεί ο χρόνος της 
ανάπτυξης τους στο παιδί.

Δ) η απόκτηση της έννοιας της δομής προτάσεων: σπουδαίος 
τομέας στην ανάπτυξη του σημασιολογικού συστήματος είναι το πώς οι 
έννοιες των μεμονωμένων λέξεων δομούνται στην πρόταση με αποτέλεσμα 
να εκφράζουν ένα μήνυμα. Σύμφωνα με την μελέτη των Katz & Fodor 
(1963)- Dale (1972)- κάθε ομιλητής πρέπει να αποκτήσει τη γνώση της 
γλώσσας, ώστε να είναι ικανός να χαρακτηρίζει κάποιες προτάσεις ως 
σημασιολογικά ομαλές, ότι δηλαδή έχουν νόημα.
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1.4 Πραγματολογία ,2

1.4.1. Οι επικοινωνιακές προθέσεις

Σε ποικίλες καταστάσεις επικοινωνίας, οι πραγματολογικοί κανόνες 
είναι αυτοί που διέπουν τη χρήση της γλώσσας π.χ. όταν κάποιος ζητάει 
πληροφορίες από κάποιον άλλον, όταν τον συμβουλεύει κ.ά. Αυτού του 
τύπου οι πραγματολογικοί κανόνες διέπουν τις συνομιλίες αλλά και το στυλ 
που χρησιμοποιείται σε διάφορες καταστάσεις επικοινωνίας. Σε γενικές 
γραμμές, τα πραγματολογικά στοιχεία του λόγου μπορεί να θεωρηθούν ως 
τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται γλωσσικές γνώσεις (φωνολογία, 
σημασιολογία και γραμματική- μορφολογία & σύνταξη).

Η δομή των γλωσσικών εκφράσεων που χρησιμοποιούνται, δεν 
εξαρτάται μονάχα από τους σημασιολογικούς ή επικοινωνιακούς κανόνες 
αλλά κυρίως από το περιεχόμενο και το νόημα που δίνουμε στο μήνυμα που 
θέλουμε να μεταφέρουμε.

Σ’ αυτή τη θεωρία, σημαντική θέση κατέχει η έννοια της λεκτικής 
πράξης. Η λεκτική πράξη μπορεί να αναλυθεί ως ένας καθαρά 
επικοινωνιακός σκοπός, τον οποίο ο ομιλητής /τρία επιθυμεί να μεταφέρει 
σε κάποιον άλλον/η π.χ. μια πρόσκληση, ένα αίτημα, μια δήλωση, ένα 
παράπονο κ.ά. Ακόμα και όταν ο λόγος δεν είναι άμεσος και ξεκάθαρος, 
παρόλα αυτά ο σκοπός για τον οποίο μιλάμε πρόκειται να μεταφερθεί ή 
εμμέσως ή αμέσως. Αυτό, όμως, που προκαλεί τη δυσκολία είναι ότι πολλές 
φορές δεν υφίσταται πλήρης αντιστοιχία μεταξύ αυτού που λέγεται και 
αυτού που εννοείται. Αυτό δυσκολεύει την ερμηνεία της γλώσσας, κάτι που 
έχει επισημανθεί και στο κεφάλαιο για τη Σημασιολογία. Στην περίπτωση 
αυτή, όμως, δεν είναι δόκιμο να στηριχτούμε μονάχα στη σημασιολογία, για 
το λόγο ότι η σημασιολογία μας παρέχει την κυριολεκτική μορφή του λόγου. 
Κυρίως, συμπληρώνουμε τη σημασιολογική άποψη με γνώσεις για το πώς 
λειτουργεί κυρίως η γλωσσική επικοινωνία. Οι γνώσεις αυτές ονομάζονται 
πραγματολογικές γνώσεις.

2 Λ : -VΚαθώς η πραγματολογία αποτελεί το βασικό θέμα, τόσο σε θεωρητικό, όσο καί σε 
ερευνητικό επίπεδο αυτής της εργασίας, η αναφορά στον τομέα της πραγματολογίας θα 
είναι σύντομη. Κι αυτό για το λόγο ότι σε επόμενο κεφάλαιο, θα γίνει εκτενέστερη 
αναφορά στον επικοινωνιακό αυτό τομέα της γλώσσας.
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1.4.2 Επικοινωνιακή Ικανότητα

Η επικοινωνιακή ικανότητα θα μπορούσε να οριστεί ως η συνολική 
ικανότητα χρήσης της γλώσσας, όρος που καθιερώθηκε από τον Hymes 
(1972). Ο όρος αυτός έρχεται σε αντίθεση με τη γλωσσική ικανότητα, που 
αφορά μονάχα τη γνώση της ίδιας της γλώσσας.

Έρευνες που έχουν διεξαχθεί , έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη των 
επικοινωνιακών ικανοτήτων δεν προχωρά με γοργό ρυθμό. Αντιθέτως, οι 
γλωσσικές ικανότητες αναπτύσσονται πιο γοργά. Γι’ αυτό και συναντούμε 
παιδιά, τα οποία έχουν αναπτύξει γλωσσικές γνώσεις, τόσο από άποψη 
γραμματικής αλλά και από πλευράς λεξιλογίου, αλλά αδυνατούν να 
εφαρμόσουν στην πράξη αυτές τις γνώσεις τους, προκειμένου να 
εκπληρωθούν διαφορετικοί επικοινωνιακοί σκοποί κάθε φορά .

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας αντιμετωπίζουν κυρίως 
επικόινωνιακά και όχι τόσο γλωσσικά προβλήματα. Χρησιμοποιούν τη 
γλώσσα για να μιλήσουν για οικεία πράγματα, συνήθως για βιωμένες 
καταστάσεις. Μέσα, όμως από το σχολείο και τις απαιτήσεις αυτού, τα 
παιδιά με την πέροδο του χρόνου , έρχονται «αντιμέτωπα» με διαφορετικές 
επικοινωνιακές καταστάσεις, οι οποίες έμμεσα τους υποχρεώνουν να 
οργανώνουν διαφορετικά γλωσσικές τις γλωσσικές τους εκφράσεις. Πάντως, 
η απόκτηση των επικοινωνιακών ικανοτήτων δεν είναι μια διαδικασία, η 
οποία σε κάποιο χρονικό διάστημα, έρχεται στο πέρας της, αλλά συνεχίζεται 
εφ’όρου ζωής, εφόσον δύναται ανά πάσα στιγμή να προκόψουν συνθήκες 
επικοινωνίας μη οικείες, ακόμη και για ενήλικες (Κατή, 1992).

1.4.3. Η Πραγματολογική Γνώση.

Ο όρος πραγματολογική γνώση αφορά τις γνώσεις για τη σχέση του 
φυσικού πλαισιού επικοινωνίας με την ίδια τη γλωσσική έκφραση. Η 
πραγματολογική γνώση έχει να κάνει με τους κανόνες που διέπουν τις 
αλληλεπιδράσεις της συνομιλίας. Προκειμένου να τελεσφορήσει μια 
συνομιλία, δύναται ο κάθε ομιλητής να ακολουθήσει κάποιους κανόνες. 
Συνειδητά ή ασυνείδητα οι ομιλητές χρησιμοποιούμε τέσσερις βασικές 
αρχές (Crice,1975). Η πρώτη αρχή έχει να κάνει με τη συμβολή του ομιλητή 
όταν παρέχει πληροφορίες. Παρέχει, δηλαδή, τόσες πληροφορίες όσες είναη 
απαραίτητες για την περίπτωση. Η δεύτερη αρχή έχει να κάνει με την 
ποιότητα της πληροφορίας. Ο ομιλητής, δηλαδή, πρέπει να είναι ακριβής1 και 
αξιόπιστος ως προς τις πληροφορίες που παρέχει, οι οποίες πρέπει να 
βασίζονται σε αξιόπιστα γεγονότα. Η τρίτη αρχή αναφέρεται στη συμβολή 
του ομιλητή, έτσι ώστε η συζήτηση να μη ξεφεύγει από το βασικό θέμα. Η
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τέταρτη και τελευταία αρχή αφορά το γεγονός ότι ο ομιλητής οφείλει να 
είναι σαφής και κατανοητός, να αποφεύγει διφορούμενες εκφράσεις και να 
παρουσιάζει τις πληροφορίες με συστηματικό τρόπο.

Εκτός, όμως, από τις αρχές αυτές, οι οποίες ουσιαστικά συμβάλλουν σ’ 
ένα «καθαρό» και πληροφοριακό διάλογο, υπάρχουν κι άλλοι κανόνες-αρχές 
σχετικά με ανοιχτές ή κλειστές συνομιλίες, αλλαγές θεμάτων και γενικότερα 
κανόνες χειρισμού των αλληλεπιδράσεων του διαλόγου.

Πολλές φορές για την κατανόηση ενός γλωσσικού μηνύματος συντελεί 
καθοριστικά και το φυσικό πλαίσιο. Η απουσία του φυσικού πλαισίου 
δυσχεραίνει τη κατανόηση του μηνύματος. Σε περιπτώσεις, όπου το φυσικό 
πλαίσιο υφίσταται, μπορούμε να προσδιορίσουμε το λόγο μας με γλωσσικά 
αλλά και με εξωγλωσσικά στοιχεία, εφόσον είναι συνήθως άμεσα ορατό και 
μπορούμε να το δείξουμε.

Για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι πιο εύκολο, να 
συμπληρώνουν το νόημα ενός μηνύματος τόσο με γλωσσικά όσο και με 
εξωγλωσσικά στοιχεία. Είναι συνηθισμένο στο λόγο των παιδιών κατά την 
καθημερινή κυρίως ομιλία. Τα παιδιά, όμως, καθώς μεγαλώνουν είναι 
λογικό να έρχονται σε επαφή με πλαίσια επικοινωνίας, όπου το φυσικό 
πλαίσιο αρχίζει να απουσιάζει σταδιακά. Τότε τα παιδιά δυσκολεύονται να 
βρουν τις κατάλληλες εκφράσεις προκειμένου να μεταδώσουν όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες μέσω της γλώσσας. Για παράδειγμα περιπτώσεις 
αφηγήσεων, τα παιδιά πρέπει να δίνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες σε 
άλλα άτομα, τα οποία δεν γνωρίζουν το γεγονός. Έτσι απαιτείται να είναι 
άκρως περιγραφικές και επεξηγηματικές οι αφηγήσεις τους. Ωστόσο, αυτό 
το σημείο είναι αρκετά δύσκολο όχι μονάχα για τα παιδιά της προσχολικής 
ηλικίας αλλά και για παιδιά της σχολικής ηλικίας. Η δυσκολία έγκειται στο 
γεγονός, ότι η αφήγηση έχει να κάνει με ένα πλαίσιο αναφοράς, το οποίο δεν 
είναι άμεσα ορατό ή προσπελάσιμο για το παιδί-αφηγητή.

Συνήθως, το πρόβλημα των αφηγήσεων, αλλά και γενικότερα, έχει ως 
βάση ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν λέξεις, όπως «τέτοιο», «κάτι», «εδώ», 
«εκεί», «εκείνη/ος», οι οποίες δεν έχουν σαφή αναφορά. Πρόκειται για 
εξωφορικούς όρους (Κατή, 1992), οι οποίοι για να γίνουν αντιληπτοί και 
κατανοητοί, πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με το φυσικό πλαίσιο. Οι 
λέξεις αυτές, δηλαδή, μπορούν να αποτελέσουν εύχρηστους τρόπους 
αναφοράς, εφόσον το πλαίσιο αναφοράς είναι φανερό, αλλά για άλλα 
πλαίσια η χρήση τους είναι εντελώς ακατάλληλη.

Κλείνοντας, αξίζει να τονιστεί ότι ο πραγματολογικός τομέας 
σχετίζεται με το τι λέμε και πώς το λέμε, τη μορφή δηλαδή του διαλόγου, 
που εξαρτάται από την μορφή και την επικοινωνιακή κατάσταση. Το 
περιεχόμενο και η μορφή του διαλόγου είναι διαφορετική ανάλογα μέ το σε 
ποιον αναφερόμαστε κάθε φορά. Για παράδειγμα, διαφορετικά 
προσαρμόζουμε το λόγο μας όταν απευθυνόμαστε σ’ένα ενήλικο και 
διαφορετικά σ’ ένα παιδί. Η ικανότητα που έχει κάποιος να προσαρμόζει το
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λόγο του ανάλογα με το φυσικό πλαίσιο, σχετίζεται με την ικανότητα που 
έχει να αντιλαμβάνεται καταστάσεις και γενικότερα να αντιλαμβάνεται τη 
φύση της επικοινωνιακής κατάστασης. Αν υπολογίσουμε λανθασμένα τον 
συνομιλητή μας, δε θα μπορέσουμε να βρούμε το κατάλληλο στυλ, 
προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική επικοινωνία.
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ΜΕΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟ

2. Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Κάθε κοινωνία κατασκευάζει για την εκπαίδευση της μια 
πραγματικότητα ανάλογα, πάντα, με την εποχή, την κουλτούρα και τις 
επιδιώξεις που έχει απ’αυτή (Hodge & Kress, 1993). Η κατασκευασμένη 
αυτή πραγματικότητα αποτυπώνεται πολλές φορές στις ονομασίες που δίνει 
η ίδια η κοινωνία στην οργανωμένη εκπαίδευση συνολικά ή σε ορισμένες 
βαθμίδες της. Το νηπιαγωγείο θεωρήθηκε και θεωρείται από πολλούς ότι 
προσφέρει στα παιδιά εκπαίδευση και αγωγή όμοια με αυτή που προσφέρει 
και η οικογένεια, γεγονός που δεν την ανάγει σε υποχρεωτική βαθμίδα της 
εκπαίδευσης (Γιαγκουνίδης, 1996). Οι ονομασίες που δόθηκαν για αυτή τη 
βαθμίδα της εκπαίδευσης ήταν κάτι ανάμεσα στην έννοια του χώρου, όπου 
το παιδί βρίσκεται και ζει ευχάριστα, και στην έννοια της φροντίδας και της 
προστασίας, ανάλογης μ’αυτή που δίνει η μητέρα στο παιδί. Η ελληνική 
κοινωνία φαίνεται ότι είχε σκεφτεί διαφορετικά αυτή τη βαθμίδα της 
εκπαίδευσης, αφού την ονόμασε «Νηπιαγωγείο»,δηλαδή ο χώρος που 
προσφέρεται αγωγή στα νήπια. Όταν τα παιδιά πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο 
έχουν κατακτήσει ένα μέρος των γλωσσικών δομών της μητρικής γλώσσας 
και εν μέρει το λεξιλόγιο αυτής. Το Νηπιαγωγείο είναι λοιπόν το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο εκτός των άλλων θα βοηθήσει τα παιδιά να 
διευρύνουν το γλωσσικό τους ορίζοντα από το ήδη αποκτημένο λεξιλόγιο 
και από τις ήδη αναπτυγμένες γλωσσικές τους δομές (Χατζησαρβίδης, 
1998).

Σύμφωνα με συγκριτικές μελέτες που έγιναν στο χώρο της 
προσχολικής εκπαίδευσης, η γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων 
συγκαταλέγεται μέσα στις βασικές επιδιώξεις των προγραμμάτων των 
νηπιαγωείων πολλών χωρών (Gaston, 1976). Αυτού του τύπου τα γλωσσικά 
προγράμματα στο νηπιαγωγείο αλλά και στο δημοτικό και το γυμνάσιο, 
έχουν σαν απώτερο σκοπό να κάνουν το άτομο ικανό να κατανοεί και να 
χρησιμοποιεί σωστά το λόγο σε ποικίλες κοινωνικές περιστάσεις.

Για να αποβεί, όμως,η σχολική παρέμβαση αποτελεσματική, πρέπει το 
σχολείο να γνωρίζει καλά τη διαδικασία μέσα από την οποία το άτομο 
κατακτά τη γλώσσα του άμεσου περιβάλλοντος του, έτσι ώστε να ρυθμίζει 
αναλόγως και τις παιδαγωγικές του παρεμβάσεις

Μεγάλης σημασίας για το νήπιο φαίνεται να είναι η ανάγκη του για 
έκφραση και δημιουργικότητα (Κιτσάρας, 1997). Μέσα στην έννοια της 
έκφρασης εννοείται τόσο η γλωσσική όσο και η αισθητική έκφραση. 
Προκειμένου να διευρενθεί ο γλωσσικός κώδικας του παιδιού της 
προσχολικής ηλικίας, χρειάζεται κατάλληλη γλωσσική αγωγή. Αυτή η 
ηλικία του ανθρώπου , θεωρείται προνομιακή σχετικά με την έκφραση, για
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το λόγο ότι το παιδί αυτής της ηλικίας έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται 
ελεύθερα και εντελώς πηγαία. Η γλωσσική αγωγή δεν περιορίζεται μονάχα 
στην μορφή της γλώσσας, αλλά επεκτείνεται και στο περιεχόμενο της, αφού 
γλωσσική μορφή χωρίς περιεχόμενο είναι αδιανόητη (Κιτσάρας, 1997).

Από πολλούς μελετητές της γλώσσας αλλά και από πολλούς 
παιδαγωγούς, επισημαίνεται το σημαντικότατο έργο του νηπιαγωγείου 
αναφορικά με τη γλώσσα. Το νηπιαγωγείο είναι ο χώρος που παρέχει 
δυνατότητες και ευκαιρίες για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Όλες οι 
δραστηριότητες που γίνονται προσφέρονται για την ανάπτυξη του 
προφορικού λόγου, μέσα από τη συζήτηση και το διάλογο. Το μόνο που 
χρειάζεται είναι η συστηματική και μεθοδευμένη εκμετάλλευση από τον/την 
νηπιαγωγό.

Τα παιδιά, όταν έρχονται στους κόλπους του σχολείου, παρουσιάζουν 
μεγάλες γλωσσικές αποκλίσεις. Οι εμπειρίες, τα κίνητρα της εκπαίδευσης, η 
γνώμη των γονέων για τις αξίες και τη μόρφωση, το μορφωτικό-οικονομικό- 
πολιτιστικό επίπεδο των γονέων, ο χρόνος που διαθέτουν για τα παιδιά τους, 
τα συναισθηματικά και τραυματικά βιώματα κ.λ.π. είναι ορισμένοι από τους 
παράγοντες που συντελούν στο διαφοροποιημένο γνωστικό δυναμικό κι όχι 
μόνο αλλά και διαφορετική συμπεριφορά και την εξέλιξη γενικότερα. Σ’ 
αυτό σημείο καλείται το νηπιαγωγείο να βοηθήσει στην εξάλειψη όλων των 
αποκλίσεων, θέτοντας μερικούς βασικούς στόχους όπως για παράδειγμα, τον 
εμπλουτισμό του λεξιλογίου των παιδιών που προέρχονται από χαμηλά 
κοινωνικά στρώματα και την ενίσχυση της ικανότητας τους για γλωσσική 
επικοινωνία, να διευρύνει τις εμπειρίες τους.
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2.1 Ο χαρακτήρας της παιδικής γλώσσας.

Συνήθως, δεχόμαστε ότι η παιδική γλώσσα μοιάζει ή τουλάχιστον 
προσπαθεί να μοιάσει με τη γλώσσα του ενήλικα (Eliot, 1983) . Όταν ένα 
παιδί δείξει ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα αρκετά 
δημιουργικά, το γεγονός αυτό αποδίδεται στη συμβολή μιας στοιχειώδους 
γλωσσικής επάρκειας, η οποία αναμένεται να υπηρετήσει την παιδική 
κατανόηση και παραγωγή κατά τρόπο όμοιο μ’αυτόν του ενήλικα. Μέσα 
σ’αυτήν την επάρκεια το παιδί κατακτά τη γλώσσα του σιγά-σιγά. Με τον 
τρόπο αυτό δεν δημιουργούνται προβλήματα και διαταραχές μεταξύ 
γλωσσικής ικανότητας (competence) και γλωσσικής παραγωγής. Στην 
παιδική γλώσσα, η σχέση ανάμεσα στα διάφορα μέρη της γλωσσικής 
λειτουργίας, γίνεται πιο φανερή εδώ απ’ότι σε άλλες περιπτώσεις. 
Γενικότερα, αναφέρεται ότι η κατανόηση της γλώσσας προηγείται της 
αναφοράς. Πολύ συχνά, οι μητέρες αναφέρουν ότι τα παιδιά δεν μιλούν, 
αλλά καταλαβαίνουν πολλά απ’αυτά που λέγονται. Ακόμη και πειραματικές 
μελέτες που ασχολήθηκαν με μεγαλύτερα παιδιά, παρουσιάζουν καλύτερα 
αποτελέσματα στα τεστ κατανόησης παρα στα αντίστοιχα τεστ παραγωγής.

Η σχέση μεταξύ κατανόησης και παραγωγής στην παιδική γλώσσα 
δεν είναι απλή, σύμφωνα και με την άποψη του Bloom (1974). Τα παιδιά 
συχνά- ασυνείδητα και άθελα ασφαλώς- παρουσιάζουν μια ψευδή εικόνα. 
Φαίνεται, δηλαδή, να κατέχουν ευρύτερο λεξιλόγιο καθώς και γλωσσικές 
δεξιότητες, απ’αυτό το οποίο κατέχουν στην πραγματικότητα. Για 
παράδειγμα, πολλές φορές στην ομιλία τους χρησιμοποιούν με μιμητικό 
τρόπο φράσεις που χρησιμοποίησαν και οι μεγαλύτεροι και πολλές φορές με 
αρκετή χρονική καθυστέρηση , όπου είναι αρκετά δύσκολο να διακρίνει 
κανείς αν τελικά η φράση αυτή αποτελεί αυθόρμητη γλωσσική δημιουργία 
του παιδιού ή απλή μίμηση της γλωσσικής έκφρασης του ενήλικα. Εξάλλου 
είναι γνωστό, ότι τα παιδιά μπορούν να μάθουν τραγούδια ή και 
νανουρίσματα χωρίς να κάνουν κανένα λάθος, αλλά δεν κατανοούν τίποτα 
απ’αυτά που προφέρουν. Γι’αυτό,λοιπόν, μεγάλο μέρος από τις γλωσσικές 
εκφράσεις που παράγουν τα παιδιά δεν τα κατανοούν.

Οι Clark, Hutcheson και van Buren (1974) υποστηρίζουν ότι 
προκειμένου να αποφευχθούν υπερεκτιμήσεις για την κατανόηση των 
παιδιών-γενικότερα- θα πρέπει να ελέγχουμε μήπως το παιδί βάσισε την 
απάντηση του σε παραγλωσσικούς υπαινιγμούς ή ακόμα και σε πλεονασμό 
καταστάσεων ή και λέξεων. Προκειμένου να ελεγχθεί εάν ένα παιδί 
κατανοεί τη διαφορά μεταξύ δύο γλωσσικών κατασκευών, καλό θα ήταν να 
διασταυρωθεί ότι και οι δύο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρόμοιες 
απαντήσεις σε μια διαφορετική κατάσταση και στη συνέχεια να ελεγχθεί αν 
όλα όσα παράγει το παιδί γλωσσικά είναι σε θέση να τα συνοδεύσει και από 
κατάλληλες ενέργειες.
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Η παραγωγή όσο και η κατανόηση μιας γλωσσικής δομής εκ μέρου 
του παιδιού, εξελλίσονται με διαφορετικό ρυθμό η καθεμιά. Πάντως, αυτό 
αυτό που είναι πολύ εύκολο να υπερεκτιμηθεί είναι η έκταση και το εύρο< 
της παραγωγής ή της κατανόησης σε μια τυχαία συνομιλία μ’ένα παιδί 
Γι’αυτό και η παρατήρηση και η ερμηνεία μιας συνομιλίας ενός ενήλικα κα 
ενός παιδιού, θα πρέπει να είναι προσεκτική και καλό θα ήταν να τεθούν 
ορισμένα κριτήρια, σε περίπτωση που θέλουμε να υποστηρίξουμε βάσιμα 
ότι το παιδί μπορεί να παράγει ή να κατανοήσει μια συγκεκριμένη γλωσσική 
δομή. Η έννοια της κατανόησης αλλά και η έννοια της παραγωγής είναι 
σημεία που δείχνουν ότι τα παιδιά κάνοντας χρήση του ενός ή του άλλου 
περισσότερο, ελέγχουν κατα κάποιο τρόπο το λόγο τους. Βέβαια, στους 
ενήλικες οι γνώσεις αυτές συνυπάρχουν και πολλές φορές 
αλληλεξαρτιούνται. Μπορεί να υποστηριχτεί, τουλάχιστον, ότι υπάρχει ένα 
ενιαίο σώμα γνώσης που υπόκεινται στη χρήση της γλώσσας (Eliot, 1983).

Ο Drummoud (1907) αναφέρει τις διαφωνίες του με τις αντιλήψεις 
του Tracy (1893), ο οποίος και υποστήριζε ότι τα παιδιά αρχίζουν να 
μαθαίνουν καλύτερα και περισσότερο τη γλώσσα, μονάχα όταν μαθαίνουν 
περισσότερα ρήματα. Μετρώντας με βάση το λεξικό κατά τον Tracy, 
εκτίμησε ότι ο ενήλικα χρησιμοποιεί ονόματα και ρήματα σε αναλογία 
60/11, ενώ στη γλώσσα τους τα παιδιά παρουσιάζουν την αντίστοιχη 
αναλογία 60/20. τονίζεται, όμως, πως θα πρέπει να είμαστε αρκετά 
προσεκτικοί όταν επιλέγουμε την κατάλληλη ομάδα συγκρίσεων, για να 
διαπιστώσουμε την σχετική συχνότητα των τύπων.

Οι νατουραλιστικές μελέτες συχνά προσπαθούν να αναπαραστήσουν 
την παιδική γλώσσα οποιουδήποτε σταδιού σε πλήρη ανάπτυξη. Η 
πειραματική εργασία αποδεικνύει, αναγκαστικά, την ικανότητα του παιδιού 
μόνο σ’εκείνες τις περιοχές στις οποίες ερωτάται και έτσι χάνεται και η 
ευρύτερη εικόνα του τι είναι ικανό να κάνει το παιδί την κάθε στιγμή. Ένα 
λάθος, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί μεμονωμένα στη γλώσσα των παιδιών 
μπορεί να οδηγήσει τον ερευνητή να αναζητήσει την ιδιότυπη βάση πολλών 
γενικεύσεων που κάνουν τα παιδιά καθ’όλη τη διάρκεια που μαθαίνουν, 
που σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να συμπίπτουν και με διαφορετικές 
γλωσσικές συνήθειες κάποιων ενηλίκων, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Το 
συστηματικό λάθος, ίσως, αποκαλύπτει κάποιον παραγωγικό κανόνα του 
συστήματος του παιδού, όπως συμβαίνει με τα Ελληνόπουλα, που 
εφαρμόζοντας τον κανόνα ότι τα σύνθετα ρήματα παίρνουν πάντοτα 
εξωτερική αύξηση, λένε «ύπαρχα», «έκφρασα».

Η σύγκριση μεταξύ κατανόησης και παραγωγής μεμονωμένων 
λέξεων, οδηγεί ενδεχομένως τους ερευνητές στην αναζήτηση τ^ς σχέσης 
ανάμεσα στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και την εννοιολογική ανάπτυξη. Ο 
Brown (1958) πρότεινε ένα μοντέλο για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι δύο 
τύποι ανάπτυξης αλληλοεπηρεάζονται. Μάλιστα, περιέγραψε τους κανόνες 
τους του «παιχνιδιού των βασικών λέξεων», που παίζεται από ένα δάσκαλο,
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ο οποίος γνωρίζει τη γλώσσα και από έναν παίκτη, που μαθαίνει τη γλώσσα. 
Οι κανόνες έχουν ως εξής:

1. Ο δάσκαλος ονομάζει τα πράγματα σύμφωνα με την κοινά 
αποδεκτή ση μασιό λογική συνήθεια.

2. Ο παίκτης δημιουργεί κάποιες υποθέσεις γύρω από τη φύση των 
πραγμάτων που κατονομάζονται αλλά και για τη λογική κατηγορία που 
ανήκουν.

3. Ο παίκτης ελέγχει τις υποθέσεις τους κάνοντας προσπάθειες να 
κατονομάσει σωστά κάποια πράγματα.

4. Ο δάσκαλος συγκρίνει τη σημασία που δίνει ο παίκτης στις φράσεις 
του με την συνηθισμένη σημασία που δίνεται στις φράσεις αυτές και 
μ’αυτόν τον τρόπο ελέγχει την ακρίβεια της συμφωνίας των δικών του 
κατηγοριών και του παίκτη.

5. Ο παίκτης βελτιώνει τη συμφωνία αυτή με τη διόρθωση.
Αυτό το μοντέλο είναι αρκετά χρήσιμο, γιατί εκθέτει ορισμένα 

σημεία, στα οποία μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση στη συνομιλία ενός 
ενήλικα και ενός παιδιού. Σύμφωνα με το ίιρώτο στάδιο του παιχνιδιού το 
παιδί μπορεί να κάνει λάθος, όταν υποθέτει ότι με τη λέξη του ο ενήλικας 
κατονομάζει οπωσδήποτε ένα αντικείμενο. Χαρακτηριστική ως προς αυτό 
είναι η ιστορία που περιγράφει ο Jespersen (1922), όπου ένας ενήλικας 
βασανιζόταν από τις απαιτήσεις του γιού του για λίγη μπύρα και τελικά 
δέχτηκε να του δώσει χρησιμοποιώντας τη φράση «Ας υπάρξει λίγη ειρήνη 
στο σπίτι αυτό» και την επόμενη μέρα το διψασμένο από μπύρα παιδί 
ζήτησε περισσότερη «ειρήνη στο σπίτι». Κατά το δεύτερο στάδιο του 
παιχνιδιού, το παιδί αρχίζει να κάνει υποθέσεις και μάλιστα πολλές από τις 
υποθέσεις που κάνει είναι δυνατές. Το παιδί, ίσως, υποθέτει ότι η λέξη 
αναφέρεται σε μια τάξη αντικειμένων, που όλα τους έχουν και ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, έτσι ώστε η σημασία τους να μπορεί να αναπαρασταθεί ως 
μια σειρά σημασιολογικών χαρακτηριστικών. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν σε ποικίλες διαβαθμίσεις ή οτι είναι 
αλληλοαποκλειόμενα.

Τα παιδιά καθώς μπαίνουν στην διαδικασία να κατονομάσουν 
αντικείμενα είναι λογικό να διαπράττουν λάθη. Τέτοιες λανθασμένες 
κατανομασίες ονομάζονται «ευρύνσεις» (Eliot, 1983), εφόσον θεωρείται ότι 
παιδί λανθασμένα διεύρυνε τη σημασία της λέξης του ενήλικα. Είναι κοινή η 
παραδοχή, ότι τα παιδιά έχουν την τάση να διευρύνουν την λέξη 
χρησιμοποιώντας ένα όρο απο το λεξιλόγιο του ενήλικα, για να ονοματίσουν 
κάποια αντικείμενα που μεταξύ τους έχουν κάποια κοινή ιδιότητα. Για 
παράδειγμα, ονομάζουν μπάλα κάθετι που διακρίνεται για την κυκλικό|ητα 
ή τη σφαιρικότητα του (Bowerman, 1978a).

Το γεγονός ότι ένα μικρό παιδί ευρύνει ένα λεξιλογικό όρο μπορεί να 
ερμηνευτεί με δύο τρόπους. Αρχικά, μπορεί να σημαίνει ότι το παιδί 
πιστεύει ότι όλα τα αντικείμενα, τα οποία ονομάζει με τον ίδιο όρο ανήκουν
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στην ίδια κατηγορία και πως ο λεξιλογικός όρος αποτελεί το όνομα με το 
οποίο ο ενήλικας ονοματίζει όλα αυτά τα αντικείμενα. Για παράδειγμα, όταν 
αναφέρεται σ’ένα χοίρο και σε μια αγελάδα και ονομάζει και τα δύο ζώα 
«χοίρος», τότε γίνεται εύκολα κατανοητό ότι το παιδί χρησιμοποίησε τον 
όρο «χοίρο» για να δείξει τα κοινά στοιχεία μεταξύ των δύο ζώων. Ο 
δεύτερος τρόπος έχει να κάνει με το γεγονός ότι το παιδί ευρύνει έναν όρο, 
για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει κάποια άλλη καλύτερη λέξη να 
χρησιμοποιήσει ή την γνωρίζει και απλά καθυστερεί να την επαναφέρει στη 
μνήμη του.

Έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες, οι οποίες μέσα από άμεσα 
παραδείγματα παιδιών δείχνουν ποια από τις δύο προαναφερθείσες 
ερμηνείες ισχύουν. Μια απ’αυτές της ερμηνείες είναι της Clark (1973a), η 
οποία και διατύπωσε τη θεωρία της «Υπόθεση της Πρόσκτησης του 
Σημασιολογικού Χαρακτηριστικού» (Semantic Feuture Acquisition 
Hypothesis). Επίσης, η Bowerman (1978a) αναφέρει πολλά παραδείγματα 
αντιληπτικής διεύρυνσης στη γλώσσα των παιδιών της. Ο Sully (1896), 
θεωρεί ότι τα παιδιά είναι σε θέση να συνδυάσουν μια φράση με 
καταστάσεις, που έχουν ένα κοινό, αλλά με δεδομένο τα κριτήρια του 
ενήλικα όχι και το κύριο χαρακτηριστικό.
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2.2 Οι Συνθήκες Μάθησης.

Οι αντιλήψεις που σχετίζονται με τη φύση των συνθηκών μάθησης 
απέχουν αρκετά από τις συνθήκες αφορούν την ίδια τη φύση της γλώσσας. 
Τα διαφορετικά είδη των περιβαλλοντικών επιδράσεων που δέχεται το παιδί, 
ο ρόλος των ενηλίκων στη διαδικασία της μάθησης αλλά και ο χρόνος 
ολοκλήρωσης των γλωσσικών γνώσεων, φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά 
την τελική θεωρία της μάθησης.

2.2.1. Η Χρονική Διάσταση της μάθησης .

Πολλές απόψεις φαίνεται να συγκλίνουν προς τη θέση ότι η μάθηση 
του γλωσσικού συστήματος έχει ολοκληρωθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό πριν 
το τέλος της προσχολικής ηλικίας ( Wanner & Gleitman, 1972). Μέχρι αυτή 
την ηλικία τα παιδιά έχουν ήδη αποκτήσει τα θεμελιακά στοιχεία της 
γραμματικής και σε μεγαλύτερες ηλικίες κατακτιούνται τα περιφερειακά 
στοιχεία του στστήματος ( C. Chomsky, 1969) ή γίνεται μια αναδιοργάνωση 
γνώσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί (Bowerman, 1982).

Για παράδειγμα, ο Pinker (1984), αναφέρει ότι ορισμένα από τα 
θεμελιακά φαινόμενα της γραμματικής, όπως το Ουσιαστικό και το Ρήμα, 
κατακτιούνται κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης και είναι μάλιστα 
αναγκαία για την περαιτέρω κατάκτηση του γλωσσικού συστήματος. Ο 
Schlesinger (1988) θεωρεί ότι η κατάκτηση αυτών των κατηγοριών μπορεί 
να γίνει και αργότερα. Οι διαφορές ως προς το χρόνο κατάκτησης δεν είναι 
μεγάλες και γι’αυτό ακριβώς η απόκτηση των γλωσσικών γνώσεων 
θεωρείται εντυπωσιακή.

2.2.2 Ο ρόλος του Περιβάλλοντος .

Πολλές περιπτώσεις έχουτν σημειωθεί για παιδιά, τα οποία στερηθήκαν 
το ανθρώπινο περιβάλλον και όχι δε μίλησαν αλλά κια πέθαναν. Αυτές οι 
συνέπειες προέρχονται αμέσως από την αποκοπή με την ανθρώπινη επαφή 
και επικοινωνία. Υπάρχουν εμπεριστατωμένα δεδομένα από σύγχρονες 
κοινωνίες, τα οποία μεγάλωσαν απομονωμένα από τον κόσμο και φυσικά 
δεν έμαθαν να μιλούν. Ενδεκτική περίπτωση ενός κοριτσιού στην 
Καλιφόρνια που βρέθηκε το 1970 στα δεκατρία της χρόνια της σε ζωώδη * 
κατάσταση ( Curtiss, 1977). Τα γεγονότα αυτά δηλώνουν περίτρανα ότι 
κανένας άνθρωπος δε γεννήθηκε γνωρίζονας ποια γλώσσα θα μιλάει και με 
ποιο τρόπο.
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Το ερώτημα που τίθεται είναι, εάν και κατά πόσο τα ερεθίσματα που 
λαμβάνει το παιδί από το περιβάλλον του αρκούν για να αναπτυχθεί το 
γλωσσικό του σύστημα. Εδώ υπάρχουν δύο απόψεις: από τη μια μεριά, η 
ορθολογιστική άποψη, που υποστηρίζειότι το περιβάλλον είναι αρκετά 
ανεπαρκές και, συνεπώς, υποθέτουν ότι το παιδί έρχεται στη διαδικασία της 
μάθησης της γλώσσας με ειδικά εφόδια. Από την άλλη μεριά, οι 
εμπειριοκρατικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά 
στοιχεία για τη γλωσσική εξέλιξη του παιδιού το περιβάλλον και τα 
ερεθίσματα που λαμβάνουν απ’αυτά. Εξίσσου σημαντική είναι η παρέμβαση 
των ενηλίκων, που οργανώνει τα ερεθίσματα έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
ανάλυση.

Έτσι, και στις δύο περιπτώσεις αναγνωρίζονται ότι η απλή έκθεση του 
παιδιού στην ομιλία, θεωρείται ότι δεν εξηγεί ικανοποιητικά τη μάθησης της 
γλώσσας, έφοσον πάντα υπάρχει κάποιος επιπρόσθετος παράγοντας που 
καθιστά αυτή τη μάθηση δυνατή μέσα σε ρεαλιστικά πλαίσια. Η διαφορά 
βρίσκεται στο γεγονός ότι ορισμένοι/ες υποθέτουν ότι ο επιπλέον αυτός 
παράγοντας προέρχεται από το ίδιο το παιδί- από μια εσωτερικά 
προερχόμενη οργάνωση των ερεθισμάτων- ενώ άλλοι βλέπουν αυτή τη 
διευκόλυνση να προέρχεται από τα πρόσωπα του περιβάλλοντος- από μια 
εξωτερικά προερχόμενη οργάνωση (Κατή,1992).

2.2.3 Ο διευκολυντικός ρόλος του περιβάλλοντος .

Μια πρώτη αντίδραση στις απόψεις του Chomsky δημιούργησε την 
τάση, κατά τη δεκαετία του '70, ότι η ομιλία που ακούει το παιδί σε 
συνδυασμό με τις γενικές διαδικασίες ανακάλυψης των διαφορών και των 
ομοιοτήτων μεταξύ των εκφράσεων, αλλά και μια προσπάθεια οργάνωσης 
από τους ενηλίκους αρκεί για να ερμηνεύσει κανείς τη μάθηση της γλώσσας 
(Snow & Ferguson, 1977). Αυτή η αντίδραση, εξάλλου έστρεψε το 
επιστημονικό ενδιαφέρον τόσο στην ομιλία που ακούει το παιδί αλλά και 
στις ίδιες τις συνθήκες μάθησης της γλώσσας. Η θεωρητική γενετική 
υπόθεση για το διευκολυντικό ρόλο του περιβάλλοντος στη διαδικασία της 
μάθησης φαίνεται να ενισχύει δυο διαφορετικές εμπειρικές ερμηνείες: 
κάποια ιδιόμορφα χαρακτηριστικά φάνηκε πως χαρακτήριζαν αφενός την 
ίδια την ομιλία που ακούν τα παιδιά και, αφετέρου, τις συνθήκες 
επικοινωνίας μεταξύ παιδιών και ενηλίκων (Κατή, 1992).

Πολλές φορές αποδεικνύεται το γεγονός ότι μεγαλύτερα άτομα 
επιδιώκουν να προσαρμόσουν το λόγο τους σύμφωνα με τα δεδομένα της ■ 
παιδικής γλώσσας. Αυτού του τύπου η ομιλία- προς τα μικρά παιδιά- έχει 
ονομαστεί «μωρουδίστικη» (baby talk) ή μητρική (motherese), (Snow 1972). 
Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της «τάσης» ήταν η απλότητα της 
γραμματικής, η συχνή επανάληψη των φράσεων, η έλλειψη των λαθών και
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των κομπιασμάτων, η καθαρότητα της άρθρωσης αλλά και ένας επιτονισμός 
της φωνής. Σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι τα χαρακτηριστικά αυτά 
ισχύουν σε περιπτώσεις συνομιλίας ενηλίκων και ομιλίας που απευθύνεται 
στα παιδιά.

Όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις έρχονται σε αντίθεση με τις απόψεις 
του Chomsky, που σχετίζονται με την ομιλία που ακούει το παιδί. Ο 
Chomsky (1965) θεωρούσε ασήμαντο το ρόλο που ακούει το παιδί στο 
περιβάλλον του, για το λόγο ότι ακούγονται αρκετά λάθη, πολλά 
κομπιάσματα, μισοτελειωμένες προτάσεις χωρίς νόημα.

Σημαντικό σημείο είναι και οι συνθήκες επικοινωνίας μεταξύ των 
παιδιών και των ενηλίκων. Μάλιστα, ο Bruner (1975, 1983) υποστήριξε ότι 
δεν είναι μονάχα η ομιλία, η οποία είναι οργανωμένη από την μεριά των 
ενηλίκων προς τα παιδιά, αλλά δημιουργούν και οργανωμένη επικοινωνία 
μεταξύ ενηλίκων και παιδιών. Για παράδειγμα, κατά την προγλωσσική 
περίοδο, άνθρωποι του οικείου περιβάλλοντος του παιδιού χρησιμοποιούν 
φράσεις επαναληπτικές, γιατί θεωρούν ότι ο τρόπος αυτός είναι η καλύτερη 
μέθοδος μάθησης. Προέκυψε, λοιπόν, η υπόθεση ότι η συστηματική και η 
ελεγχόμενη επανάληψη βοηθά ιδιαίτερα το παιδί να ανακαλύψει τις βασικές 
αρχές οργάνωσης της γλώσσας και της εποκοινωνίας.

Ωστόσο, η παραπάνω ιδέα φαίνεται να είναι εντελώς λαθεμένη, για το 
λόγο ότι το παιδί έχει να παράγει ένα τεράστιο και πολύπλοκο γλωσσικό 
έργο και οι απλές επαναλήψεις των φράσεων καθυστερούν την πολύπλευρη 
ανακάλυψη του συστήματος, αφού το παιδί εκτίθεται σε περιορισμένα 
γλωσσικά πρότυπα. Το ίδιο επιχείρημα μπορεί να αναπτυχθεί και για τη 
γραμματική απλότητα των προτάσεων, αφού τα περισσότερα φαινόμενα της 
γραμματικής δεν είναι διόλου απλά (Κατή, 1992).
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2.3 Η Βάση της Γλώσσας: Περιβαλλοντική ή Βιογενετική

Η διαδικασία της γλωσσικής μάθησης θεωρείται αποτέλεσμα 
δυναμικής συνάντησης του παιδού με το γλωσσικό υλικό του κοινωνικού 
περιβάλλοντος. Από τους ψυχογλωσσολόγους αυτή η θέση είναι γενικά 
αποδεκτή, ωστόσο υπάρχουν διαφωνίες που αφορούν το ρόλο που 
διαδραματίζει στη γλωσσική ανάπτυξη ως προς α) η φύση του παιδιού και 
β) το περιβάλλον.

Οι εμπειριοκράτες, με κυριότερο εκπρόσωπο τον μπιχεβιοριστή Β. F. 
Skinner (1957) υποστηρίζουν ότι η μάθηση συντελείται με βάση τη μίμηση, 
την άσκηση και κυρίως με βάση τις ενισχύσεις, οι οποίες προσφέρονται από 
τους γονείς και τους υπόλοιπους ενήλικες, που αποτελούν τον περίγυρο του 
παιδιού. Έτσι, λοιπόν, το άτομο που βρίσκεται στη διαδικασία της 
ανάπτυξης, διαμορφώνει τη γλωσσική του συμπεριφορά ανάλογα ανάλογα 
με τα ερεθίσματα που λαμβάνει από το περιβάλλον του, με σκοπό να 
αποκτήσει την κοινωνική αποδοχή.

Αυτή όμως η θεωρία φαίνεται να παρουσιάζει αρκετές ανεπάρκειες, 
όπως παρουσιάζεται από τους επικριτές της. Αρχικά, υπάρχει ομοιομορφία 
στη διαδικασία απόκτησης της μητρικής γλώσσας, ανεξάρτητα από το 
βαθμό νοημοσύνης και την ποιότητα των περιβαλλοντικών επιδράσεων. 
Σύμφωνα, όμως με τη εμπειριοκρατική άποψη, που υποστηρίζει ότι η 
γλωσσική ανάπτυξη στηρίζεται στο βαθμό νοημοσύνης και στις επιδράσεις 
του περιβάλλοντος θα έπρεπε να υπάρχει ανομοιομορφία στις γλωσσικές 
δεξιότητες των παιδιών εφόσον από άτομο σε άτομο υπάρχουν βασικές 
διαφορές, που αφορούν τη νοημοσύνη και το περιβάλλον. Επίσης, αν το 
άτομο δεν διαθέτει άλλο εξοπλισμό από τη γενική νοημοσύνη, είναι 
αδύνατο το παιδί της προσχολικής ηλικίας να αναλύει βασικές δομές από τις 
σύνθετες προτάσεις των ενηλίκων και να τις εφαρμόζει επιτυχώς στη 
συνέχεια. Αυτή, ακριβώς, η διαδικασία απαιτεί σύνθετη σκέψη, την οποία 
όμως δε διαθέτει το παιδί της προσχολικής ηλικίας. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να 
υπάρχει κάτι παραπάνω από τη γενική νοημοσύνη που να εξηγεί ότι τα 
παιδιά μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζουν ιδιαίτερα στο γλωσσικό πεδίο μέσα 
σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να του προσφέρεται καμία 
συστηματική βοήθεια (Lindfords, 1980). Τέλος, συστηματικές παρατηρήσεις 
οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η επιδοκιμασία ή η αποδοκιμασία μορφών 
γλωσσικής συμπεριφοράς δεν επιφέρουν βελτιώσεις στη γλωσσική 
παραγωγή του παιδιού (Brown-Carden, 1971). Αυτή η άποψη αμφισβητεί 
την άποψη των εμπειριοκρατών, σύμφωνα με την οποία η μάθηση της 
γλώσσας γίνεται μέσα από τη χρήση της ενίσχυσης από μέρους των 
ενηλικών.

Η θεωρία των εμπειριοκρατών έρχεται σε αντίθεση με τη θεωρία που 
υποστήριξαν οι Ν.Chomsky και D.McNeill, που είναι γνωστή ως 
νατούραλιστική ή εγγενής θεωρία. Η νατούραλιστική θεωρία υποστηρίζει
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ότι ο άνθρωπος διαθέτει ένα έμφυτο μηχανισμό για την εκμάθηση της 
γλώσσας. Ο Chomsky ονομάζει το μηχανισμό αυτό της εκμάθησης LAD 
(Language Acquisition Device) και υποστηρίζει ότι ο μηχανισμός αυτός 
βοηθάει στην απόκτηση καθολικών γλωσσικών κανόνων και αρχών. 
Σύμφωνα με το μηχανισμό αυτό, το νήπιο αναλύει το γλωσσικό υλικό που 
δέχεται από το περιβάλλον του και προσπαθεί να διαπιστώσει πως τα 
καθολικά γλωσσικά στοιχεία εφαρμόζονται στη δεδομένη γλώσσα. Για 
παράδειγμα, το άτομο «γνωρίζει» έμφυτα ότι υπάρχουν καταφατικές, 
ερωτηματικές και αρνητικές συντάξεις και ψάχνει να βρει τον τρόπο, με τον 
οποίο αυτές εκφέρονται στη συγκεκριμένη γλώσσα.

Η εμπειριοκρατική θεωρία αποδίδει πρωταρχικό ρόλο στο 
περιβάλλον. Αντίθετα, η νατουραλιστική θεωρία αποδίδει πρωταρχικό ρόλο 
στην ειδική κληρονομική προδιάθεση του ανθρώπινου είδους για την 
εκμάθηση της γλώσσας και κατά δεύτερον στο κοινωνικό περιβάλλον. Η 
σπουδαιότητα, όμως, των περιβαλλοντικών γλωσσικών επιδράσεων δεν 
είναι μικρής σημασίας, όπως αποδείχτηκε από τις περιπτώσεις των «άγριων» 
παιδιών, που μεγάλωσαν μακριά από την ανθρώπινη κοινωνία και δεν 
έμαθαν να μιλούν επειδή ακριβώς τους έλειπαν τα γλωσσικά ερεθίσματα 
(Παρασκευόπουλος 1981, τομ. Α).

Η έρευνα και οι θεωρητικές διαμάχες μεταξύ των δύο θεωριών 
συνεχίζονται. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία για τους εκπαιδευτικούς 
της γενικής εκπαίδευσης είναι ότι το άτομο όντας προικισμένο από τη φύση 
του με ειδική νοητική ιακνότητα για την απόκτηση της γλώσσας, 
αναπτύσσεται βαθμιαία περνώντας από συγκεκριμένα στάδια, τα οποία είναι 
βιολογικά προκαθορισμένα και εκδηλώνονται με συγκεκριμένη τάξη με τη 
βοήθεια των γλωσσικών εμπειριών και της γενικής ωρίμανσης του ατόμου. 
Η γενική ωρίμανση και οι γλωσσικές εμπειρίες βοηθούν στη γρηγορότερη 
μεταπήδηση από το ένα στάδιο στο άλλο αλλά είναι αδύνατο να 
τροποποιηθεί η ιεραρχία των σταδίων, η οποία είναι κοινή σε όλα τα άτομα 
ανεξάρτητα από τη γενική νοημοσύνη τους και το κοινωνικό τους 
περιβάλλον.

2.3.1 Ενισχύσεις για την γλωσσική ανάπτυξη του νηπίου

Βασική επιδίωξη του σχολείου είναι θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση 
προς το αναπτυσσόμενο άτομο των κατάλληλων συνθηκών για να 
διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης του, μέσα στα πλαίσια 
που επιτρέπει η γενικότερη ψυχονοητική ωρίμανση του παιδιού.

Έχει επικρατήσει η λανθασμένη ψυχολογική αντίληψη ότι το παιδί 
αποτυπώνει το λόγο των ενηλίκων με την αντίληψη της προοδευτικής 
εξέλιξης του λόγου μέσα από γενετικά προκαθορισμένα στάδια. Τα 
γλωσσικά προγράμματα που εφαρμόζουν το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, 
φυσικά και επηρεάζουν το ρυθμό εξέλιξης , αλλά εν μέρει. Αυτό, βέβαια,
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οφείλεται στο γεγονός ότι ο ρυθμός μεταπήδησης από το ένα στάδιο στο 
άλλο,κινείται στα πλαίσια ενός βιολογικά προκαθορισμένου
«χρονοδιαγράμματος», το οποίο και διέπει τη γενική πνευματική ωρίμανση 
του ατόμου. Χαρακτηριστικά, το νήπιο χρησιμοποιεί οικείους γλωσσικούς 
τύπους μονάχα όταν αποκτήσει τις αντίστοιχες έννοιες. Αυτό, ακριβώς, 
υπογραμμίζει την ανάγκη προσφοράς βιωμάτων, που γεννούν έννοιες.

Το νήπιο δεν μιμείται ακριβώς τους γλωσσικούς τύπους που 
παράγουν οι ενήλικες, αλλά τους παρουσιάζει ανάλογα με το γλωσσικό 
στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται (Ervin, 1964), εκτός κι αν η δυσκολία 
της πρότυπης φράσης έγκειται μέσα στις δυνατότητες του παιδιού. 
Άλλωστε, όπως διαπιστώνει και η Gazden (1972) η τακτική των ενηλίκων 
να προβάλλουν το επιθυμητό γλωσσικό αποτέλεσμα, δεν είναι και η 
αποτελεσματικότερη μέθοδος, σε σύγκριση και με την τακτική της νοητικής 
επέκτασης του διαλόγου χωρίς να υπάρξει κάποια διόρθωση, φέρνει και τα 
μικρότερα αποτελέσματα. Οι αναδομήσεις στις προτάσεις που παράγουν τα 
παιδιά έχουν αρκετά μικρή σημασία απ’ότι η παροχή ζωντανής και 
ενδιαφέρουσας για το νήπιο επικοινωνία'. Πέραν τούτου, οι συνεχείς 
διορθώσεις στην γλώσσα του παιδιού σηματοδοτεί για εκείνο κατά κάποιο 
τρόπο απόρριψη της γλώσσας του, γεγονός που τα αποθαρρύνει σημαντικά 
(Nelson, 1973).

Με παρόμοιο τρόπο με τις διορθωτικές παρεμβάσεις των ενηλίκων 
και οι εκπαιδευτικοί συχνά εξασκούν τους μαθητές στην ομαδική ή ατομική 
επανάληψη των πρότυπων φράσεων. Αυτού του είδους οι ασκήσεις 
στερούνται παιδευτικής σημασίας, για το λόγο ότι δεν πρόκειται για 
ζωντανό λόγο, αλλά αντίθετα καλλιεργείται ο «παπαγαλισμός». Σε καμιά 
περίπτωση δεν προάγεται η γλώσσα, ουσία της οποίας είναι η επικοινωνία, 
που επιτρέπει την έκφραση των συναισθημάτων καθώς και την ανταλλαγή 
πληροφοριών και απόψεων (Lindfors, 1980).

Έτσι, λοιπόν, το νήπιο δεν είναι ένας απλός μιμητής της γλώσσας των 
ενηλίκων αλλά ένας «γλωσσολόγος», ο οποίος εκμεταλλεύεται όλα τα 
γλωσσικά ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του και τα αναλύει. 
Συνδέει τις λέξεις με τις έννοιες και καταλήγει σε υποθέσεις σχετικά με τη 
συντακτική δομή της γλώσσας. Στη διάρκεια αυτής τη διαδικασίας 
χρειάζεται ένα ζωντανό γλωσσικό περιβάλλον, όπου θα δοκιμάζει τις 
υποθέσεις του και θα εφαρμόζει τα γλωσσικά του επιτεύγματα.

Ένα γλωσσικά εμπλουτισμένο περιβάλλον είναι αυτό που προσφέρει 
όχι απλά γλωσσικά ερεθίσματα,επί παραδείγματι η τηλεόραση, αλλά 
ζωντανά ερεθίσματα γλωσσικής επικοινωνίας. Έρευνες που- 
πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Harvard (Nelson, 19^73), 
αποδεικνύουν ότι χρειάζεται ένα πραγματικό περιβάλλον επικοινωνίας για 
τα παιδιά, προκειμένου να αναπτυχθούν γλωσσικά τα παιδιά. Ακόμα και 
όταν το παιδί βρίσκεται μπροστά σε μια συζήτηση ενηλίκων, το γεγονός 
αυτό δεν βοηθάει στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Χρειάζονται
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ενήλικες που μιλούν με το παιδί και όχι να μιλούν στο παιδί, όπως 
συμβαίνει συνήθως.

Η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού δεν έχει να κάνει με την αύξηση 
του λεξιλογίου και τη βελτίωση των συντακτικών δομών αλλά κυρίως, 
αναφέρεται στην «κοινωνικοποίηση» του λόγου, που αφορά την ικανότητα 
του παιδιού να προσαρμόζει την ομιλία του ανάλογα με το στυλ της ομιλίας 
του συνομιλητή του (Ματσαγγούρας, 1982).

Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει το εμπλουτισμένο γλωσσικά 
περιβάλλον είναι η ποικιλία και η αντιθέσεις. Έχει διαπιστωθεί, ότι όσο 
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ενηλίκων που συναναστρέφονται με το 
παιδί, τόσο μεγαλύτερη και η γλωσσική του ανάπτυξη (Nelson, 1973). Κι 
αυτό γιατί οι «γλωσσικές εμπειρίες» του παιδιού είναι πιο πλούσιες. Παρόλα 
αυτά κατά τη βρεφική και την πρώτη νηπιακή ηλικία επιβάλλεται, για 
λόγους ομαλότερης ανάπτυξης του νηπίου, παράλληλα με την ποικιλία, να 
υπάρχει και κάποια σταθερότητα στο περιβάλλον του παιδιού 
(Ματσαγγούρας, 1980). Η ανάγκη αυτή περιορίζει τον αριθμό των ενηλίκων 
που επικοινωνούν με το νήπιο.

Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή των συνομηλίκων στη γλωσσική 
ανάπτυξη του νηπίου, όμως υστερεί σε σύγκριση με τη συμβολή των 
ενηλίκων. Η Nelson(1973) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι συνομήλικοι δεν 
αποτελούν καλά γλωσσικά πρότυπα. Αυτό, βέβαια, το συμπέρασμα έρχεται 
σε αντίθεση με την άποψη ότι η γλώσσα δε μαθαίνεται μέσα από την άμεση 
μίμηση. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να αποκλείσου με τους 
συνομήλικους από τον κοινωνικό περίγυρο του παιδιού. Αργότερα, όμως, με 
την πάροδο της ηλικίας, βελτιώνεται η επικοινωνία μεταξύ των 
συνομηλίκων και έτσι αυξάνεται και η συμβολή της παιδικής 
συναναστροφής στη γλωσσική επικοινωνία.

Σημαντική ανάπτυξη της γλωσσικής επικοινωνίας επέρχεται καθώς το 
παιδί περνά από το ατομικό παιχνίδι στο κοινωνικοποιημένο παιχνίδι. Η 
συμβολή τοι> κοινωνικοποιημένου παιχνιδιού δύναται να είναι άμεση και 
έμμεση. Άμεση, γιατί:

α) αντιπροσωπεύει την πραγματική ζωή του παιδιού και του παρέχει 
πραγματικές ευκαιρίες για γλωσσική επικοινωνία, κάτω από ποικίλες 
περιστάσεις,

β) μέσω αυτού τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν κατά 
πόσο αποτελεσματικές είναι κάποιες γλωσσικές δομές και

γ) τη δυνατότητα να υποδυθούν διαφορετικούς κοινωνκούς ρόλους, 
που ο καθένας από τους οποίους απαιτεί διαφορετικό λεξιλόγιο και στυλ 
ομιλίας. ./

Η έμμεση συμβολή του παιχνιδιού οφείλεται στο γεγονός ότι ; 
συμβάλλει στη γενικότερη νοητική-κοινωνική ωρίμανση του παιδιού, που 
έχει ασφαλώς ως αποτέλεσμα τη γλωσσική ανάπτυξη (Ματσαγγούρας, 
1982).
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Το εμπλουτισμένο γλωσσικό περιβάλλον, εκτός από τις ευκαιρίες του 
ομαδικού παιχνιδιού, προσφέρει πολλές ευκαιρίες για από κοινού εξέταση 
αλλά και για χρήση φυσικών υλικών, ζώων και άλλων στοιχείων του οικείου 
φυσικού περιβάλλοντος του παιδιού. Αυτές οι ευκαιρίες προσφέρουν 
πλούσια βιώματα για τα παιδιά, τα οποία οδηγούν στη γλωσσική του 
ανάπτυξη, αφού γεννούν καινούργιες έννοιες. Αυτές τις καινούργιες έννοιες 
το παιδί προσπαθεί να τις εκφράσει με παλιά γνωστικά σχήματα, αλλά 
πολλές φορές αυτά αποδεικνύονται ανεπαρκή και τα παιδιά αναζητούν 
καινούργια γλωσσικά σχήματα. Με τον τρόπο αυτό προάγεται η γλωσσική 
ανάπτυξη (Ματσαγγούρας, 1983).

Όταν παιδιά μπαίνουν στο χώρο του νηπιαγωγείου, τότε στην ομάδα 
των ενηλίκων που επικοινωνούν με τα παιδιά προστίθενται και οι 
νηπιαγωγοί. Εξάλλου με την είσοδο των παιδιών στο νηπιαγωγείο 
δημιουργούνται σχέσεις με συνομηλίκους και καινούργιες καταστάσεις, που 
απαιτούν αποτελεσματικότερη χρήση του λόγου.

Η συμβολή των νηπιαγωγών και των δασκάλων φαίνεται να είναι πιο 
αποτελεσματική όταν:

I. Δεν είναι καθοδηγητικοί. Μια τέτοια στάση του εκπαιδευτικού, 
περιορίζει τη γλωσσική αλλά και την ευρύτερη ανάπτυξη του παιδιού 
(Nelson, 1973). Οι εκπαιδευτικοί αυτού του τύπου υποβάλλουν «κλειστές» 
ερωτήσεις και οι οποίες επιδέχονται μια μόνο σωστή απάντηση, 
διατυπωμένη μάλιστα με τον τρόπο που αποδέχεται ως σωστό και καλύτερο 
ο εκπαιδευτικός. Μάλιστα, πολύ συχνά υποβοηθούν τα παιδιά, προκειμένου 
να βρουν τη σωστή απάντηση κάνοντας διάφορες νύξεις, όπως για 
παράδειγμα δίνουν μισοτελειωμένες εκφράσεις ή λέξεις και άλλα σχετικά. 
Σε περίπτωση που δοθεί απάντηση άλλη πέρα απ’αυτή που περιμένει ο 
εκπαιδευτικός, τότε αυτή η απάντηση εγκαταλείπεται. Με αυτό τον τρόπο 
καλλιεργείται η συγκλίνουσα σκέψη και παραμελείται η αποκλίνουσα, που 
προέρχεται από «ανοιχτού τύπου» ερωτήσεις. Με τον τρόπο αυτό 
σχηματίζεται και η εσφαλμένη εντύπωση στα παιδιά ότι υπάρχει μονάχα μια 
«σωστή» απάντηση, διατυπωμένη, μάλιστα, με καθορισμένο τρόπο.

II. Δίνουν σημασία και προσοχή στο περιεχόμενο της πρότασης και
όχι τόσο στη μορφή, που αυτή παίρνει. Έρευνες απέδειξαν ότι το παιδί 
βελτιώνει τη μορφή του λόγου του, δηλαδή τη σύνταξη και το περιεχόμενο, 
προσέχοντας το περιεχόμενο της πρότασης (Lindfors, 1980). Αυτό 
συνεπάγεται, ότι διορθώσεις που γίνονται στον τομέα της σύνταξης, σε 
μεμονωμένες λεκτικές ασκήσεις, μαθήματα γραμματικής κ.ά. δεν 
αντισταθμίζουν τη γλωσσική ωφέλεια που προκύπτει από τη ζωντανής 
γλωσσική επικοινωνία. t

Κλείνοντας, μπορούμε να πούμε ότι η γλωσσική ανάπτυξη στηρίζεται 
αφενός μεν σε ειδική εγγενή ικανότητα για έλλογη επικοινωνία και 
αφετέρου στις γλωσσικές εμπειρίες του περιβάλλοντος. Η πορεία της περνά 
μέσα από κληρονομικά καθορισμένα στάδια αλλά ακολουθεί το ρυθμό της
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γενικότερης ανάπτυξης των παιδιών. Ένα γλωσσικά εμπλουτισμένο 
περιβάλλον δύναται να δώσει ώθηση ως ένα σημείο στο ρυθμό της 
γλωσσικής ανάπτυξης. Υποχρέωση του νηπιαγωγείου αλλά και του 
δημοτικού σχολείου είναι να προσφέρει ένα τέτοιο περιβάλλον που τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά του οποίου είναι : α) η παροχή ευκαιριών για 
άμεση επικοινωνία και β) η δυνατότητα για ποικίλες δραστηριότητες . Όλα 
αυτά γεννούν βιώματα, έννοιες, δημιουργούν ανάγκες επικοινωνίας, που 
προάγουν τη γλωσσική ικανότητα (Ματσαγγούρας, 1983).
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2.4 Κατανόηση και παραγωγή του λόγου στην προσχολική 
ηλικία

Όσον αφορά το παιδί της προσχολικής ηλικίας στον τομέα της 
κατανόησης του λόγου, η εξέλιξη που παρουσιάζεται έχει να κάνει με δύο 
τομείς : α) την ικανότητα που έχει το παιδί να κατανοεί τις συντακτικές 
σχέσεις που αναπτύσσονται και β) στην ικανότητα να κατανοεί μια ποικιλία 
λέξεων, όπως για παράδειγμα λέξεις που αναφέρονται σε σχέσεις κ.ά.

Οι μελέτες για την ικανότητα των παιδιών να κατανοούν τις 
συντακτικές σχέσεις, επικεντρώνονται στις ακυρωτικές (ενεργητικές και 
παθητικές) προτάσεις. Ακυρωτικές είναι οι προτάσεις, όπου το όνομα παίζει 
ρόλο υποκειμένου ή αντικειμένου. Στις ενεργητικές προτάσεις, προκειμένου 
το παιδί να κατανοήσει την πρόταση και να καταλάβει ποιος είναι αυτός που 
ενεργεί, πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίζει το υποκείμενο από τη θέση 
του μέσα στην πρόταση, ότι δηλαδή το υποκείμενο μπαίνει πριν από το 
ρήμα. Στις παθητικές προτάσεις το παιδί πρέπει να κατανοήσει ότι το 
υποκείμενο είναι αυτό που δέχεται την ενέργεια και μπαίνει μετά το ρήμα.
Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να γίνει κατανοητό από το παιδί ότι η 
συντακτική σχέση όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα στην πρόταση, παράγει 
και το νόημα της πρότασης. Πρέπει να ξέρει το παιδί τους κανόνες που 
διέπουν την παθητική και την ενεργετική σύνταξη. Οι κανόνες αυτο&Γ·*β 
μαθαίνονται και γίνονται κατανοητοί μετά τα πέντε χρόνκ! jr 
(Τζουριάδου,1995).

Το λεξιλόγιο της κατανόησης αυξάνει πιο γρήγορα από το λεξιλόγιο 
παραγωγής. Βέβαια, κάτι τέτοιο φαίνεται να μην ισχύει για την προσχολική 
ηλικία. Οι έρευνες επισημαίνουν ότι τα παιδιά είναι σε θέση να παράγουν 
σύνθετες πρτάσεις, προτού κατακτήσουν την ικανότητα να τις κατανοούν 
(Τζουριάδου, 1995). Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται να μην είναι και τόσο 
λογικό. Αν, όμως, αναλογιστεί κανείς ότι η κατανόηση του λόγου σε απλές 
επικοινωνιακές καταστάσεις περιλαμβάνει πολλά περισσότερα στοιχεία από 
τις γλωσσολογικές νύξεις, το παραπάνω συμπέρασμα φαίνεται πιο λογικό. 
Μπορεί, λοιπόν, να ισχυριστεί κάποιος ότι η κατανόηση του περιεχομένου 
του λόγου προηγείται της παραγωγής, ενώ η κατανόηση των συντακτικών 
σχέσεων έπεται.

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητόαπό τα παραπάνω ότι τα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας, πολύ γρήγορα είναι σε θέση να παράγουν προτάσεις 
με σωστή συντακτική δομή απ’ότι να τις κατανοούν, όταν βασίζονται 
μονάχα σε γλωσσολογικά στοιχεία.

Σημαντικό χαρακτηριστικό στην ανάπτυξη του λόγου για το παιδί της 
προσχολικής ηλικίας είναι η κατανόηση και η παραγωγή σε ερωρήσεις του 
τύπου «γιατί», «τι», «που», «πότε» και άλλα. Γενικότερα, η απάντηση των 
παιδιών σε οποιαδήποτε ερώτηση του τίθεται, είναι σημάδι ότι το παιδί
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αλληλεπιδρά με τον περίγυρο του και δύναται να αποκριθεί στα ερεθίσματα 
που δέχεται. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά κατανοούν πρώτα το «τι», 
μετά το «γιατί», το «ποιος», το «πού», το «πώς» και το «πότε». Αυτού του 
τύπου η ιεράρχηση έχει να κάνει με το περιεχόμενο που εκφράζουν αυτές οι 
ερωτήσεις. Για παράδειγμα, στην ερώτηση «τι» το παιδί καλείται να 
κατονομάσει συγκεκριμένο αντικείμενο ή μια ενέργεια. Στην ερώτηση 
«ποιος» καλείται να κατονομάσει ένα πρόσωπο, ενώ το «πού» μια 
τοποθεσία. Οι έννοιες αυτές έχουν αποκτηθεί κιόλας από το στάδιο του 
τηλεγραφικού σταδίου, όπου οι απαντήσεις που δίνονται από τα παιδιά 
αποτελούνται από ουσιαστικά και ρήματα. Αντίθετα, οι άλλες ερωτήσεις 
απαιτούν γνώσεις αιτιότητας, τρόπου και χρόνου. Έννοιες, δηλαδή, που 
αναπτύσσονται αργότερα.

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας αναπτύσσουν στρατηγικές, 
προκειμένου να κατανοήσούν καλύτερα τις γλωσσικές μορφές. Οι τύποι των 
στρατηγικών κατανόησης που χρησιμοποιούν τα παιδιά της προσχολικής 
είναι αρκετά εξειδικευμένοι και αφορούν περισσότερο γλωσσολογικά 
ερεθίσματα που λαμβάνουν και όχι γλωσσικά. Μια απ’ αυτές τις στρατηγικές 
είναι του πιθανού γεγονότος. Στη στρατηγική αυτή τα παιδιά χρησιμοποιούν 
γνώσεις που κατέχουν για τον περιβάλλοντα λόγο για να εκφράσουν μια 
πρόταση την οποία τυχαίνει να μην κατανοούν πλήρως. Για παράδειγμα 
στην παθητική πρόταση «το μωρό τρέφεται από τη μητέρα», το ποιο λογικό 
είναι να θεωρήσουμε ότι την κατανοεί. Αν, όμως, του ζητήσουμε να την 
μετατρέψει, δεν μπορεί. Αυτό καταδεικνύει ότι το παιδί γνωρίζει το γεγονός- 
ότι το μωρό είναι αυτό που τρέφεται από τη μητέρα του- και αδυνατεί να 
κάνει οποιαδήποτε αλλαγή.

Μια άλλη στρατηγική είναι αυτή του υποκειμένου-αντικείμενου. Το 
παιδί εδώ αποδίδει το ρόλο του υποκειμένου στην πρώτη λέξη της πρότασης 
και το αντικείμενο στο δεύτερο. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί έχει μάθει 
ακόμα και από την προσχολική ηλικία τον κανόνα υποκείμενο-ρήμα- 
αντικείμενο της ενεργητικής φωνής και τον χρησιμοποιεί σα βάση για να 
εκφράσει δομές που δεν έχει μάθει ακόμα.

Άλλη μια στρατηγική είναι η σειρά αναφοράς και αναφέρεται σε 
προτάσεις που συνδέονται χρονικά μεταξύ τους (πριν-μετά). Όταν το παιδί 
δε ξέρει τη σημασία του «πριν» και του «μετά», χρησιμοποιεί τη στρατηγική 
αυτή με βάση τη συχνότητα που εμφανίζονται γενικότερα αυτά στις 
προτάσεις. Όταν το παιδί καλείται να προφέρει μια πρόταση, όπου λείπει μια 
απ’αυτές τις έννοιες, το παιδί δε σχηματίζει σωστά την πρόταση.

Τέλος, μια ακόμη στρατηγική που χρησιμοποιείται κυρίως στις 
ερωτήσεις είναι η στρητηγική αναφορά στο ρήμα. Όταν τα παιδιά δεν , 
κατανοούν την ερώτηση που τους τίθεται, τότε απαντούν με πληροφορίες 
που ταιριάζουν με το ρήμα της ερώτησης.

Ο λόγος στην προσχολική ηλικία, παρόλες τις εξελίξεις του, 
χρησιμοποιείται απότα παιδιά με απώτερο σκοπό να εκφράσει τις επιθυμίες
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του, τις ανάγκες του και τις εμπειρίες χωρίς να ενδιαφέρεται για τον 
ακροατή του ή συνομιλητή του.

Ο Piaget οναμάζει αυτό το είδος το λόγο εγωκεντρικό, αφού 
συμβαδίζει με την εγωκεντρική σκέψη των παιδιών σ’αυτή την ηλικία. Από 
τον Piaget περιγράφονται τρία είδη εγωκεντρικού λόγου : α) η επανάληψη, 
β) το μονόλογο και γ) το συλλογικό μονόλογο, όπου τα παιδιά βρίσκονται σε 
κάποιον χώρο χωρίς να είναι κάποιος άλλος παρών. Ο εγωκεντρικός λόγος 
του παιδιού χρησιμοποιείται σαν μορφή ελεύθερου παιχνιδιού και σαν 
εξάσκηση της γλώσσας.

Ο Vygotsky, από την άλλη μεριά, διαφωνεί με τις απόψεις του Piaget 
και θεωρεί ότι, ο εγωκεντρικός λόγος αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο από 
τον «πρωτόγονο» λόγο του παιδιού της προσχολικής ηλικίας στον 
επικοινωνιακό λόγο, που χρησιμοποιεί πλέον το παιδί προκειμένου να 
επικοινωνήσει και να απευθυνθεί στους άλλους. Μπορεί να υποστηρίξει 
κανείς ότι βρίσκεται στο ενδιάμεσο στάδιο του ώριμου επικοινωνιακού 
λόγου και του εσωτερικού λόγου. Επίσης, ο Vygotsky υποστήριξε ότι τα 
παιδιά παράγουν περισσότερες εγωκεντρικές προτάσεις όταν ο ενήλικας 
έιναι παρόν, γιατί πιστεύουν ότι θα τους δώσει λύση σε τυχόν προβλήματα 
που θα παρουσιαστούν. Μέσα από τη μίμηση, την επανάληψη και την 
τροποποίηση των προτάσεων, τα παιδιά φαίνεται να πραγματοποιούν 
συγκεκριμένες γλωσσικές κατασκευές και να συγκρίνουν παλιές και 
καινούργιες πληροφορίες.
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ.

3. Πραγματολογία: Η Γλώσσα στην Πράξη.

Στη γλωσσική ανάλυση, τα επιμέρους επίπεδα προκείπτουν, κατά 
κάποιο τρόπο, από τη δυαδική σύλληψη του γλωσσικού σημείου. Μια 
κλασσική αντίληψη υποστηρίζει ότι ένα υλικό αντικείμενο (σημαίνον) 
υποκαθιστά κάτι άλλο στο βαθμό που κάποιος το ερμηνεύει ως σημείο. Η 
συσχέτιση των σημαινόντων/σημαινομένων, με τους ερμηνευτές και τους 
χρήστες που οφείλεται στη σημασιολογία, που αναπτύχθηκε από τους 
Αμερικανούς σημειολόγους Peirce και Morris. Κατά τον Morris (1938), η 
σημειολογία χωρίζεται σε τρεις τομείς: α) τη σύνταξη, η οποία μελετά τη 
σχέση των σημείων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις σημασίες και τους 
χρήστες/ ερμηνευτές, β) τη σημασιολογία, που εξετάζει τις σχέσεις σημείων 
και σημασίας ανεξάρτητα από τους χρήστες και τους ερμηνευτές και γ) την 
πραγματολογία, που ασχολείται με τις σχέσεις σημείων και χρηστών- 
ερμηνευτών. Έτσι, λοιπόν, προσδιορίζεται η πραγματολογία με αντικείμενο 
την προέλευση, τη χρήση και τις επιδράσεις των σημείων στην αναφορά.

Για πολλούς γλωσσολόγους, η πραγματολογία δεν αποτελεί 
ξεχωριστό τμήμα της γλωσσολογίας αλλά υποδιαίρεση της σημασιολογίας. 
Οι γλωσσολόγοι αυτοί υποστηρίζουν ότι είναι λάθος και παραπλανητικό να 
γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ της σημασιολογίας και της πραγματολογίας. 
Θεωρούν ότι είναι αδύνατο να οριστεί η σημασιολογία αγνοώντας όρους της 
πραγματολογίας που βοηθούν σημαντικά στον ορισμό και τη κατανόηση της 
σημασιολογίας. Τούτη εδώ, όμως, η εργασία δεν θα πάρει θέση στη διαμάχη 
που υπάρχει. Αξίζει, όμως, να τονιστεί ότι πολλές φορές ο διαχωρισμός 
μεταξύ σημασιολογίας και πραγματολογίας είναι δύσκολος και πολλές 
φορές η σημασιολογική περιγραφή επηρεάζεται ή και εξαρτάται από 
πραγματολογικές επιδράσεις (Φιλλιπάκη-Warburton, 1992).

Η πρώτη προσπάθεια ορισμού της πραγματολογίας (pragmatics) έγινε 
από το φιλόσοφο Charles Morris το 1938. Ο κλάδος, όμως, οφείλει την 
ανάπτυξή του στις μελέτες των Άγγλων φιλοσόφων John Austin (1962) και 
Paul Grice (1965), καθώς και στις μελέτες του αμερικανού φιλοσόφου John 
Searle (1979). Οι βασικές ωθήσεις προήλθαν κυρίως από τη θεωρία των 
γλωσσικών πράξεων (Austin 1962, Searle 1969). Σε αυτό το πλαίσιο, 
«χρήση σημείων», σημαίνει επιτέλεση γλωσσικών πράξεων, με άλλα λόγια 
εκφωνημάτων στη γλωσσική επικοινωνία. Κατ’αυτόν τον τρόπο επέρχεται 
αβίαστα η στροφή του γλωσσολογικού ενδιαφέροντος από την πρόταση στό 
εκφώνημα, από το γλωσσικό σύστημα στη γλωσσική δραστηριότητα και 
επαναπροσδιορίζεται η πραγματολογία , ενώ ταυτόχρονα αμφισβητείται η 
στεγανοποίηση αυτών των διακρίσεων.
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Η πραγματολογία, λοιπόν, μελετά τους τρόπους με τους οποίους το 
περιβάλλον, γλωσσικό ή εξωγλωσσικό, επιδρά στην ερμηνεία της πρότασης, 
όπως αυτή πραγματώνεται ως εκφώνημα μέσα σε κάποιο χώρο και χρόνο 
και σε κάποια συμφραζόμενα (0^m0ia]-Warburton,1992). Κοντολογίς, η 
πραγματολογία ασχολείται με τις σχέσεις σημείων και χρηστών-ερμηνευτών 
που τα χρησιμοποιούν (Πήτα, 1998).

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που δύνανται να επιδράσουν στην 
ερμηνεία ενός εκφωνήματος είναι πολλοί και ποικίλοι. Ένας τέτοιος 
παράγοντας είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση της κοινωνίας μέσα στην 
οποία λειτουργεί η γλώσσα. Για παράδειγμα, η επιλογή των λέξεων ή ακόμα 
και των γραμματικών δομών αλλά και ερμηνεία τους, φαίνεται να 
επηρεάζονται από ταξικές διαφορές και κοινωνικές σχέσεις συνομιλούντων, 
ηλικία, φύλο κ.ά.
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3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ .

Μερικές από τις πιο βασικές έννοιες της πραγματολογίας μπορούν να 
οριστούν οι ακόλουθες: α) αναφορά και δείξη (reference, deixis), β)λεκτικές 
ή γλωσσικές πράξεις (speech acts), γ) προϋπόθεση (presupposition) και δ) 
διαλογικά υπονοήματα (conversational implicatures).

3.1.1. Αναφορά και δεί£η .

Όταν χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, θέλουμε να αναφερθούμε σε 
πράγματα ή καταστάσεις και να μιλήσουμε γι’αυτά. Οι λέξεις και οι 
εκφράσεις που χρησιμοποιούμε προκειμένου να εντοπίσουμε τα πράγματα 
για τα οποία γίνεται ο λόγος ονομάζονται αναφορικές εκφράσεις (referring 
expressions). Κάθε πρόταση χωρίζεται σε δύο τμήματα: την αναφορική 
έκφραση και το κατηγόρημα. Από τη μια, η αναφορική έκφραση αφορά ή 
καθορίζει το στοιχείο του κόσμου, πραγματικό ή ιδεατό, για το οποίο γίνεται 
λόγος. Από την άλλη το κατηγόρημα αποδίδει κάποια ιδιότητα στο στοιχείο 
αναφοράς ή εκφράζει κάποια σχέση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα 
στοιχεία. Οι ονοματικές φράσεις που αναφέρονται σε είδη πραγμάτων 
αληθινών ή φανταστικών μπορούν να χρησιμοποιούνται με γενική αναφορά, 
η οποία όμως καθορίζεται από τη σημασιολογική τους δομή (Φιλλιπάκη- 
Warburton, 1992). Για παράδειγμα, στη φράση «ο σκύλος είναι ο καλύτερος 
φίλος του ανθρώπου», οι ονοματικές φράσεις «ο σκύλος» και «του 
ανθρώπου» αναφέρονται γενικά σε όλους τους ανθρώπους και σε όλους τους 
σκύλους. ΓΓαυτό ακριβώς, λέμε ότι έχουν οι όροι αυτοί γενική αναφορά.

Ένας τρόπος για να έχουμε συγκεκριμένη αναφορά είναι η χρήση των 
κύριων ονομάτων. Το κύριο όνομα δημιουργεί μια ασφάλεια για τους 
συνομιλητές, εφόσον αναφέρεται σε ένα και μόνο άτομο γνωστό για τους 
συνομιλητές. Αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις, όπου υπάρχουν περισσότερα 
άτομα με το ίδιο όνομα ακόμα και μέσα στον κύκλο των συνομιλούντων, 
δημιουργούνται κάποιες αμφισημείες.

Άλλος τρόπος για να έχουμε συγκεκριμένες αναφορές, είναι η χρήση 
των οριστικών περιγραφών (definite descriptions).Oi οριστικές περιγραφές 
βοηθιούνται σημαντικά από τη χρήση του οριστικού άρθρου, μέσα σε 
ορισμένο γλωσσικό ή εξωγλωσσικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, στη 
φράση, « ο σκύλος δαγκώνει», η οποία μπορεί να εμφανίζεται στην είσοδο 
ενός σπιτιού, δηλώνει ξεκάθαρα ότι, ο συγκέκριμένος σκύλος, του 
συγκεκριμένου σπιτιού, δαγκώνει. ,1

Τέλος, ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος για συγκεκριμένες αναφορές 
σε κάποιο στοιχείο του άμεσου περιβάλλοντος των συνομιλητών είναι οι 
αντωνυμίες και κυρίως οι προσωπικές και οι δεικτικές αντωνυμίες, σε
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συνδυασμό με επιρρήματα τόπου, χρόνου κ.ά., τα οποία ονομάζονται 
δεικτικά.

Συγκεκριμένα, οι προσωπικές αντωνυμίες «εγώ», «εσύ», κ.λπ, οι 
δεικτικές αντωνυμίες όπως «αυτός», «εκείνος», τα τοπικά επιρρήματα όπως 
«εδώ», «εκεί», τα χρονικά «τώρα», «χθες», «αύριο», κ.λπ., 
χρησιμοποιούνται σε φράσεις για να προσδιορίσουν το πρόσωπο ή το 
σημείο του χρόνου και τόπου, μέσα στον οποίο εκτυλλίσεται η επικοινωνία. 
Τα στοιχεία αυτά αντικαθιστούν δεικτικές χειρονομίες, σωματικές κινήσεις 
δείξης. Η έννοια του στοιχείου δείξης καθορίζεται μέσα στο συγκεκριμένο 
τόπο και χρόνο του κάθε εκφωνήματος και σε συνάρτηση με τον ομιλητή.

Αξίζει, όμως, να σημειωθεί ότι η δείξη κάποιου προσώπου στα 
Ελληνικά δεν αποδίδεται μονάχα με τις αντωνυμίες, οποιασδήποτε μορφής 
κι αν είναι, αφού είναι προαιρετικές στο λόγο. Όλη αυτή η διαδικασία 
μπορεί να επιτυτγχάνεται και με τις καταλήξεις των ρημάτων. Μπορούμε, 
λοιπόν, να πούμε ότι οι καταλήξεις των ρημάτων έχουν και δεικτική 
λειτουργία ή παραπέμπουν σε προσωπικές αντωνυμίες, οι οποίες 
εννοούνται. Αυτό βέβαια, συμβαίνει στην Ελληνική και στην Αγγλική 
γλώσσας. Χαρακτηριστικά ο Lyons (1981), αναφέρει ότι οι αντωνυμίες α' 
και β' προσώπου κάνουν φανερή τη δείξη κι αυτές του γ' προσώπου 
αποτελούν μη καθαρή δείξη.

Η έννοια της δείξης αποδίδεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους και 
συμπεριλαμβάνουν γραμματικά στοιχεία χρόνου, τροπικότητας και άλλα. 
Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες 
δεικτικές κατηγορίες δηλώνεται καθαρά ότι το πλήρες νόημα ενός 
εκφωνήματος είναι συνδεδεμένο με το χρόνο και το χώρο μέσα στον οποίο 
εξελίσσεται. Η ίδια η σημασία μόνο ορισμένων λέξεων εξαντλείται (όπως 
στα «εγώ», «εσύ», «εδώ») ή περιγράφεται εν μέρει ή σε συνάρτηση με τις 
εξωτερικές συνθήκες ομιλίας («έρχομαι, κοντά, μακριά, μπροστά, πίσω...»). 
Γι’αυτό και η μελέτη της δείξης και της αναφοράς είναι απαραίτητη για τη 
μελέτη της σημασιολογίας και της πραγματολογίας.

3.1.2 Η Θεωρία των Λεξικών Πράξεων .

Ο Άγγλος φιλόσοφος J.L. Austin, του οποίου οι ιδέες έγιναν δεκτές 
όχο μόνο από τους φιλοσόφους και γλωσσολόγους αλλά και από 
ψυχολόγους και κριτικούς της λογοτεχνίας διατυπώνει τη θεωρία του, η 
οποία είναι γνωστή ως θεωρία των λεκτικών ή γλωσσικών πράξεων, στο . 
βιβλίο του How to do things with words. vj

Η πρώτη παρατήρηση που σημειώνει ο Austin είναι ότι όταν ο κάθε 
ομιλητής χρησιμοποιεί ένα εκφώνημα, ανεξάρτητα από το νόημα που 
παράγει, επιτελεί μια πράξη, μια λεκτική ή γλωσσική πράξη μέσα από την
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οποία εκφράζει τη γνώμη του ή τη στάση του απέναντι σε οποιαδήποτε 
κατάσταση.

Ένας ομιλητής εκφράζοντας ένα εκφώνημα, έχει επιτελέσει και μια 
πράξη, η οποία μπορεί να έχει ποικίλο περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα, η 
πράξη της υπόσχεσης, η πράξη της καταδίκης, της απογόρευσης ή της 
προειδοποίησης. Μάλιστα, ο Austin δίνει κάποιες προτάσεις σα 
παραδείγματα για να τονίσει αυτές τις σημασίες. Τις προτάσεις αυτές ο 
Austin τις ονομάζει επιτελεστικές. Συνήθως, σ’αυτές τις περιπτώσεις το 
κύριο ρήμα περιγράφει ρητά το είδος της λεκτικής πράξης που επιτελείται 
για αυτό κατατάσει τα εκφωνήματα αυτά στα ρητά επιτελεστικά 
εκφωνήματα. Τα ρήματα που εκφράζουν τις λεκτικές πράξεις ονομάζονται 
επιτελεστικά ρήματα.

Ο Austin προσθέτει ότι μπορούμε να διευρύνουμε την κατηγορία των 
επιτελεστικά) ν εκφω νημάτων σε όλα τα είδη των εκφωνημάτων, ακόμα και 
σ'αυτά που έχουν περιγραφικό περιεχόμενο. Με την επέκταση αυτή, οι 
επιτελεστικές λεκτικές πράξεις δεν είναι παρά μια υποκατηγορία των 
λεκτικών πράξεων γενικότερα.

Το κεντρικό σημείο στη θεωρία του Austin είναι ότι χρησιμοποιούμε 
τη γλώσσα όχι μόνο για να περιγράφουμε πράγματα και καταστάσεις ή απλά 
για να μεταφέρουμε πληροφορίες αλλά για να επιτελέσουμε πράξεις, η 
οποίες εν τέλει λειτουργούν για να μεταδώσουμε πληροφορίες στο 
περιβάλλον μας και πολύ συχνά για να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά των 
άλλων. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Austin, προτείνει ότι κάθε φορά που 
ομιλητής χρησιμοποιεί μια πρόταση μέσα στο λόγο επιτελεί τρεις 
διαφορετικές πράξεις. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

α) Η εκφωνητική πράξη (locutionary act). Η πράξη, δηλαδή, του να 
εκφωνήσει κάποιος τη συγκεκριμένη πρόταση με τη συγκεκριμένη σημασία.

β) Η προσλεκτική ή απλώς λεκτική πράξη (illocutionary act). 
Ανάλογα με τη προσλεκτική σημασία ή ισχύ που έχει κάποιο εκφώνημα ως 
υπόσχεση, εντολή, παράκληση κ.λπ., λέμε ότι ο ομιλητής έχει την 
προσλεκτική ή γλωσσική πράξη της υπόσχεσης, διαταγής κ.λπ.

γ) Η δια-λεκτική πράξη (perlocutionary act). Αναφέρεται στο 
αποτέλεσμα που επιδιώκει ο ομιλητής μέσα από το φώνημα.

Από τις τρεις αυτές λεκτικές πράξεις η προσλεκτική ή λεκτική πράξη 
είναι αυτή που κέντρισε το ενδιαφέροντων γλωσσολόγων και κυρίως των 
μελετητών της πραγματολογίας. Αυτό μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι 
προσφέρεται περισσότερο για αντικειμενική περιγραφή και επειδή η 
προσλεκτική και η διαλεκτική πράξη δεν ξεχωρίζουν πάντα καθαρά.

Βέβαια, σ’αυτό το σημείο τίθεται το ερώτημα πόσες λεκτικές πράξεις 
μπορούμε να ορίσουμε. Η απάντηση είναι απλή και καθοριστική: τόσες όσεί; 
και τα ρήματα που μπορούν να εκφέρουν ρητά αυτές τις πράξεις, υπόσχεση, 
παράκληση, κατηγορία, απειλή, προειδοποίηση κ.λπ. Επειδή, όμως, οι 
κατηγορίες των ρημάτων που επιτελούν από μόνες τους γλωσσικές πράξεις
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είναι πάρα πολλές, για αυτό το λόγο ο Austin και έπειτα ο συνεχιστής του ο 
Searle, πρότειναν να γίνει μια ταξινόμηση των ρημάτων αυτών ανάλογα με 
τη σημασία τους.

Ο Searle (1979) παρουσιάζει τις λεκτικές πράξεις κατηγοριοποιημένες 
ως εξής:

α) Βεβαιωτικές/ αποφαντικές (ή δηλωτικές). Η λεκτική πράξη 
θεωρείται βεβαιωτική όταν ο ομιλητής ισχυρίζεται και δηλώνει υπεύθυνα ότι 
αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια των λεγομένων του. Η παρακάτω 
πρόταση αποτελεί μια βεβαιωτική λεκτική πράξη: «Η βιβλιοθήκη του 
πανεπιστημίου μας έχει πολλές σπάνιες εκδόσεις». Στην πρόταση αυτή ο 
ομιλητής βεβαιώνει και αναλαμβάνει την ευθύνη ότι πραγματικά η 
βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου έχει πολλές σπάνιες εκδόσεις

β) Κατευύυντικές (directives). Αυτές οι λεκτικές πράξεις δηλώνουν 
ότι ο ομιλητής μ’αυτές προσπαθεί να πείσει τους ακροατές του να κάνει κάτι

γ) Δεσμευτικές (commissives). Αυτές οι λεκτικές πράξεις δηλώνουν 
ότι ο ομιλητής δεσμεύεται, αναλαμβάνει κάποια ευθύνη ή υποχρέωση να 
κάνει ο ίδιος κάτι. Για παράδειγμα: «Υπόσχομαι να σου επιστρέφω αύριο τα 
λεφτά σου».

δ) Εκφραστικές (expressives). Αυτές εκφράζουν την ψυχική στάση 
του ομιλητή απέναντι στο περιεχόμενο του εκφωνήμτος. Εκφραστικές 
λεκτικές πράξεις εκφέροναι με τα ακόλουθα: κρίμα, λυπάμαι, συγχαρητήρια, 
συγκινούμαι κ.ά.

ε) Διακηρυκτικές (declaratives). Αυτές οι λεκτικές πράξεις 
αντιστοιχούν μ’αυτές που ο Austin ονόμασε επιτελεστικές επειδή ακριβώς 
το ίδιο το εκφώνημα αποτελεί αναγνωρισμένη πράξη που δύναται επιφέρει 
κάποια συγκεκριμένη αλλαγή στο περιβάλλον.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις δεν αρκετά ξεκάθαρο σε ποια 
κατηγορία ανήκει κάποια πρόταση, γιατί δύναται ένα φώνημα να πααπέμπει 
σε μια ή και περισσότερες κατηγορίες.

Μια τελευταία παρατήρηση γι’αυτή την κατηγοριοποίηση είναι ότι 
για να κατατάξουμε σωστά ένα εκφώνημα στην ελληνική γλώσσα πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Για 
παράδειγμα, ρήματα που μπορούν να πάρουν συμπληρωματικές προτάσεις 
είτε σε οριστική έγκλιση με το «ότι» είτε σε υποτακτική σύνδεση με το 
«να» αλλάζουν ως προς την κατηγορία της λεκτικής πράξης. Η πρόταση « 
Σου υπόσχομαι να σου γράφω κάθε μέρα», είναι βέβαια δεσμευτική αλλά 
μπορεί να θεωρηθεί και βεβαιωτική (Φιλιππάκη-Warburton, 1992).

Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα: ποιο είναι το σύστημα που 
κατέχουν οι ομιλητές για να κρίνουν ποιες γλωσσικές πράξεις είναι 
κατάλληλες για μια δεδομένη στιγμή; Πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 
μια γλωσσική πράξη επιτυχώς; Αυτές οι απορίες μελετήθηκαν από τον 
Searle που διατύπωσε τις συνθήκες επιτυχίας που διέπουν τις λεκτικές 
πράξεις.
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Οι συνθήκες επιτυχίας ποικίλουν ανάλογα με το είδος της λεκτικής 
πράξης. Ένας τρόπος για να προσεγγίσουμε τις συνθήκες επιτυχίας είναι να 
φανταστούμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται μια λεκτική 
πράξη και να εξετάσουμε κατά πόσο κατάλληλη ήταν είναι η λεκτική πράξη 
για τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Εκτός από τις διάφορες συνθήκες επιτυχίας, που καθορίζουν και 
κρίνουν την επιτυχία λεκτικής πράξης, ο Searle πρόσθεσε και τις συνθήκες 
ειλικρίνειας (sincerity condition). Είναι δυνατό να ικανοποιήσουμε όλες τις 
συνθήκες επικοινωνίας ώστε να έχουμε μια επιτυχή υπόσχεση ή μια επιτυχή 
παράκληση αλλά να στερείται ειλικρίνειας. Στην περίπτωση αυτή, η λεκτική 
πράξη έχει τελεσφορήσει, αλλά αποδεικνύεται αρκετά ανειλικρινής, με 
αποτέλεσμα να πλήττεται η κοινωνική σχέση των συνομιλούντων. Ως 
ομιλητές λειτουργούμε και με τη προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τηρεί την 
συνθήκη της ειλικρίνειας (Παυλίδου,1997).

3.1.3 Προϋπόθεση .

Ο όρος προϋπόθεση (presupposition) χρησιμοποιήθηκε πρώτα από 
τους φιλοσόφους μέσα στα πλαίσια του προβλήματος των όρων αλήθειας 
που επικαλείται η σημασιολογική θεωρία των περιγραφικών προτάσεων. Το 
πρόβλημα εντοπίστηκε πρώτα σε προτάσεις των οποίων το υποκείμενο 
περιείχε μια αναφορική έκφραση (referring expression) και συνίσταται στο 
αν μπορούμε να κρίνουμε την τιμή της αλήθειας μιας πρότασης όταν το 
πρόσωπο ή το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται, δεν υπάρχει.

Για παράδειγμα, στην πρόταση «Ο βασιλιάς της Γαλλίας είναι 
φαλακρός», αν ξέρουμε ότι δεν υπάρχει βασιλιάς της Γαλλίας, μπορούμε να 
πούμε αν η πρόταση είναι αληθινή ή ψεύτικοι.

Σύμφωνα, με τον Russell (1905), η παραπάνω πρόταση φαίνεται να 
δηλώνει δύο πράγματα: α) ότι ο βασιλιάς της Γαλλίας υπάρχει και β) ότι 
είναι φαλακρός. Αφού, όμως, ο πρώτος ισχυρισμός είναι ψευδής επομένως 
όλη η πρόταση είναι ψευδής.

Μια άλλη παρεμφερής θεωρία, που αναπτύχθηκε από τον Strawson 
(1964), προτείνει ότι η παραπάνω πρόταση προϋποθέτει ότι υπάρχει ο 
βασιλιάς της Γαλλίας και ισχυρίζεται ότι είναι φαλακρός.

Οι γλωσσολόγοι Ρ. Kiparsky και C. Kiparsky (1971) προτείνουν μια 
δοκιμασία που εντοπίζει το μέρος εκείνο του νοήματος της πρότασης, το 
οποίο αποτελεί την προϋπόθεση ή τις προϋποθέσεις. Η θέση τους είναι ότι η 
προϋπόθεση παραμένει σταθερή και αναλλοίωτη τόσο στην καταφατική 
μορφή της πρότασης, όσο και στην αρνητική.

Σύμφωνα, με την άποψη πολλών γλωσσολόγων, η έννοια της 
προϋπόθεσης αποτελεί μέρος του λεξικού νοήματος διάφορων ρημάτων. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το παράδειγμα ότι το ρήμα «σκοτώνω»
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προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχει κάτι ζωντανό, γι’αυτό και δε μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε κυριολεκτικά τη φράση «σκοτώνω τις ιδέες μου».

Ο γλωσσολόγος Lakoff (1971) στα πλαίσια της πραγματολογίας 
χρησιμοποεί την έννοια της προϋπόθεσης για οτιδήποτε μπορούμε να πούμε 
ότι ο ομιλητής προϋποθέτει πως ισχύει όταν εκφωνεί κάποια πρόταση. Για 
παράδειγμα, ο Lakoff δίνει την ακόλουθη πρόταση: «Ο Γιάννης είπε τη 
Μαρία άσχημη και ύστερα τον προσέβαλε κι εκείνη». Στην προκειμένη 
περίπτωση, η πρόταση περιέχει την προϋπόθεση πως ο ομιλητής πιστεύει ότι 
το να ονομάσεις κάποιον άσχημο αποτελεί προσβολή.

Κατά κάποιο τρόπο,μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η λέξη 
«άσχημη» έχει αρνητική σημασία και ότι το να αποκαλέσεις κάποιον 
άνθρωπο άσχημο είναι προσβολή. Η έννοια της προϋπόθεσης έχει ξεφύγει 
από την έννοια της σημασιολογίας. Μιλάμε καθαρά για μια πραγματολογική 
προϋπόθεση. Αυτό φαίνεται και από την ακόλουθη πρόταση: «Ο Τάσος είπε 
τη Σούλα χαριτωμένη και ύστερα τον πρόσβαλε κι εκείνη». Σημασιολογικά, 
τουλάχιστον, η έννοια της λέξης «χαριτωμένη» είναι θετική. Ωστόσο, είναι 
δύσκολο να ισχυριστούμε και να υποστηρίξουμε ότι η παραπάνω πρόταση 
περιέχει τη σημασιολογική προϋπόθεση ότι το να αποκαλέσεις μια γυναίκα 
χαριτωμένη είναι προσβολή. Για ποιο λόγο πρέπει να το ερμηνεύσουμε ως 
προσβολή εξαρτάται από τα συγκεκριμένα πραγματολογικά συμφραζόμενα.

Σύμφωνα και με τα παραπάνω, η εφαρμογή της προϋπόθεσης σε 
τομείς πραγματολογικούς επιτρέπει να θεωρήσουμε ως προϋπόθεση πάρα 
πολλά πράγματα και μας οδηγεί στο πρόβλημα του πώς οριοθετούμε το 
μέρος της πρότασης που αντιστοιχεί στην προϋπόθεση κι εκείνο που 
εκφράζει τη βεβαίωση ή τον ισχυρισμό (Φιλλιπάκη-Wqrburton, 1992).

3.1.4. ΑιαλοΥΐκά Υπονοτίιιατα.

Ο φιλόσοφος Grice (1975), διαπύστωσε ότι, οι άνθρωποι όντας 
συνομιλητές εννοούμε περισσότερα πράγματα απ’αυτά που λέμε και πως 
αντιλαμβανόμαστε όλο αυτά που υπονοούνται, και διαπίστωσε τη θεωρία 
των διαλογικών υπονοημάτων (conversational implicatures).

Βασική αρχή αυτής της έννοιας αποτελεί η έννοια της συνεργασίας, η 
οποία κατευθύνει την εξέλιξη του διαλόγου. Η αρχή της συνεργασίας 
στηρίζεται στην ανθρώπινη σκέψη και για αυτό το λόγο ξεπερνά τα στενά 
όρια μιας συγκεκριμένης γλώσσας. Αυτή η βασική αρχή αποτελείται από 
τέσσερις βασικούς κανόνες που ρυθμίζουν την επικοινωνία ως εξής:

i. Το αξίωμα της ποιότητας (maxim of quality). Αυτό σημαίνει ότι 
η συμβολή στο διάλογο θα πρέπει να είναι αληθινή και να 
υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις.

ii. Το αξίωμα της ποσότητας (maxim of quantity). Η αρχή αυτή 
συνεπάγεται, ότι δεν πρέπει να λέμε περισσότερα απ’αυτά που 
χρειάζονται
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iii. To αξίωμα της συνάφειας (maxim of relevance). Η συμβολή 
στο διάλογο πρέπει να είναι με τον άμεσο τρόπο της 
συνομιλίας.

ΐν. Το αξίωμα του τρόπου (maxim of manner). Ο κάθε ομιλητής θα 
πρέπει να είναι σαφής, σύντομος και οργανωμένος και ο λόγος 
του θα πρέπει να έχει σειρά και τάξη.

Η σημασία των αρχών της διαλογικής συνεργασίας φαίνεται και από 
περιστάσεις όπου αυτές προφανώς παραβιάζονται.ο ακροατής σε τέτοιες 
περιπτώσεις κατανοεί την παραβίαση αλλά επειδή θεωρεί πολύ σημαντική 
και απαραίτητη την ιδέα της συνεργασίας στην συνομιλία, προσπαθεί να 
βρει ένα καλό συμπέρασμα στο διάλογο όσο κι αν αυτός φαίνεται 
ασυνάρτητος με την πρώτη ματιά (Φιλλιπάκη- Warburton,1992).

Η συμβολή της διαλογικών υπονοημάτων στην πραγματολογία είναι 
αρκετά σημαντική. Κι αυτό γιατί τα υπονοήματα που συνοδεύουν προτάσεις 
και εκφωνήματα βασίζονται στη λογική σκέψη. Η θεωρία αυτή φιλοδοξεί να 
έχει καθολικότητα τουλάχιστον γι’αυτά τα υπονοήματα που συνδέονται 
κατάκάποιο τρόπομε την προτασιακή και λεξική σημασία. Οι άγγλοι 
γλωσσολόγοι Sperber και Wilson (1986), ανέπτυξαν πρόσφατα μια θεωρία 
πραγματολογίας που βασίζεται στην αρχή της συνάφειας και γι’αυτό 
ονομάζεται θεωρία συνάφειας.
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3.2 Η Θεωρία των Λεκτικών Πράξεων και το Παιδί me 
IIpoayoIiKfic Ηλικίας.

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, ελάχιστη μονάδα στη θεωρία της 
πραγματολογίας αποτελούν οι λεκτικές πράξεις, σύμφωνα με τις θεωρίες 
των Austin (1962) και του Searle (1969). Η λεκτική πράξη μπορεί να 
αναλυθεί από τη μεριά του ομιλητή/τριας ανάλογα με τον επικοινωνιακό 
σκοπό που θέλει να επιτελέσει π.χ. μια παράκληση, μια προσφορά, ένα 
αίτημα. Η θεωρία των λεκτικών πράξεων είναι δημοφιλής στην έρευνα όσον 
αφορά στην κατανόηση και στη χρήση της γλώσσας.

Το παιδί είναι σε θέση να μετουσιώσει τον επικοινωνιακό σκοπό που 
επιθυμεί σε γλωσσική έκφραση και παράλληλα δύναται να εξάγει τον 
υπονοούμενο σκοπό των άλλων με βάση συγκεκριμένες εκφράσεις που 
ακούει. Παρατηρείται όμως η περίπτωση να μην υπάρχει ισχυρή αντιστοιχία 
μεταξύ αυτού που λέγεται και αυτού που εννοείται. Πιο καθαρά, αυτή η 
διαπίστωση φανερώνεται σε περιπτώσεις ειρωνίας, που εννοείται το ακριβώς 
αντίθετο απ’αυτό που λέγεται. Από τη μεριά της σημασιολογίας όλα τα 
παραπάνω είναι αδύνατο να ερμηνευτούν, αφού η σημασιολογία δίνει το 
κυριολεκτικό και μόνο νόημα μιας φράσης (Κατή, 1992). Τα προβλήματα 
της ερμηνείας και της πραγμάτωσης υπάρχουν και στην περίπτωση των 
λεκτικών πράξεων. Η ίδια λεκτική πράξη μπορεί να εκφραστεί με ποικίλους 
τρόπους, αλλάζοντας μονάχα οι γραμματικές δομές όχι όμως και οι 
σημασιολογικές. Για παράδειγμα είναι δυνατό να υπάρξουν πολλοί ποικίλοι 
και ισότιμοι τρόποι εκφοράς μιας φράσης, αλλά το αίτημα να εκφράζεται με 
περισσότερο ή λιγότερο έμμεσο τρόπο.

Βέβαια, το να επιλέξουμε μια συγκεκριμένη γλωσσική δομή 
εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το γενικότερο πλαίσιο της 
επικοινωνίας, δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει και σε ποια άτομα 
απευθυνόμαστε. Επίσης, εξαρτάται και από κοινωνικού τύπου γνώσεις για 
τις σχέσεις εξουσίας των συνομιλούντων ατόμων. Για παράδειγμα, όταν 
μιλάμε σε άγνωστα άτομα, χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό της ευγένειας, 
ενώ όταν μιλάμε σε οικεία μας άτομα χρησιμοποιούμε πιο λιτή γλώσσα. Γι’ 
αυτό, λοιπόν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι κάθε παιδί πρέπει να μάθει 
πώς να επιτελεί λεκτικές πράξεις, ανάλογα με τα εκάστοτε επικοινωνιακό 
πλαίσια (Κατή, 1992).

Μια από τις πιο μελετημένες περιπτώσεις είναι αυτή της έκφρασης 
αιτημάτων, όπου γίνεται και πιο εμφανής η ανάπτυξη των πράξεων ομιλίας. 
Μάλιστα, η Shatz (1983), θεωρεί ότι είναι και οι πιο εύκολες πράξεις, για το 
λόγο ότι η αρχική χρήση της γλώσσας χρησιμοποιέιται για να κάλυψη' ^cai 
την ικανοποίηση των αναγκών, σε αντίθεση με μεταγενέστερες χρήσεις του 
λόγου, όπως είναι η περιγραφή του κόσμου.

Έχει παρατηρηθεί μέσα από σχετικές έρευνες ότι τα παιδιά αρχίζουν 
και εκφράζουν από νωρίς στην προσχολική ηλικία αιτήματα, με αρκετά
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άμεσο τρόπο και αργότερα φτάνουν σε αρκετά έμμεσους τρόπους (Read & 
Cherry, 1978). Γι’αυτή την ηλικία οι έμμεσοι τρόποι θεωρούνται πιο 
δύσκολοι και τέτοιου είδους εκφράσεις έχουν παρατηρηθεί σε μεγαλύτερα 
παιδιά της προσχολικής περιόδου. Αυτό το γεγονός δεν εμποδίζει τα 
μικρότερα παιδιά να κατανοήσουν τα έμμεσα αιτήματα. Το εξής παράδειγμα 
από ένα τρίχρονο παιδί είναι ενδεικτικό:

Μητέρα: τι χάλι είναι αυτό;(βλέποντας το δωμάτιο του παιδιού
ανάστατο από τα παιχνίδια παντού στο πάτωμα).
Παιδί: θα τα βάλουμε μετά.

Η ερμηνεία ενός τέτοιου έμμεσου αιτήματος επιτυγχάνεται μόνο αν 
λάβουμε υπόψη και το γενικότερο πλαίσιο επικοινωνιάς. Δεν είναι εύκολα 
εμφανές ποια στοιχεία του όλου πλαισίου επιτρέπουν την ερμηνεία ενός 
ερωτήματος ως αίτημα, γι’αυτό και είναι αξιοθαύμαστες οι ικανότητες 
ερμηνείας του παιδιού.

Συχνά, οι γονείς αποφεύγουν τα έμμεσα αιτήματα στην ομιλία που 
απευθύνουν στα παιδιά, σε περίπτωση που κρίνουν μπορεί να 
δημιουργηθούν προβλήματα κατανόησης (Schneiderman,1980). Γενικότερα, 
από τα μικρά παιδιά προτιμούνται τα άμεσα αιτήματα, κυρίως με απλή 
προστακτική αλλά έχει παρατηρηθεί ότι παιδιά μικρότερα από δύο ετών 
διατυπώνουν αιτήματα με πιο έμμεσο τρόπο. Οι γονείς, όταν τυχαίνει να 
χρησιμοποιούν έμμεσο αίτημα, το αναδιατυπώνουν κάνοντας το πιο άμεσο.

Σταδιακά, τα παιδιά είναι σε θέση όχι μόνο να διατυπώσουν με 
διαφορετικό τρόπο τα αιτήματα τους, χρησιμοποιούνται δηλαδή και τα πιο 
έμμεσα αιτήματα, αλλά και να κρίνουν πώς πρέπει να εκφέρουν το 
κατάλληλο αίτημα ανάλογα με την περίσταση. Η Bates (1976) μέσα από 
έρευνα της διαπίστωσε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν άμεσους τρόπους για να 
ζητήσουν κάτι, ανεξάρτητα από τις ηλικίες. Σε περίπτωση, όμως, που τους 
ζητηθεί να αλλάξουν τη μορφή του αιτήματος τους τα παιδιά παρουσιάζουν 
αντιδράσεις, ανάλογα με την ηλικία. Τα παιδιά της μικρότερης ηλικίας δεν 
αλλάζουν τις προτάσεις, στις οποίες συνήθως χρησιμοποιούν προστακτική, 
ακόμα κι αν τους το ζητήσεις. Αντιθέτως, τα παιδιά της σχολικής, κυρίως, 
ηλικίας αλλάζουν την έντονη προστακτική του άμεσου αιτήματος και τα 
μετατρέπουν σε έμμεσα εκφωνήματα.

Στο σημείο, αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη της ανάπτυξης των 
γλωσσικών πράξεων, αντιμετωπίζει δύο ειδών προβλήματα. Αρχικά, 
τίθενται ερωτήματα για τη βάση και την αξιοπιστία των λεκτικών πράξεων. 
Κατά δεύτερον προκύπτουν μεθολογικά προβλήματα κάθε φο^)ά που 
προσπαθούμε να εντοπίσουμε την ικανότητα των παιδιών να κατανοούν τις 
λεκτικές πράξεις των άλλων.

Όπως, έχει, ήδη επισημανθεί στο πρώτο μέρος τούτης της εργασίας, η 
πραγμάτωση των επικόινωνιακών προθέσεων σε γλωσσικά εκφωνήματα,
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αλλά και η ερμηνεία των προθέσεων που ενυπάρχουν στα εκφωνήματα των 
άλλων, πρέπει να υπολογίζεται σε συνάρτηση με το γενικότερο πλαίσιο, 
φυσικό, κοινωνικό, γλωσσικό, αφού δύναται να επηρεάσει την όλη 
διατύπωση των γλωσσικών εκφράσεων. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 
αντιμετωπίζουν ως επι το πλείστον επικοινωνιακά προβλήματα και όχι τόσο 
γλωσσικά (Κατή,1992). Κατά την προσχολική ηλικία τα παιδιά 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα, σε πολύ οικείες καταστάσεις και κυρίως όταν 
συνομιλούν με άτομα οικεία προς τα παιδιά και, το βασικότερο, για θέματα 
οικεία προς τα παιδιά. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και με την είσοδο τους 
στο σχολείο, αλλάζουν τα επικοινωνιακά τους δεδομένα και δημιουργούνται 
περισσότερες και διαφορετικής φύσης ανάγκες επικοινωνίας για τα παιδιά. 
Χρειάζεται, λοιπόν, μια διαφορετική δόμηση και οργάνωση των εκφράσεων 
που χρησιμοποιούν. Γι’αυτό και πολλές φορές παρατηρούμε ότι παιδιά 
χρησιμοποιούν μονάδες ομιλίας, οι οποίες όμως αδυνατούν να αποδώσουν 
την ζητούμενη πληροφορία και οι οποίες θα ταίριαζαν σε άλλα περιστάσεις. 
Οι επικοινωνιακές ικανότητες του ανθρώπου είναι μεταβλητές και συνεχώς 
εξελισσόμενες (Κατή, 1992) . Έτσι, λοιπόν, οι επικοινωνιακές ικανότητες 
πρέπει να μελετούνται σε συνάρτηση με την ηλικία και γενικότερο πλαίσιο 
επικοινωνίας (Levinson, 1995).

Ο Dore (1978) ανέπτυξε ένα σύστημα καταγραφής των 
επικοινωνιακών προθέσεων για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, που το 
ονόμασε πράξεις συνομιλίας. Το σύστημα δε βασίζεται μόνο στις 
επικοινωνιακές προθέσεις αλλά και στη συντακτική μορφή, το περιεχόμενο 
και τις απαντήσεις που παίρνει το παιδί.

Οι James και Seebach (1982) μελέτησαν τη χρήση των ερωτήσεων 
στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, για να διαπιστώσουν ποιον 
επικοινωνιακά σκοπό εξυπηρετούν. Τα αποτελέσματα τους αφορούν παιδιά 
ηλικίας από δύο εως πέντε και ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες:

ί. Ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται για να πάρουν πληροφορίες 
Π. Ερωτήσεις για να κάνουν συνομιλίες-συζητήσεις
iii. Ερωτήσεις που λειτουργούν ως οδηγίες, εντολές.
Διαπιστώθηκε, ότι, τα μικρότερα παιδιά κάνουν ερωτήσεις με σκοπό 

να πάρουν πληροφορίες, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά για να δώσουν εντολές. 
Ενδιαφέρον, παρουσιάζουν τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων-πέντε χρονών, τα 
οποία χρησιμοποιούν τις ερωτήσεις για να κάνουν συζήτηση, κάτι που 
εκφράζει την ανάγκη των παιδιών να γνωρίσουν νέα πράγματα αλλά και να 
κοινωνικοποιηθούν.

Η αλήθεια είναι ότι κατά τα πρώτα προσχολικά χρόνια του το παιδί, 
δεν γνωρίζει και πολλά για τις προϋποθέσεις μιας συνομιλίας καθώς και γιμ- ^ 
το στυλ μετάβασης από το ένα θέμα στο άλλο. Τα παιδιά των δύο χρόνων' 
μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ παλιών και νέων πληροφοριών. Δεν 
είναι σε θέση, όμως, να υποθέσουν τι γνωρίζει ο συνομιλητής τους και 
αδυνατούν να προσαρμόσουν την ομιλία τους ανάλογα με το ποιος είναι ο
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συνομιλητής ή ο ακροατής τους. Μετά τα τέσσερα τα παιδιά μπορούν να 
προσαρμόσουν το στυλ της ομιλίας τους στο ανάλογο επικοινωνιακό 
πλαίσιο (Corsaro, 1979). Επίσης, τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι σε θέση 
να υποθέτουν για την κατάστασηστην οποία βρίσκονται οι άλλοι 
συνομιλητές και να χρησιμοποιούν εκφράσεις ευγένειας (James, 1978).
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3.3 Η οριοθέτηστι ττκ πραγματολογίας.

Σύμφωνα με τη θεωρία του Searle (1969) για τις λεκτικές πράξεις, η 
ικανοποιητική επιτέλεση των γλωσσικών πράξεων εντάσσεται στο χώρο της 
langue και όχι της parole. Οι απαραίτητες συνθήκες για την ορθότητα των 
γλωσσικών πράξεων είναι εξωγλωσσικές, οι κανόνες που υπαγορεύονται 
από αυτές χαρακτηρίζονται από τον Searle σημασιολογικοί. Η «ορθότητα» 
της γλωσσικής πράξης αναφέρεται στη δυνατότητα επίτευξης ενός 
αποτελέσματος με τη χρήση ορισμένων γλωσσικών εκφράσεων και στις 
συνθήκες που πρέπει να ισχύουν ώστε η σύνδεση γλωσσικών μέσων- 
αποτελέσματος να εφικτή, κατάλληλη, αποδεκτή κ.τ.λ. (Παυλίδου, 1997). 
Επομένως, η σημασία της πρότασης εμφανίζεται σε σχέση όχι μόνο με τη 
λεξική και γραμματική σημασία αλλά κυρίως με τη χαρακτηριστική της 
χρήση. Ισχύει βέβαια και το αντίστροφο: η χρήση της πρότασης στην 
επιτέλεση μιας γλωσσικής πράξης να εξαρτάται από τη λεξική και 
γραμματική σημασία.

Σύμφωνα με την παραπάνω άποψη, η πρόταση δεν εκλαμβάνεται ως 
αποκομμένο γλωσσικό σημείο από την επικοινωνία, ούτε και ως αφηρημένο 
προϊόν μιας σύνθεσης επιμέρους συστατικών, αλλά είναι αποτέλεσμα των 
γλωσσικών συναλλαγών των ανθρώπων. Με τον τρόπο αυτό εισάγονται τα 
εκφωνήματα στο πλαίσιο της σημασιολογίας, στον βαθμό που ενδιαφέρει η 
κυριολεκτική σημασία. Από την άλλη μεριά η πραγματολογία ασχολείται 
και αυτή με τα εκφωνήματα αλλά ενδιαφέρεται για το νόημα που δίνουν οι 
ομιλητές στα λεγόμενα τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 
συνομιλιακού υπονοήματος (Grice, 1975), όπου ο ομιλητής αφήνει να 
εννοηθούν και άλλα πράγματα, πέρα απ’αυτά που λέει. Αυτή η εκδοχή 
παραβλέπει ορισμένες αρχές τις επικοινωνίας, που αναφέρθηκαν και 3.1.4., 
για παράδειγμα την αρχή της ποσότητας, δηλαδή πόσες πληροφορίες πρέπει 
να δώσουμε στους συνομιλητές μας σε μια δεδομένη στιγμή. Η πρωταρχική 
προσλεκτική δύναμη ενός εκφωνήματος διαφέρει απ’αυτή που προκύπτει 
άμεσα από τη συμβατική σημασία της εκφωνούμενης πρότασης. Σύμφωνα, 
λοιπόν, με τον Searle το μη κυριολεκτικό νόημα βασίζεται μεν στην 
κυριολεκτική σημασία των γλωσσικών εκφράσεων, προϋποθέτει όμως 
ταυτόχρονα την αποδοχή των γενικών αρχών της γλωσσικής επικοινωνίας, 
ειδικότερη γνώση των περιστάσεων της επικοινωνίας κ.τ.λ.

Κλείνοντας αξίζει να σημειώσουμε, ότι η σημασιολογία εξετάζει τη 
σημασία της πρότασης ανεξάρτητα από το πλαίσιο της επικοινωνίας, ενώ η 
πραγματολογία μελετά τη σημασία των εκφωνημάτων , η οποία είναι 
συνάρτηση της προτασιακής σημασίας και του πλαισίου επικοινωνίας. Η 
άποψη αυτή, αναγνωρίζει μεν την αναγκαιότητα μελέτης χρήσης των 
γλωσσικών σημείων, διατηρεί δε ατόφια την αντιπαράθεση ανάμεσα στο 
σύστημα, τη δομή της γλώσσας και τη χρήση της. Με τον τρόπο αυτό δεν 
υπονομεύεται η διάκριση μεταξύ του συστήματος και της χρήσης αλλά και η
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ικανότητα σε σχέση με τη επιτέλεση και επομένως, οδηγούμαστε στη θέση 
ότι το φαινόμενο της γλώσσας μπορεί να ερμηνευτεί ικανοποιητικά μόνο 
στο πλαίσιο της επικοινωνίας (Παυλίδου, 1997).
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ



Εισαγωγή

Όπως έχει, ήδη, επισημανθεί, η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην 
πραματολογία και στον επικοινωνιακό χαρακτήρα του λόγου, κυρίως του 
λόγου του παιδιού της προσχολικής ηλικίας. Σε αυτά τα πλαίσια κινήθηκε το 
θεωρητικό μέρος, σε αυτά υλοποιήθηκε και η έρευνα τούτης της εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα, που έλαβε χώρα είχε ως βασικό στόχο 
να ελεγχθεί η ικανότητα των παιδιών της προσχολικής ηλικίας ως προς τη 
γλώσσα, κυρίως τον προφορικό λόγο.Οργανώνοντας δραστηριότητες 
γλωσσικής παραγωγής με επικοινωνιακούς στόχους, περιμέναμε να 
παραγχθεί συγκεκριμένη γλωσσική υλή από τα παιδιά.

Η ερεύνα δεν είχε καθόλου διδακτικό χαρακτήρα. Πώς θα μπορούσε, 
άλλωστε, αφού η επίσκεψη στο νηπιαγωγείο ήταν χρονικά σύντομη. Ο 
χαρακτήρας, λοιπόν, της έρευνας ήταν καθαρά παρεμβατικός και μέσω 
αυτής προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τους τρόπους και την μέθοδο που 
χρησιμοποιούν τα παιδιά ηλικίας 3,6-4,6-5,6 προκειμένου να τελεσφορήσει 
η επικοινωνία τόσο μεταξύ των συνομηλίκων, όσο και μεταξύ παιδιών και 
ενήλικα.

Χρησιμοποιήθηκαν, λοιπόν, 5 διαφορετικές δραστηριότητες με 
γνωστικό αντικείμενο κοινό, τη γλώσσα-προφορικός λόγος, όπως ακριβώς 
δίνεται και από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα. Αυτές οι δραστηριότητες 
αφορούσαν τα παιδιά των συγκεκριμένων ηλικιών. Έπρεπε, όμως, προς 
χάριν των αποτελεσμάτων οι δραστηριότητες να παρουσιαστούν ξεχωριστά 
στις τρεις αυτές ηλικίες, προκειμένου να καταγραφούν οι «γλωσσικές 
αντιδράσεις», των τριών αυτών ηλικιών.

Ο ιδανικότερος τόπος για τη διαξαγωγή μιας τέτοιας έρευνας κρίθηκε 
να είναι κάποιος παιδικός σταθμός, χωρίς να μας ενδιαφέρει σημαντικά η 
φύση του, αν δηλαδή είναι ιδιωτικός ή δημοτικός. Μας ενδιέφερε ιδιαίτερα 
να υπάρχουν ξεχωριστά τμήματα για αυτές τις ηλικίες, για να μελετηθεί 
μεμονωμένα η κάθε ηλικία και να παραχθούν τα αντίστοιχα συμπεράσματα 
για καθεμιά ομάδα παιδιών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πρώτη φάση κατά τη χρονική 
περίοδο 7/4-22/4 στον Ε' Παιδικό Σταθμό του Δήμου Λαρισαίων. Οι 
επισκέψεις στον παιδικό σταθμό γινόταν τρεις (3) φορές την εβδομάδα, με 
συνολική διάρκεια η καθεμιά περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. Σε χρονική 
διάρκεια μιας ημέρας πραγματοποιούνταν 2 δραστηριότητες και μια μόνο 
ημέρα πραγματοποιήθηκε μια μόνο δραστηριότητα, λόγω της μεγάλης της 
διάρκειας. Ακολούθησαν δύο εβδομάδες απραξίας, λόγω των εορτών του 
Πάσχα. Στις 9/5 έγινε ελεύθερη συζήτηση με τυχαίο δείγμα πέντε (5) 
παιδιών από τα τρία τμήματα, δηλαδή από τις τρεις διαφορετικές ηλικίες. 
Δηλαδή, συνολικά 15 παιδιά. Βασικό θέμα συζήτησης: το Πάσχα και οι 
εντυπώσεις των παιδιών από τα ήθη και τα έθιμα των ημερών αυτών.
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Το δείγμα, γενικά, των δραστηριοτήτων αφορά της ηλικίες που 
προαναφέρθηκαν. Το σύνολο των νηπίων ανέρχεται περίπου στα 60 παιδιά 
και από τις τρεις ηλκίες.

Μια από τις δυσκολίες αυτής της έρευνας ήταν η εντόπιση παιδικού 
σταθμού, ο οποίος να διαθέτει ξεχωριστά τμήματα για τις διαφορετικές 
ηλικίες. Πολλοί ήταν οι παιδικοί σταθμοί, οι οποίοι για πολλούς λόγους (π.χ 
χώρου, διδακτικού προσωπικού κ.ά ), είχαν τμήματα αναμειγμένα, με 
διαφορετικές ηλικίες παιδιών. Ένας τέτοιος παιδικός σταθμός, με αυτή τη 
δομή εργασίας δεν θα εξυπηρετούσε διόλου τις ανάγκες μας και τα σχέδια 
μας για την έρευνα, αφού μας ενδιέφεραν οι πραγματολογικές γνώσεις των 
παιδιών ξεχωριστά κάθε ηλικίας και τις αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ 
αυτών των παιδιών 3,6- 4,6- 5,6.
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4.1 Η πορεία της έρευνας και το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Καθώς το θέμα της εργασίας είχε να κάνει με τον προφορικό λόγο των 
παιδιών της προσχολικής ηλικίας, αποφασίστηκε να στηθούν ορισμένες 
δραστηριότητες και να εφαρμοστούν αυτές οι δραστηριότητες, σε παιδιά 
της συγκεκριμένης ηλικίας, ώστε να καταγραφεί ο λόγος που παράγουν τα 
παιδιά ηλικίας 3,6-4,6-5,6. Οι δραστηριότητες αυτές, ασφαλώς, αφορούσαν 
την γλώσσα και πιο συγκεκριμένα την προφορική επικοινωνία των νηπίων 
και ειδικότερα πώς εμφανίζεται ο επικοινωνιακός χαρακτήρας της γλώσσας 
σ’αυτήν την ηλικία του ανθρώπου.

Ως αρχή, λοιπόν, της έρευνας δημιουργήθηκαν 5 δραστηριότητες, που 
το γνωστικό τους αντικείμενο ήταν κοινό, εφόσον αφορούσαν τον ίδιο τομέα 
στη γλώσσα των παιδιών, τον προφορικό λόγο.

Αποφασίστηκε να εργαστούμε σύμφωνα με τους «κανόνες» που 
τίθενται από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Ως πρώτη ιδέα 
που τέθηκε στην πορεία και εφαρμόστηκε ήταν να δημιουργηθούν κάποιες 
δραστηριότητες, οι οποίες να είναι πλούσιες σε υλικά, διότι είναι πιο εύκολο 
για τα παιδιά αυτής της ηλικίας να εκφραστούν και να ανταποκριθούν σε 
ερεθίσματα, βλέποντας οικεία και ελκυστικά αντικείμενα.

Μια δεύτερη ιδέα ήταν, να ακολουθήσουμε τους στόχους που τίθενται 
από το νέο αναλυτικό αναφορικά με τους στόχους. Η αλήθεια, βέβαια, είναι 
ότι κατ’αυτόν τον τρόπο ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, όμως δεν 
εξακολουθήσαμε να εφαρμόζουμε το ΦΕΚ σε όλες μας τις κινήσεις. Η 
ιδιαιτερότητα για τις δραστηριότητες αυτές, ήταν να προσδιορίσουμε τι 
τύπου γλωσσικά αποτελέσματα περιμέναμε να πάρουμε από τις 
δραστηριότητες. Ακολουθώντας τις οδηγίες του Δ.Ε.Π.Π.Σ., δόθηκαν στόχοι 
τόσο γενικοί που ήταν αδύνατο να μας προσδιορίσουν τη γλωσσική ύλη που 
θα παράγονταν από τα παιδιά. Οι στόχοι κατά μεγάλο βαθμό βοηθούν στο 
να καθοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια και η γλωσσική ύλη.

Οι στόχοι που προτείνονται από το αναλυτικό είναι να μάθουν τα 
παιδιά: α) να διηγούνται/αφηγούνται 

β) να περιγράφουν 
γ) να εξηγούν και να ερμηνεύουν
δ) να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να επιχειρηματολογούν 
ε) να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο.

Σε θεωρητικό επίπεδο, αυτοί οι στόχοι, φαντάζουν αρκετά καλοί 
δίνουν την αίσθηση ότι η εργασία με αναφορά αυτούς τους στόχους, είναι 
εύκολη. Αυτό, βέβαια, βασίζεται στο βασικό χαρακτηριστικό αυτών, που 
είναι η γενικότητα και ευρύτητα που τους διακρίνει. Για ορισμένους αυτό 
φαίνεται βατό και βολικό, για το λόγο ακριβώς ότι οι στόχοι που 
προτείνονται δεν θέτουν περιορισμούς και όρια.

Ωστόσο, για την δική μας έρευνα, αυτοί οι στόχοι δεν μας ήταν 
επαρκείς. Ξεκινήσαμε να στήνουμε δραστηριότητες με τους
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προαναφερθέντες στόχους, όμως ήταν αδύνατο πραγματικά να ορίσουμε τη 
γλωσσική ύλη που πιθανόν θα παράγουν τα παιδιά. Για παράδειγμα, 
θέτοντας ως βασικό στόχο μιας δραστηριότητας το να μάθουν τα παιδιά να 
περιγράφουν ένα αντικείμενο ή μια φωτογραφία ή ένα πίνακα ζωγραφικής, 
είναι δυνατό να φανταστεί κανείς τις γλωσσικές δομές που δύνανται να 
παραχθούν από ένα παιδί προσχολικής ηλικίας. Για κάποιον, που θέλει να 
στήσει γενικότατες δραστηριότητες προσδοκόντας να δουν και να 
προσδιορίσουν εν γένει τη γλωσσική ικανότητα των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας , οι στόχοι του αναλυτικού είναι ικανοποιητικοί.

Το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών σχετικά με τη γλώσσα 
προτείνει γλωσσικές δραστηριότητες που βοηθούν στην καλύτερη 
προετοιμασία των νηπίων προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς το 
σχολείο. Σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο (2002), κάτι τέτοιο δεν έχει να 
κάνει με την «σχολειοποίηση» του νηπιαγωγείου. Βασική επιδίωξη της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι η επικοινωνιακή-λειτουργική μορφή της 
γλώσσας, κατά την οποία το νήπιο καλλιεργεί τη μητρική του γλώσσα 
επικοινωνόντας με τους υπόλοιπους μέσα σε όσο το δυνατόν πιο 
πραγματικές επικοινωνιακές συνθήκες (Coste et all, 1976, 
Widdowson,1978) . Η επικοινωνία, σύμφωνα με την προτεινόμενη 
διδακτική μεθοδολογία, νοείται ως μια μορφή κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
(Χατζήσαββίδη, 2002). Σύμφωνα με γλωσσοπαιδαγωγικές αντιλήψεις που 
διαμορφώθηκαν, στόχος της της διδασκαλίας της γλώσσας είναι η απόκτηση 
της απαραίτητης επικοινωνιακής ικανότητας (Χατζησαββίδης, 2002). 
Μονάχα σ’αυτό το σημείο τούτη η εργασία συμφωνεί με το Νέο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα και τους στόχους τους οποίους θέτει, τουλάχιστον όσον αφορά 
την προφορική επικοινωνία.

Αλλά όσον αφορά, τη δική μας έρευνα, της οποίας βασική επιδιώξη 
ήταν η διερεύνηση των τρόπων με τον οποίο ανταποκρίνονται τα παιδιά 
γλωσσικά σε ποικίλα ερεθίσματα, χρειάστηκε να γίνουν κάποιες αλλαγές. 
Έχοντας, λοιπόν, όλα τα παραπάνω ως αφετηρία, ξεφύγαμε από τους 
γενικούς στόχους και δώσαμε πιο συγκεκριμένη μορφή στους στόχους μας 
και κατ’επέκταση στις δραστηριότητες μας. Προτιμήσαμε, εν ολίγοις, να 
δώσουμε στόχους συγκεκριμένους, όπως για παράδειγμα να 
ανταποκρίνονται θετικά ή αρνητικά σε προσκλήσεις ή να εύχονται τα παιδιά 
στους συνομηλικούς τους.

Πώς θα μπορούσε να δημιουργήσει κανείς μια δραστηριότητα έχοντας 
ως στόχο: « να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τα παιδιά τον προφορικό 
τους λόγο»; Αλήθεια, ποια δραστηριότητα προφορικού λόγου ή και όλου 
του τομέα της γλώσσας γενικότερα ή και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα 
δεν περιέχεται και αυτός ο στόχος; Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι ο 
εμπλουτισμός και η βελτίωση του λόγου του παιδιού είναι ένας στόχος που 
είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί μέσα σε μια, δύο, τρεις, δέκα ή και είκοσι 
δραστηριότητες προφορικού λόγου. Αυτοί είναι στόχοι που πρέπει να
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τίθενται και να υλοποιούνται από το νηπιαγωγό στα πλαίσια μιας ολόκληρης 
σχολική χρονιάς. Είναι γλωσσικές δεξιότητες τις οποίες πρέπει να έχουν 
κατακτήσει τα παιδιά, φεύγοντας από το νηπιαγωγείο. Είναι η γλωσσική 
αγωγή, σε συνδυασμό πάντα με τη γραφή και την ανάγνωση, που καλείται 
να προσφέρει το νηπιαγωγείο στους «μαθητές» του, συνολικά.

65



4.2 Οι δραστηριότητες της έρευνας

Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται στη συνέχεια, είναι οι 
βασικές δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της 
έρευνας. Πρόκειται για 5 οργανωμένες δραστηριότητες, με διαφορετικό η 
καθεμιά στόχο, που η δημιουργία και η εφαρμογή τους κρίθηκε χρήσιμη για 
τη διερεύνηση της γλωσσικών δομών του λόγου του παιδιού της 
προσχολικής ηλικίας.

Οι δραστηριότητες αυτές παρουσιάστηκαν σε παιδιά ηλικιών 3,6- 4,6- 
5,6. Βασική επιδίωξη μας ήταν να δούμε πώς θα ανταποκρινόταν τα παιδιά 
των διαφορετικών ηλικιών στα ερεθίσματα που δινόταν μέσα από τις 
δραστηριότητες. Τα ερεθίσματα που δινόταν στα παιδιά ήταν ακρριβώς ίδια, 
χωρίς καμία απολύτως αλλαγή. Στο σημείο αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα 
για μας: κατά πόσο θα ήταν εύκολο για όλα τα παιδιά και κυρίως των 
μικρότερων να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν στα ερεθίσματα που 
λάμβαναν. Ήταν μεγάλη η περιέργεια μας για τη γλωσσική ύλη που 
παρήγαγαν τα παιδιά των 3,6 ετών και τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ 
αυτών και των παιδιών των 5,6 ετών.

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν μέσα στην τάξη με τη σειρά 
που παρουσιάζονται και παρακάτω.

1η Δραστηριότητα

Γνωστικό αντικείμενο: Γλώσσα- Προφορική Επικοινωνία 

Στόχος: Να μάθουν τα παιδιά να παρουσιάζονται.

Μέθοδος: Μονόλογος (Αυτοπαρουσίαση)

Υλικά: Καπέλο- Γράμματα της αλφαβήτου

Πορεία: Συγκεντρωνόμαστε με τα παιδιά στη γωνιά της συζήτησης 
προκειμένου να γνωριστούμε.
Το παιχνίδι ξεκινά από μένα: Μέσα από το καπέλο παίρνω ένα χαρτί που 
αναγράφει το αρχικό του ονόματος μου και παρουσιάζω τον εαυτό μου στα 
παιδιά. Τους εξηγώ το λόγο για τον οποίο βρίσκομαι στο νηπιαγωγείο τους. 
Στη συνέχεια το λόγο παίρνουν τα παιδιά. Το κάθε παιδί καλείται να 
τραβήξει ένα χαρτί, να εντοπίσει το γράμμα και να κατανοήσει σε ποιον από 
τους συμμαθητές τους ταιριάζει το γράμμα. Το δίνουν στον μαθητή που 
ταιριάζει και αυτός με τη σειρά του παρουσιάζει σύντομα τον εαυτό του.
Σε περίπτωση που τα παιδιά δυσκολεύονται να εκφραστούν ελεύθερα μόνα 
τους, δύναται να τεθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις:
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-« Πώς σε λένε»;
-« Πόσο χρονών είσαι»;
-« Πού μένεις»;
-« Έχεις αδέρφια»;
-« Ποιος/α είναι ο φίλος σου»;
-« Ποιο είναι το αγαπημένο που παιχνίδι»; κ.ά.

Χώρος: Η γωνιά της συζήτησης

Γλωσσική Ύλη: «Με λένε...», «Το όνομα μου είναι...», «Λέγομαι.......

Πρωταρχική ιδέα για αυτή τη δραστηριότητα ήταν μια πρώτη 
γνωριμία μας με τα παιδιά με τα οποία θα εργαζόμασταν. Σαφώς, βασική 
επιδίωξη μας είναι να εντοπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο το παιδί της 
προσχολικής ηλικίας δύναται να περιγράφει τον εαυτό του, αλλά και ποιες 
γλωσσικές δομές είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσει το παιδί σε μια τέτοια 
περίπτωση. Η γλωσσική ύλη που προβλεπόταν για την παρούσα 
δραστηριότητα είχε να κάνει με φράσεις που χρησιμοποιούμε όταν 
συστηνόμαστε σε κάποιον, αλλά και γενικότερα όταν παρουσιάζουμε τον 
εαυτό μας,. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται ενεστώτας. Θέλαμε, 
λοιπόν, να εντοπίσουμε κατά πόσο τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 
ανταποκρίνονται στην παραπάνω παγιωμένες γλωσσικές μεθόδους. Ήταν 
ουσιαστικά μια δυνατότητα για ελεύθερη έκφραση των νηπίων, αφού είχαν 
την ευκαιρία να εκφραστούν με όποιο τρόπο επιθυμούσαν χωρίς καμιά 
κατεύθυνση.

Όπως αναφέρθηκε και στην πορεία της δραστηριότητας, τα παιδιά 
έκαναν αντιστοίχιση του γράμματος που επέλεγαν και του παιδιού του 
οποίου το όνομα αρχίζει από το συγκεκριμένο γράμμα. Τη διαδικασία αυτή 
ακολουθήσαμε για τα νήπια και τα προνήπια, δηλαδή για τα παιδιά ηλικίας 
4,6-5,6. Για τα προνήπια ήταν δύσκολο να ακολουθήσουμε αυτή την 
μέθοδο, γι’αυτό και προτιμήθηκε το παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες. Το 
παιδί που έμενε χωρίς καρέκλα, μας παρουσιαζόταν.

2η Δραστηριότητα

Γνωστικό αντικείμενο: Γλώσσα-Προφορική Επικοινωνία

Στόχος: 1) Να αποδέχονται ή να αρνούνται τα παιδιά προσκλήσεις.
2) Να αναπτύξουν τα παιδιά το λεξιλόγιο μιας τηλεφωνικής 

συνδιάλεξης.
3) Να αιτιολογήσουν τις πράξεις τους.

Μέθοδος: Εργασία σε ζευγάρια- διάλογος.
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Υλικά: Τηλέφωνα.

Πορεία: Απλώνονται τα υλικά μας που σχετίζονται με τις τηλεφωνικές 
συνδιαλέξεις. Τα παιδιά μπορούν να επεξεργαστούν τα υλικά.
Στη συνέχεια τίθεται η υποθετική κατάσταση που θα βιώσουν τα παιδιά. Τα 
παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Το ένα από τα δύο παιδιά υποτίθεται ότι έχει 
τα γενέθλια του και θέλει να προσκαλέσει το άλλο παιδί. Η πρόσκληση 
γίνεται μέσω τηλεφώνου.
Τα παιδιά διαλέγουν το ζευγάρι τους.
Για ποικιλία των απαντήσεων, τα υπόλοιπα παιδιά, πλην του ζευγαριού, 
δημιουργούν μια κριτική επιτροπή, η οποία θα επιλέξει την καλύτερη 
δικαιολογία άρνησης ή αποδοχής της πρόσκλησης.
Σε κάθε ζευγάρι θα ορίζεται το περιεχόμενο της συνομιλίας, π.χ:
α) Δε θα μπορέσω γιατί...
β) Θα έρθω σίγουρα...
γ) Θα έρθω, αλλά λίγο αργότερα...
δ) Αν μπορέσω, θα έρθω... κ.ά.

Χώρος: Η γωνιά της συζήτησης

Γλωσσική Ύλη: «εμπρός...», «ναι...», «γεια σου...», «θα ήθελες...», «θα 
μπορούσες...», «θα έρθεις...», « έλα...», «σ’ευχαριστώ...», «λυπάμαι...», 
«συγγνώμη...», «δε θα μπορέσω, γιατί...», «δε θα έρθω...».

Αυτή η δραστηριότητα, όπως φάνηκε, είχε διπλό σκοπό: από τη μια 
θέλαμε να δούμε αν τα παιδιά είναι σε θέση να παράγουν τις συγκεκριμένες 
εκφράσεις, που χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής 
συνδιάλεξης, κυρίως στην αρχή και στο τέλος. Από την άλλη μεριά, μας 
ήταν αρκετά ενδιαφέρον να καταγράψουμε εκφράσεις που 
χρησιμοποιούνται από τα παιδιά, προκειμένου να αποδεχτούν ή όχι μια 
πρόσκληση που τους γίνεται και πώς αιτιολογούν τις επιλογές τους. Αυτοί 
είναι οι βασικοί λόγοι, για τους οποίους προτιμήθηκε αυτή η δραστηριότητα. 
Μας προκάλεσε αρκετά το ενδιαφέρον να εντοπίσουμε κατά πόσο τα νήπια 
είναι δυνατό να χρησιμοποιούν εκφράσεις, τις οποίες ακούν από τους 
ενήλικες και αν είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν δίνοντας τους την ίδια 
σημασία.

Η παρούσα δραστηριότητα παρουσιάστηκε στα παιδιά και των τριών 
ηλικιών. Σκοπός είναι να καταγραφούν οι εκφράσεις που παίρνουμε από τις 
τρεις διαφορετικές αυτές ηλικίες και να βρεθούν οι μεταξύ τους διαφορές. 
Σε σχέση με την πρώτη δραστηριότητα που είχαμε μια διαφοροποιήση σε 
σχέση με τα υλικά για τα παιδιά των 3,6 χρόνων, για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα δεν κάναμε καμία διαφοροποίηση. Τα θέματα του διαλόγου
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που προτείνονταν στα παιδιά ήταν ακριβώς τα ίδια για όλες τις ηλικίες. 
Εξάλλου αυτό ήταν και το στοίχημα μας.

3η Δραστηριότητα1

Γνωστικό αντικείμενο: Γλώσσα- Προφορική Επικοινωνία

Στόχος: 1) Να αναπτύξουν τα παιδιά συλλογισμούς.
2) Να αιτιολογήσουν τις προτάσεις τους.

Μέθοδος: Παρατήρηση- Συζήτηση.

Υλικά: Χαρτόνι κάνσον, εικόνες (κουνέλι, γλυκό, καρότα, σκύλος, σπίτι, 
τίγρης).

Περιεχόμενο: Δείχνονται τα υλικά μας στα παιδιά. Σ’ένα χαρτόνι κάνσον 
έχουν δημιουργηθεί τρεις δρόμοι: από την μια μέρια των δρόμων υπάρχει 
ένα κουνέλι και από την άλλη μεριά είναι το σπίτι του (βλέπε στο 
Παράρτημα)
Για να φτάσει το κουνέλι στο σπίτι του πρέπει να ακολουθήσει έναν από 
τους τρεις δρόμους. Ωστόσο, υπάρχουν εμπόδια και στους τρεις δρόμους: 
α) στον α' δρόμο υπάρχουν καρότα αλλά παραφυλάει κι ένας σκύλος 
β) στο β' δρόμο υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι γλυκό, 
γ) στο γ' δρόμο υπάρχει ένα άγριο ζώο.
Τα παιδιά αναζητούν λύσεις για την τύχη του κουνελιού, ξεδιπλώνουν τις 
σκέψεις τους και συζητούν.

Χώρος: Η γωνιά τη συζήτησης

Γλωσσική Ύλη: Τοπικοί προσδιορισμοί
Αιτιολογικοί προσδιορισμοί

Η τρίτη αυτή δραστηριότητα επιλέχτηκε με σκοπό να δούμε κατά 
πόσο τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι σε θέση να αιτιολογούν τις 
προσωπικές τους προτιμήσεις και κατ’επέκταση τις απόψεις τους. 
Συγκεκριμένα, μέσω της δραστηριότητας είχαν να αντιμετωπίσουν μια 
υποθετική κατάσταση και να βρουν μια συμβατή λύση για τον υποτιθέμενο 
προβληματισμό.Η γλωσσική ύλη που προβλεπόταν για τη δραστηριότητα 
είχε να κάνει με αιτιολογικούς και τοπικούς προσδιορισμούς. Κατά πόσο, 
δηλαδή, τα νήπια παράγουν στο λόγο τους προσδιορισμούς σε διαφορετικές 
καταστάσεις. Η δραστηριότητα απευθυνόταν στα παιδιά των ηλικιών 3,6-

1 Αυτή η δραστηριότητα προέρχεται από το βιβλίο του Αναγνωστόπουλου Β.Δ. (επιμέλεια) 
(2002). Γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση: Προφορική Επικοινωνία- Ανάγνωση- Γοαφή 
και Γραπτή Έκφραση. Αθήνα: Καστανιώτη.
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4,6-5,6. Παρουσιάστηκε στα παιδιά αυτών των ηλικιών η δραστηριότητα 
χωρίς καμιά διαφοροποιήση και χωρίς να γίνει καμιά απολύτως αλλαγή. Στα 
παιδιά όλων των ηλικιών τέθηκε ο ίδιος προβληματισμός και τα παιδιά 
κλήθηκαν να βρουν λύση για αυτή την υποθετική κατάσταση. Επιδίωξη μας 
ήταν να μην κάνουμε καμιά αλλαγή για το λόγο ότι θέλαμε να 
διαπιστώσουμε ποιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν μεταξύ των ηλικιών και 
πώς εξελλίσσονται οι προσδιορισμοί κατά την παιδική ηλικία.

4η Δραστηριότητα

Γνωστικό αντικείμενο: Γλώσσα- Προφορική Επιοινωνία

Στόχος: Να εξοικειωθούν τα παιδιά με τη χρήση κατάλληλων εκφράσεων 
με τις οποίες ευχόμαστε σε διάφορες περιστάσεις.

Μέθοδος: Διάλογος

Υλικά: Κορδέλες

Περιεχόμενο: Οριοθετούμε ένα διάδρομο με κορδέλες. Με διαφορετικά 
σχήματα ορίζεται η αρχή και το τέλος του διαδρόμου.
Τα παιδιά επιλέγουν το ζευγάρι τους και στη συνέχεια σκορπίζονται στο 
χώρο μεμονωμένα, φροντίζοντας να μη ξεχάσουν το ταίρι τους.
Οι συναντήσεις των ζευγαριών θα γίνονται στην αφετηρία του διαδρόμου 
και ο χωρισμός τους στο τέλος.
Όταν δίνεται το σήμα από την νηπιαγωγό, τα ζευγάρια μπαίνουν σε σειρά 
και ακούν τις οδηγίες της νηπιαγωγού, η οποία προτείνει να χαιρετηθούν τα 
ζευγάρια με ευχές ανάλογες στην περίσταση.
-« Χαιρετήστε το φίλο σας, βαδίστε στο διάδρομο αγκαζέ με το φίλο σας και 
στο τέλος του διαδρόμου, χαιρετήστε τον γιατί: 

ί) Θα τον δείς την επόμενη μέρα 
ϋ) Θα τον δεις μετά τις καλοκαιρινές διακοπές 
iii) Θα τον δεις μετά από ένα χρόνο, γιατί θα πάει ένα μακρινό ταξίδι 
ΐν) Θα τον δεις μετά από το Πάσχα
ν) Θα τον δεις μετά από μια βδομάδα, γιατί θα πάει για δουλειά σε 
άλλη πόλη
νΐ) Ίσως να μην τον ξαναδείτε, γιατί μετακομίζι σε άλλη πόλη.

Χώρος: Η γωνιά της συζήτησης

Γλωσσική Ύλη: «Γεια σου...», «Θα τα πούμε αύριο...», «Να 
προσέχεις...», « Καλό ταξίδι...», «Καλό Πάσχα...», «Να περάσεις 
καλά...».
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Η δραστηριότητα αυτή απευθυνόταν στα νήπια, στα προνήπια και 
προ-προνήπια. Καμιά αλλαγή δεν έγιμε στη δομή της δραστηριότητας. 
Παρουσιάστηκε σε όλα τα παιδιά με την ίδια δυσκολία. Θεωρούμε ότι ήταν 
μια από τις δύκολες δραστηριότητες, αφού οι ευχές δυσκολεύουν τα παιδιά 
της προσχολικής ηλικίας. Πάντως, αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι 
δόθηκαν οι ίδιες αφετηρίες και τα ίδια θέματα για ευχές.

Επιδίωξη μας ήταν να διαπιστώσουμε πώς χρησιμοποιούν τα παιδιά 
τις ευχές στο λόγο τους, γενικότερα αλλά και ποιες δυσκολίες εντοπίζονται 
όσον αφορά τις ευχές. Για αυτό το λόγο και προτιμήθηκε αυτή η 
δραστηριότητα. Η γλωσσική ύλη που προβλέψαμε για τη δραστηριότητα 
αυτή έχει να κάνει με τις γλωσσικές δομές που χρησιμοποιούνται συνήθως 
στις ευχές αλλά και με κάποιες συγκεκριμένες ευχές.

5η Δραστηριότητα

Γνωστικό αντικείμενο: Γλώσσα-Προφορική Εποινωνία

Στόχος: 1) Να μάθουν τα παιδιά να αγοράζουν προϊόντα από τη λαϊκή 
αγορά

2) Να ζητούν πληροφορίες για την ποσότητα και την ποιότητα για 
τα προϊόντα της λαϊκής.

Μέθοδος: Διάλογος-Παιχνίδι.

Υλικά: Ηχογράφηση από τη λαϊκή αγορά- Φωτογραφίες από τη λαϊκή 
αγορά- Προϊόντα λαϊκής (καρότα, πατάτες, σέλινο, κολοκυθάκια, 
μελιτζάνες, κρεμμύδια,σπανάκι...) (βλέπε και στο παράρτημα)

Περιεχόμενο: Ακούμε την ηχογράφηση της λαϊκής αγοράς. Τα παιδιά 
καλούνται να αναγνωρίσουν το χώρο.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι φωτογραφίες και τα παιδιά καλούνται να 
αναγνωρίσουν το χώρο.
Γίνεται συνδυασμός εικόνας και λόγου: τα παιδιά συνδυάζουν τις 
φωτογραφίες με αυτά που ακούν. Ποια φωνή αντιστοιχεί σε ποια 
φωτογραφία και γιατί.
Σχολιάζουμε τις φωτογραφίες: τα παιδιά αναγνωρίζουν τα προϊόντα. 
Τίθενται ερωτήσεις για το πώς θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον 
έμπορο προκειμένου να αγοράσουν το προϊόν.
Ακολουθεί παιχνίδι ρόλων: στήνονται πάγκοι λαϊκής. Μια ομάδα παιδιών 
πουλάει τα προϊόντα τους και ένα παιδί αγοράζει.
Οι πωλητές καλούνται να διαφημίζουν τα υλικά τους προκειμένου να 
δελεάσουν τον αγοραστή.
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Ο αγοραστής από η μεριά του διάλεγει σε ποιους πάγκους θα πάει και τι θα 
αγοράσει. Πωλητής και αγοραστής συζητούν για τα προϊόντα, την ποιότητα 
και την τιμή τους.

Χώρος: Η γωνιά της συζήτησης

Γλωσσική Ύλη: «θα ήθελα...», «πρακαλώ...», «ορίστε...», «θέλω...», «πόσο 
κάνει...», «πόσο θέλετε...», «είναι φρέσκο...», «

Η πέμπτη δραστηριότητα θεωρούνταν η πιο περίπλοκη απ’όλες. Καταρχήν, 
παρουσιάστηκε σε όλα τα παιδιά ακολουθώντας την ίδια δομή χωρίς να γίνει 
καμιά απολύτως αλλάγη. Είναι μια εκτενής δραστηριότητα και μπορεί να 
επεκταθεί σε πολλούς τομείς πέρα από την προφορική επικοινωνία, όπως 
είναι τα μαθηματικά, η βιολογία κ.ά. Ωστόσο, περιοριστήκαμε στο να 
εντοπίσουμε τις γλωσσικές δομές και το ειδικό λεξιλόγιο που προκύπτει 
στους χώρους της λαϊκής αγοράς. Θέλαμε να δούμε πώς παράγουν αυτού 
του τύπου τις γλωσσικές δομές τα παιδιά της πρσχολικής ηλικίας, κατά πόσο 
οικείο τους είναι το λεξιλόγιο ή αν γνωρίζουν το λεξιλόγιο που δύναται να 
παραχθεί μέσα στο συγκεκριμένο αυτό χώρο. Η γλωσσική ύλη που 
υποθέσαμε ότι μπορούσε να παράγουν τα παιδιά είχε να κάνει με 
πληροφορίες που μπορούσε να ζητήσει το παιδί και είχε να κάνει με την 
ποιότητα των προϊόντων αλλά και την χρηματική αξία των προϊότων. 
Δόθηκαν τα ίδια υλικά σε όλα τα παιδιά χωρίς να γίνουν εξαιρέσεις και 
αλλαγές. Επίσης, ακολουθήσαμε την ίδια πορεία «διδασκαλίας», χωρίς να 
γίνει κάποια διαφοροποίηση που να οφείλεται στην διαφορετική ηλικία των 
παιδιών.
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4.3 Η τελευταία φάση της έρευνας: ο έλεγχος.

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω στο ερευνητικό μέρος, το βασικό 
μέρος της έρευνας ολοκληρώθηκε μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 
εβδομάδων, από τις 7/4 ως τις 24/4. Σ’αυτό το χρονικό διάστημα 
πραγματοποιήθηκαν πέντε δραστηριότητες σε διαφορετικά αμιγή τμήματα, 
που περιελάμβαναν τις τρεις ηλικίες που μας ενδιέφεραν χωριστά.

Μετά το πέρας αυτού του πρώτου μέρους της έρευνας, αποφασίστηκε 
να ακολουθήσουμε και ένα δεύτερο επίπεδο στην έρευνα μας. Το δεύτερο 
μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε μετά τις διακοπές του Πάσχα. Η φάση 
αυτή της έρευνας περιελάμβανε μια ελεύθερη συζήτηση με τα ίδια παιδιά, 
που συμμετείχαν και στο πρώτο μέρος της έρευνας. Το βασικό θέμα ήταν, οι 
διακοπές του Πάσχα: οι εντυπώσεις και τα συναισθήματα των παιδιών. 
Μιλήσαμε με πέντε παιδιά από κάθε ηλικία. Πρόκειται για μια ελεύθερη 
συζήτηση με τα παιδιά, που έχει συγκεκριμένο θέμα αλλά τα παιδιά 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε γλωσσική δομή επιθυμούσαν, 
χωρίς να περιμένουμε να προκύψει κάτι συγκεκριμένο.

Το δεύτερο μέρος της έρευνας, όπως περιγράφηκε, αποτελεί τον 
γενικότερο έλεγχο τούτης της έρευνας. Αποτελεί έλεγχο, για το λόγο 
ακριβώς ότι μέσα από μια ελεύθερη συζήτηση με παιδιά προσχολικής 
ηλικίας μπορούν να προκύψουν πολλά διαφορετικά στοιχεία, που είναι πολύ 
πιθανό να παραβλεφθούν στις περιπτώσεις όπου στήνονται δραστηριότητες 
με απώτερο σκοπό να μελετήσουν συγκεκριμένα φαινόμενα και στοιχεία 
στην παιδική γλώσσα.

Με τον τρόπο αυτό ενεργήσαμε και εμείς στο πρώτο μέρος της 
έρευνας, όπου δημιουργήθηκαν πέντε δραστηριότητες με στόχο την 
παραγωγή συγκεκριμένης γλωσσικής ύλης. Θεωρήθηκε προτιμότερο λοιπόν 
για τον γενικότερο έλεγχο των πραγματολογικών γνώσεων των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας, να θέσουμε ένα θέμα ως αφετηρία για τα παιδιά και 
από’κει και έπειτα να βγάλουμε συμπεράσματα για την γνώσεις των παιδιών 
αναφορικά με τη γλώσσα.

Να σημειωθεί ότι η επιλογή του θέματος της δραστηριότητας δεν 
ήταν τυχαίο. Η δραστηριότητα είχε σα βασικό θέμα της Διακοπές του 
Πάσχα και πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος των διακοπών του Πάσχα. 
Υποθέσαμε, λοιπόν, ότι ήταν ένα θέμα οικείο για τα παιδιά αλλά και πολύ 
πρόσφατο. Το γεγονός αυτό θεωρήσαμε ότι θα βοηθούσε ιδιαίτερα τα παιδιά 
να εκφράσουν ελεύθερα για εμπειρίες τους.
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4.4 Συμπερασματικά

Τα συμπεράσματα τούτης της έρευνας προκύπτουν από την 
προσωπική συζήτηση με τα παιδιά. Σημαντικό κλειδί για να βγάλουμε 
ορισμένα συμπεράσματα ήταν οι πέντε οργανωμένες δραστηριότητες και η 
μια ελεύθερη, όπως περιγράφηκαν και παραπάνω. Βασικός σκοπός μας ήταν 
να διαπιστώσουμε τις πραγματολογικές γνώσεις αλλά και τις επικοινωνιακές 
προθέσεις των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.

Τα συμπεράσματα μας έχουν να κάνουν με τα παιδιά ηλικίας 5,6-4,6- 
3,6. Θα παρουσιαστούν με τη σειρά που προέκυψαν, αφού παρουσιάσαμε τις 
δραστηριότητες στα παδιά, με τα οποία συνεργαστήκαμε.

4.4.1 Συμπεράσιιατα από τα παιδιά ηλικίας 5,6 ετών.

Η πρώτη δραστηριότητα, με την οποία ασχοληθήκαμε με τα παιδιά, 
ήταν αυτή που ωθούσε τα παιδιά να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, 
προκειμένου να τα γνωρίσω.Η δραστηριότητα αρχίζει με τη συσχέτιση ενός 
γράμματος με το όνομα ενός παιδιού και στη συνέχεια το κάθε παιδί 
παρουσιάζει τον εαυτό του. Έδιναν, το αρχικό γράμμα ενός ονόματος στο 
παιδί που αρχίζει το όνομα του απ’αυτό το γράμμα.

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι, θέλαμε τα παιδιά να 
εκφραστούν ελεύθερα και χωρίς να είναι αναγκαστική η δική μας 
παρέμβαση. Μια πρώτη διαπίστωση για αυτή τη δραστηριότητα όσον αφορά 
τα νήπια, είναι ότι σε γενικές γραμμές τα παιδιά χρειαζόταν μια μικρή 
ώθηση σε ορισμένα σημεία. Αυτή η ώθηση είχε τον εξής χαρακτήρα: τα 
παιδιά σε πολλά σημεία σταματούσαν να μιλούν και έδιναν την εντύπωση 
ότι δεν έχουν κάτι άλλο να πουν ή ότι πιθανόν αυτό που θα πουν θα είναι 
λάθος ή και κουταμάρα. Η ώθηση που δινόταν από μέρους μας ήταν να 
θέτουμε κάποιες ερωτήσεις στα παιδιά προκειμένου να συνεχίσουν να 
περιγράφουν τον εαυτό τους.Ωστόσο μια ερώτηση η οποία εν τέλει 
αποδεικνύεται να είναι ασαφής ή και δύσκολή ως προς την απάντηση της 
για τα παιδιά ήταν : «Τι άλλο θα μας πεις για τον εαυτό σου» ή «Τι άλλο 
έχεις να μας πεις». Η συνηθισμένη απάντηση σε τούτη την ερώτηση ήταν 
«Τίποτα».

Μια γενικότερη διαπίστωση για αυτή την δραστηριότητα είναι ότι τα 
παιδιά δυσκολεύονται αρκετά να μιλήσουν για τον εαυτό τους και μάλιστα 
να τον παρουσιάσουν μπροστά σε κοινό-στην προκειμένη περίπτωση τους 
συμμαθητές τους. Ενώ πρωταρχική μας επιδίωξη ήταν να αφήσουμε 
ελεύθερα τα παιδιά να εκφραστούν, στην πορεία ήταν αδύνατο να 
ακολουθήσουμε αυτό το ρυθμό. Τα παιδιά έδειχναν να δυσκολεύονται 
αρκετά. Γι’αυτό ακολουθήσαμε μια σειρά ερωτήσεων, όπως δίνονται και 
στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων, για να διευκολύνουμε τα παιδιά.
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Όμως, όταν τα παιδια είχαν κατά νου να πουν κάτι για τον εαυτό τους, το 
κατέθεταν χωρίς να προηγηθεί ερώτηση από τη μεριά μας.

Όσον αφορά, τη γλωσσική ύλη που είχαμε προβλέψει για τη 
δραστηριότητα, θεωρούμε πώς τα παιδιά συμφώνησαν με τις προβλέψεις 
μας. Πολλά παιδιά ξεκίνησαν τις περιγραφές τους με τις φράσεις 
«Λέγομαι...», «Εγώ είμαι ο/η...» κ.ά. Επίσης, ως επί το πλείστον τα παιδιά 
χρησιμοποίησαν ενεστώτα κατά τις περιγραφές τους προκειμένου να 
δηλώσουν καταστάσεις, οι οποίες ισχύουν.

Η δεύτερη δραστηριότητα που παρουσιάστηκε στα παιδιά είχε ως 
στόχο να βρουν τα παιδιά τρόπους ώστε να αποδέχονται ή όχι προσκλήσεις 
αλλά και να αναπτύξουν το λεξιλόγιο μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης.

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τα υλικά και εκφράστηκαν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε ότι το θέμα ήταν 
κοινό για όλα τα παιδιά, δηλαδή η πρόσκληση σ’ένα πάρτυ γενέθλιών. Για 
το παιδί που έπρεπε να αποδεχτεί ή όχι την πρόσκληση του δινόταν μια 
πιθανή απάντηση και έπρεπε να βρουν ένα επιχείρημα, για να στηρίξουν την 
απάντηση τους. Η αιτιολόγηση των προτιμήσων από τα παιδιά ήταν 
εξαιρετική. Προσάρμοσαν το λεξιλόγιο τους στο κατάλληλο επικοινωνικό 
πλαίσιο που δεν ήταν άλλο από μια πρόσκληση μέσω τηλεφώνου. Τα παιδιά 
χρησιμοποιήσαν άμεσο λόγο, αφού και τα αιτήματα αλλά και οι 
προσκλήσεις που χρησιμοποιήσαν ήταν ευθείες,όπως: «Θα’ρθεις στο πάρτυ 
μου» ή «Το Σαββατο το βράδυ σε περιμένω στο πάρτυ μου» και άλλα. 
Πράγματι, φαίνεται καθαρά ότι τα παιδιά των 5,6 ετών είναι σε θέση να 
μετουσιώσουν τον επικοινωνιακό σκοπό που επιθυμούν σε γλωσσική 
έκφραση.

Σχετικά με την γλωσσική ύλη που είχαμε προβλέψει για τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα ειλικρινά, δεν πέσαμε και πάρα πολύ έξω. Τα 
παιδιά ήταν συνειδητοποιημένα και έδειχναν να γνωρίζουν τις συνθήκες 
επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου. Μάλιστα, τήρησαν τη βασικότερη αρχή του 
διαλόγου ότι δεν διακόπτουμε το συνομιλητή μας. Επίσης, για την ηλικία 
των 5,6 φαίνεται να μην ισχύει αυτό που αναπτύχθηκε κατά το θεωρητικό 
μέρος, ότι δηλαδή πολλές φορές τα παιδιά λένε άλλο από αυτό που εννοούν. 
Αντιθέτως, τα παιδιά ήταν ακριβή στα ερωτήματα και στα αιτήματα τους 
αλλά και στις απαντήσεις τους.

Η τρίτη δραστηριότητα είχε σα βασικό σκοπό της να αναπτύξουν τα 
παιδιά τους συλλογισμούς τους για το ποια λύση πρέπει να βρουν για το 
κουνέλι, το οποίο απομακρύνθηκε από το σπίτι του και έχει τρεις δρόμους 
να ακολουθήσει για να επιστρέφει. Οι τρεις αυτοί δρόμοι είχαν και από ένα 
εμπόδιο. Επιθυμία μας ήταν να δούμε αν τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν στο 
λόγο τους αιτιολογικούς και τοπικούς προσδιορισμούς και όχι τόσο η λύση 
που θα έδιναν για το πρόβλημα. Περιμέναμε, δηλαδή, να δούμε αν τα παιδιά 
προτείνοντας πορείες για το κουνέλι θα αιτιολογούσαν τις επιλογές τους και 
θα χρησιμοποιούσαν τοπικούς προσδιορισμούς.
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Τα παιδιά ξεκίνησαν να βρίσκουν πιθανές διαδρομές, παραβλέποντας 
τα εμπόδια. Διαβάζοντας κανείς το διάλογο των παιδιών που αναπτύχθηκε 
θα είναι δύσκολο να καταλάβουν την άποψη τους. Για παράδειγμα, μια 
απάντηση που δόθηκε ήταν η εξής : «Το κουνελάκι θα πρέπει να πάει 
έτσι...έτσι...κι έτσι να φτάσει στο σπίτι του». Άλλη απάντηση που δόθηκε 
από τα παιδιά:

Νηπιαγωγός: Απ ’τον κίτρινο δρόμο μπορεί να περάσει το κουνέλι;
Νήπιο: Στον κίτρινο όμως είναι το σκυλί.
Νήπιο: Δεν μπορεί από τον κίτρινο κυρία, γιατί είναι το σκυλί και το 

σκυλί έχει κόκκαλα.

Μέσα σ’αυτό το διάλογο, παρατηρούνται δύο διαφορετικές γλωσσικές 
δομές. Από τη μια το πρώτο παιδί χρησιμοποιεί έμμεσο λόγο. Δηλώνει απλά 
ότι στον κίτρινο δρόμο υπάρχει το σκυλί. Δεν αναφέρει αν υποβόσκει 
κάποιος κίνδυνος για το κουνέλι λόγω του σκυλιού. Το συνειδητοποιεί αλλά 
δεν το εκφράζει. Προφανώς το υπονοεί. Από την άλλη μεριά το δεύτερο 
παιδί, δίνει μια ποιο τεκμηριωμένη άποψη, αφού να την αιτιολογεί. Η 
πρόταση που μας δίνει το δεύτερο νήπιο από την μεριά της πραγματολογίας 
μπορεί να σταθεί, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μορεί να σταθεί 
σημασιολογικά, αφού η σημασιολογία δέχεται τις προτάσεις από την 
κυριολεκτική τους πλευρά. Όσον αφορά την απάντηση του δεύτερου 
παιδιού, μπορούμε να καταλάβουμε ότι χρησιμοποιεί μια μονάδα ομιλίας, η 
οποία τελικά αδυνατεί να αποδώσει την ζητούμενη πληροφορία.

Το παραπάνω παράδειγμα είναι το αντιπροσωπευτικό όλης της 
δραστηριότητας. Μάλιστα, όλη η δραστηριότητα κινήθηκε σ’αυτά τα 
πλαίσια. Τα παιδιά κατόρθωσαν να παράγουν αιτιολογικούς 
προσδιορισμούς, όπως «γιατί...», «επειδή...», «αφού...»2. Δεν πήραμε όμως 
από τα παιδιά τοπικούς προσδιορισμούς. Τα παιδιά για να προσδιορίσουν το 
δρόμο τον οποίο θα ακολουθούσε το κουνέλι τις ποτιμήσαν την ακόλουθη 
γλωσσική δομή «Από τον κίτρινο δρόμο» ή « στον κόκκινο δρόμο...».

Η τέταρτη δραστηριότητα είχε να κάνει με ευχές. Δινόταν στα παιδιά 
υποθετικές κατάστασεις, στις οποίες τα παιδιά έπρεπε να ευχηθούν. 
Ορισμένες από τις υποθετικές καταστάσεις που προτείνονταν στα παιδιά 
ήταν: «Ας φανταστούμε ότι ο φίλος/η σου φεύγει για ένα μακρινό ταξίδι. Τι 
θα του ευχηθείς»; Βέβαια, αυτός ο διάλογος πραγματώνεται καθώς τα παιδιά 
βαδίζουν σε ένα μονοπάτι, που έχει οριοθετηθεί πάνω στη μοκέτα με 
χρωματιστή κορδέλα.

Η δραστηριότητα αυτή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ενώ 
δυσκολευτήκαμε αρκετά για να ορίσουμε το ύφος και τον χαρακτήρα των

2 Ο σύνδεσμος «αφού» χρησιμοποιήθηκε από πολλά παιδιά ως αιτιολογικός και όχι ως 
χρονικός σύνδεσμος.
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ευχών, παρόλα αυτά τα παιδιά αποκρίθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Δεν έδειξαν απολύτως κανένα ίχνος δυσκολίας. Οι γλωσσικές τους δομές 
ήταν οι κατάλληλες. Έδειχναν ότι γνώριζαν τι έπρεπε να πουν σε κλαθε μια 
διαφορετική περίσταση. Τα νήπια κατανόησαν το υποτιθέμενο περιβάλλον 
αλλά και τις υποτιθέμενες επικοινωνιακές καταστάσεις και προσάρμοσαν 
εύκολα το λόγο τους. Να ένα πολύ καλό παράδειγμα:

Π: Θα φύγω από τον παιδικό...θα πάω σε άλλη πόλη...σε άλλο παιδικό.
Ε: Να προσέχεις και να περνάς καλά. Πότε θα ξανάρθεις;
Π: Ε, ε, ε, ε...... Ποτέ!

Η δική μας παρέμβαση ήταν στο να δώσουμε μονάχα στα παιδιά 
διαφορετικές υποθετικές καταστάσεις, προκειμένου να αποφύγουμε πιθανή 
επανάληψη των ευχών. Η γλωσσική ύλη που προβλέψαμε για τη παρούσα 
δραστηριότητα συμφώνησε σχεδόν απόλυτα με αυτή που παρήγαγαν τα 
νήπια. Δεν είχαμε αποκλίσεις και ιδιόμορφες γλωσσικές δομές σ’αυτή τη 
δραστηριότητα.

Η πέμπτη δραστηριότητα ήταν η δραστηριότητα που είχε βασικό θέμα 
την λαϊκή αγορά και κυρίως το ιδιαίτερο λεξιλόγιο που παράγεται σε ένα 
τέτοιο περιβάλλον. Επιδίωξη μας ήταν να διαπιστώσουμε αν τα παιδιά 
γνώριζαν αυτές τις διαφορετικές γλωσσικές δομές.

Τα παιδιά εύκολα μπόρεσαν να αντιστοιχίσουν τις φωνές που 
άκουσαν από την κασσέτα, που προέρχεται από ηχογράφηση λαϊκής αγοράς 
με τις φωτογράφίες, οι οποίες επίσης προέρχονται από τη λαϊκή αγορά 
(βλ.στο Παράρτημα). Επίσης, δεν αντιμετώπισαν καμιά δυσκολία στο να 
αναγνωρίσουν τα παροϊόντα. Ένα πρώτο βήμα για αυτή τη δραστηριότητα 
ήταν να συζητήσουμε με τα παιδιά πώς θα ζητούσαν συγκεκριμένα προϊόντα 
από τη λαϊκή αγορά. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε αν τα παιδιά 
γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των προϊόντων, κυρίως ως προς την 
ποσότητα. Για παράδειγμα τα νήπια ρωτήθηκαν πώς θα μπορούσαμε να 
αγοράσουμε πατάτες, πώς θα μπορούσαμε να αγοράσουμε καρπούζι ή και 
ψάρια. Εκεί υπήρχε μια μικρή σύγχυση. Τα παιδιά δυσκολεύτηκαν να 
προσδιορίσουν το πώς θα μπορούσαμε να ζητήσουμε το καρπούζι.

Όσον αφορά τον παιχνίδι ρόλων που ακολούθησε, τα παιδιά 
αποκρίθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έδειξαν ότι γνώριζαν πως 
λειτουργούν τα πραγματα σε μια λαϊκή αγορά, ποιο λεξιλόγιο 
χρησιμοποιείται και οι ποιες γλωσσικές δομές. Τα παιδιά προσαρμόστηκαν 
εύκολα στο νέο επικοινωνιακό περιβάλλον και η επικοινωνία μεταξύ των 
πωλητών και αγοραστών ήταν σχεδόν άριστη. Οι αγοραστές ρωτούσαν τους 
πωλητές για την ποιότητα, την τιμή των προϊόντων. Η γλωσσική ύλη που 
είχαμε προτείνει για την συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτεύχθη σε 
μεγαλύτερο βαθμό.
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4.4.2 Συιιπεράσιιατα από τα παιδιά ηλικία 4,6 ετών ,

Να σημειώσουμε ότι και στα προνήπια ακολουθήσαμε την ίδια σειρά 
δραστηριοτήτων, η οποία είναι τυχαία, εαν βέβαια εξαιρέσουμε την πρώτη 
δραστηριότητα, που έχει να κάνει με τη γνωριμία με τα παιδιά που θα 
συνεργαστούμε.

Η πρώτη δραστηριότητα που παρουσιάστηκε στα παιδιά ηλικίας 4,6 
ήταν η δραστηριότητα της γνωριμίας. Τα παιδιά χρειάστηκαν μεγαλύτερη 
ώθηση, προκειμένου να παρουσιάσουν τον εαυτό τους. Η ώθηση είχε την 
μορφή των ερωτήσεων, που παρακινούσαν τα παιδιά να εκφραστούν και να 
παρουσιαστούν. Κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε και στα νήπια. Τα παιδιά 
δυσκολεύονται να παρουσιάσουν τον εαυτό τους. Μάλιστα, παρουσιάζουν 
δυσκολία στο να δώσουν απάντηση στην ερώτηση: «Πες μας κάτι για τον 
εαυτό σου». Η δυσκολία αυτή ήταν πιο έντονη για τα παιδιά των 4,6 ετών 
από ότι για τα 5,6. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι τα παιδιά των 5,6 
ετών χρειαζόταν μια ερώτηση για να προχωρήσουν όταν αντιμετώπιζαν μια 
δυσκολία και όταν δεν ήξεραν τι άλλο να πουν. Τα προνήπια έδειχναν πιο 
έντονα αυτή την ανάγκη, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. Μια από τις 
εξαιρέσεις αυτής της δραστηριότητας παρουσιάζεται παρακάτω:

Νήπιο: Εγώ έχω μια αδερφή που τη λένε Αγγελική και έχω έναν αδερφό 
που τον λένε Γιάννη. Και ο Γιάννης πάει κι αυτός Α ’Δημοτικού.

Νηπιαγωγός: Το όνομα σου όμως δεν μας το είπες....
Νήπιο: Με λένε Μαρία-Ισμήνη.

Η περίπτωση αυτή είναι σχεδόν η μοναδική, όπου το παιδί ξεκινά να 
μιλά μόνο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, προηγείται η δική μας ερώτηση 
και στη συνέχεια ακολουθεί η απάντηση και η γενικότερη έκφραση των 
παιδιών. Η πρώτη ερώτηση που θέταμε στα παιδιά είχε να κάνει με το όνομα 
του παιδιού. Η γλωσσική ύλη που είχαμε προβλέψει ίσχυσε και για αυτή 
την ηλικία, όπου τα παιδιά δε χρησιμοποιήσαν διαφορετικές γλωσσικές 
δομές από τα παιδιά των 5,6 ετών

Όσον αφορά τη δεύτερη δραστηριότητα, η οποία είναι η τηλεφωνική 
συνδιάλεξη και η αποδοχή ή η μη αποδοχή μιας πρόσκλησης, τα 
περισσότερα παιδιά ανέπτυξαν διάλογο με όλα τα χαρακτηριστικά του 
διαλόγου. Σε γενικές γραμμές η δραστηριότητη κύλυσε ομαλά και 
ικανοποιητικά. Τα παιδιά έδειξαν να χαίρονται το όλο κλίμα και μάλιστα 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επεξεργαστούν τα υλικά, τα τηλέφωνα. 
Αυτό, που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν το γεγονός ότι πολλά από τα παιδιά 
κυρίως αγόρια, μέσα από το σύντομο διάλογο υποδύθηκαν ρόλους 
ενηλίκων, στην προσπάθεια τους να δικαιολογήσουν την επιλογή τους για 
την αποδοχή ή όχι της πρόσκλησης στο πάρτυ. Παραθέτουμε το παρακάτω 
παραδείγμα:
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Μ: Έλα Κωνσταντίνε....θα ’ρθεις;
Κ: Όχι δε μπορώ. Έχω να παώ το παιδί μου στην κούνια, νυστάζει
Μ: Εντάξει. Άστο με τη μαμά. Θα σου δώσω μια πρόσκληση από το

πάρτυ
Κ: Εντάξει.

Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά ήξεραν όλες τις γλωσσικές δομές που 
παράγονται κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη. Φάνηκε πολύ καλά ότι τα 
παιδιά δεν γνώριζαν τις εκφράσεις αυτές μηχανικά, ότι δηλαδή δεν τις 
χρησιμοποιούσαν χωρίς να τις καταλαβαίνουν. Φάνηκε, δηλαδή πολύ 
καθαρά ότι ήταν μια βιωμένη κατάσταση η τηλεφωνική συνδιάλεξη, αφού 
γνώριζαν όλες τις γλωσσικές δομές που απαιτούνταν. Προσάρμοσαν το 
λεξιλόγιο τους στην συγκεκριμένη επικοινωνιακή κατάσταση.

Η γλωσσική ύλη που είχαμε προβλέψει για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα επιτεύγχθη. Η γλωσσική ύλη που είχαμε προβλέψει 
αφορούσε τόσο τα παιδιά ηλικίας των 5,6 όσο και τα παιδιά υλικίας 4,6 
ετών, χωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή ούτε τη δομή της 
δραστηριότητας ούτε και τη γλωσσική ύλη. Παρ’όλα αυτά η γλωσσική ύλη 
που παρήγαγαν τα προνήπια δε διέφερε καθόλου από την γλωσσική ύλη που 
παρήγαγαν τα νήπια. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό, ότι στο τμήμα των 
προνηπίων υπήρχε ένα παιδί ηλικίας 5,6 ετών που θα έπρεπε να είναι στην 
τάξη των νηπίων. Το συγκεκριμένο παιδί παρουσιάζε γλωσσικό πρόβλημα 
και όχι επικοινωνιακό. Μιλούσε και γενικότερα παρήγαγε γλωσσικές δομές, 
που αντιστοιχούσαν σε ένα παιδί ηλικίας 2 ετών. Το λεξιλόγιο του ήταν 
πολύ φτωχό, αλλά το παιδί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα που είχε να 
κάνει την προφορά του λόγου. Δηλαδή, δε μιλούσε με τρόπο που 
αντιστοιχούσε σ’ ένα παιδί ηλικίας 5,6 ετών. Οι νηπιαγωγοί σε συνεργασία 
με την οικογένεια του παιδιού, επέλεξαν να επαναλάβει το παιδί τα 
προνήπια, δίνοντας έτσι ευκαιρία να αναπτυχθεί γλωσσικά.

Η τρίτη δραστηριότητα που παρουσιάσαμε στα παιδιά ήταν εκείνη, 
που τα παιδιά έπρεπε να αναπτύξουν τους συλλογισμούς τους προκειμένου 
να βρουν λύση για το κουνέλι. Τα παιδιά εντόπισαν τις δυσκολίες που 
ενυπάρχουν στους τρεις δρόμους και ανέπτυξαν κατ’αυτόν τον τρόπο το 
συλλογισμό τους. Βέβαια, στη δραστηριότητα αυτή υφίσταται και το 
στοιχείο της δικαιολόγησης. Τα παιδιά μπορούσαν να δικαιολογήσουν τις 
επιλογές και τις απόψεις τους.

Τα προνήπια κατόρθωσαν να προτείνουν λύσεις για την επιστροφή 
του κουνελιού στο σπίτι και εύκολα να τις αιτιολογήσουν. Ωστόσο, 
πρόεκυψε το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε και με τα νήπια. Ενώ, 
δηλαδή, προέκυψαν εύκολα και λογικά οι αιτιολογικοί προσδιορισμοί, οι 
τοπικοί προσδιορισμοί εμφανίστηκαν σε πολύ μικρότερο ποσοστό σε σχέση
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με τα νήπια. Στο σημείο αυτό έγκειται η εν μέρει πραγμάτωση της 
γλωσσικής ύλης. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα:

Νηπιαγωγός: Από πού νομίζεις ότι θα πάει το κουνελάκι;
Παιδί: Στον κίτρινο.
Νηπιαγωγός: Γιατί;
Παιδί: Γιατί είναι το καρότο.
Παιδί: Θα δαγκώσει την ουρίτσα απτό κουνέλι ο σκύλος, προσθέτει 

άλλο παιδί
Παιδί: Θα περπατήσει γρήγορα και θα ξεφύγει, συμπληρώνει το 

προηγούμενο παιδί.
Σε γενικές γραμμές, μέσω αυτής δραστηριότητας συνειδητοποιήσαμε 

ότι μεταξύ των παιδιών 4,6 ετών και των παιδιών 5,6 ετών δεν υπάρχουν 
μεγάλες διαφορές στις γλωσσικές δομές που επιλέγουν. Ακόμα και ο τρόπος 
αιτιολόγησης, σε πολλές πειπτώσεις φαίνεται να έχει πολλές ομοιότητες. 
Ακόμη και η επιχειρηματολογία τους δε διαφέρει σημαντικά.

Αυτό, όμως, που δυσκόλεψε λιγάκι τα προνήπια ήταν η τέταρτη 
δραστηριότητα, που αφορούσε τις ευχές. Τα προνήπια εδώ δυσκολεύτηκαν 
να μπουν στην υποθετική κατάσταση που τους ζητιούνταν. Δεν μπόρεσαν, 
δηλαδή, να βιώσουν τη νέα επικοινωνιακή κατάσταση και να παράγουν 
ευχές ανάλογα με τις περιστάσεις που του δίνονταν. Υπήρχαν τεράστιες 
παύσεις, όπου τα παιδιά χρειαζόταν μια ώθηση, η οποία τους ανέλυε ακόμη 
περισσότερο τη νέα κατάσταση. Ακόμη, όμως, και η ώθηση αυτή δεν ήταν 
αρκετή για τα παιδιά να τα βοηθήσεις να εκφραστούν.

Η πέμπτη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε χωρίς να δημιουργήσει 
προβλήματα στα παιδιά. Αντιθέτως, τα προνήπια κατόρθωσαν να 
ανταποκριθούν σε όλες τις «απαιτήσεις» της δραστηριότητας. Αυτό 
σημαίνει ότι τα παιδιά αντιστοίχισαν εύκολα τις φωνές των πωλητών που 
άκουγαν σε κασσέτα με τις φωτογραφίες των προϊόντων. Ένα σημείο το 
οποίο φάνηκε να δυσκόλεψε τα παιδιά αυτής της ηλικίας ήταν να 
εντοπίσουν και να ονομάσουν το κολοκύθι, που αποτελούσε υλικό για το 
παιχνίδι των ρόλων. Μάλιστα αυτό φάνηκε έντονα, κατά το παιχνίδι των 
ρόλων, που ένα παιδί προκειμένου να διαλαλήσει το εμπόρευμα του, 
χρησιμοποιούσε την ακόλουθη φράση, συνεχώς: « Ζεστά, ζουμερά, 
κολοκύθια...έχω...».

Όσον αφορά το παιχνίδι των ρόλων που ακολουθεί τη δραστηριότητα, 
τα παιδιά το βίωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για παράδειγμα, 
μπορέσαν εύκολα να «μπουν» στο ρόλο του πωλητή αλλά και στο ρόλο του 
αγοραστή. Ζήτησαν πληροφορίες για την ποιότητα των εμπορευμάτων, για 
την τιμή τους. Γενικότερα, καλλιεργήθηκε το λεξιλόγιο που όλοι μας 
χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις αγοράς ή πώλησης. Ανταποκρίθηκαν, 
δηλαδή, στην γλωσσική ύλη που είχαμε προβλέψει, χωρίς καμιά δυσκολία.

Και σ’αυτή τη δραστηριότητα η γλωσσική ύλη που είχαμε προτείνει 
δεν άλλαξε λόγω της διαφορετικής ηλικίας των παιδιών. Άλλωστε, τα παιδιά
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των δύο διαφορετικών αλλαγών δεν έδειξαν να έχουν μεγάλες αλλαγές όσον 
αφορά τουλάχιστον τούτη τη δραστηριότητα.

4.4.3 Συμπεράσιιατα από τα παιδιά ηλικίας 3,6 ετών .

Η έρευνα με τα παιδιά αυτής της ηλικίας, μας προκάλεσε τρομερά το 
ενδιαφέρον. Πρωταρχική μας επιθυμία όταν στηνόταν τούτη η έρευνα ήταν 
να μελετήσουμε τι τύπου γλωσσικές δομές χρησιμοποιούν τα παιδιά αυτής 
της ηλικίας, κατά πόσο μιμούνται το λόγο των ενηλίκων και κατά πόσο 
κατανοούν αυτά που λένε.Επίσης, μας ενδιέφερε αρκετά να δούμε εαν 
εννοούσαν κάτι άλλο απ’αυτά που έλεγαν.

Όσον αφορά τη δραστηριότητα της γνωριμίας, δεν παρουσιάστηκαν 
τρομερές αποκλίσεις, όσον αφορά και τα παιδιά των μεγαλύτερων ηλικιών. 
Και στην ηλικία αυτή τα παιδιά αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα: δεν 
μπορούσαν να παρουσιαστούν. Να πουν, δηλαδή, κάποια βασικά στοιχεία 
για τον εαυτό τους. Εδώ η χρήση των ερωτήσεων ήταν ακόμη πιο αναγκαία, 
αφού οι παύσεις που δημιουργούνταν, πολλές φορές, ήταν τεράστιες. Έστω, 
όμως και κάτω από αυτές τις συνθήκες τα παιδιά μπόρεσαν να καλύψουν 
την προβλεπόμενη γλωσσική ύλη και κυρίως να χρησιμοποιήσουν τους 
παροντικούς χρόνους. Αυτό που ίσχυσε και σ’αυτή την περίπτωση και 
αποτέλεσε κανόνα, ήταν ότι για τα περισσότερα παιδιά έπρεπε να τεθεί 
ερώτηση προκειμένου να πάρουν το λόγο, μολονότι τους είχε επισημανθεί 
από την αρχή τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάζονται. Μάλιστα, τους 
δόθηκε και σχετικό παράδειγμα. Αλλά και σ’αυτή την περίπτωση δεν 
έλλειψαν οι εξαιρέσεις:

Παιδί: Εγώ έχω ακόμα ένα αδερφάκι αλλά είναι λίγο μικρότερο...είναι 
μπέμπης αυτός ο αδερφός μου και θα γεννήσουμε ακόμα ένα, που θα είναι 
κοριτσάκι...και ο αδερφός μου είναι ακόμα αγόρι και εγώ...εγώ...τη μαμά μου 
τη λένε Κατερίνα.

Νηπιαγωγός: Το δικό σου όνομα ποιο είναι;
Παιδί: Μιχάλης.
Εντύπωση προκάλεσε ένα κορίτσι, το οποίο είχε τρομερή άνεση 

λόγου για την ηλικία του. Ήταν ένα από τα λίγα παιδιά που έδωσαν 
απάντηση στην ερώτηση « Τι θα μας πεις για σένα». Όπως παρατηρήθηκε 
και στα μεγαλύτερα παιδιά αυτή η ερώτηση μπλόκαρε τα παιδιά, λόγω της 
γενικότητας και της ευρύτητας της. Συνηθισμένη απάντηση που παίρναμε 
σ’αυτή την ερώτηση ήταν: « Τίποτα». Ωστόσο το συγκεκριμένο κορίτσι 
απαντά:

Νήπιο: Εγώ θα πω για την Κική.
Νηπιαγωγός: Ποια είναι η Κική.
Νήπιο: Η θεία μου...που σπουδάζει γιατρίνα...αλλά δε σπουδάζει και 

πάρα πολύ...αλλά δουλεύει στο Πανεπιστήμιο...ε, και εγώ...μόλις 
αρραβωνιάστηκε η Κική την είπα να ζήσεις όταν ε,ε.,.όταν αρραβωνιάστηκε
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και της είπα να ζήσετε,.,μετά της έγραψα ένα χαρτάκι “Μπράβο Κική 
συγχαρητήρια’' και το πήρε και μου είπε... “Εσύ Συγχαρητήρια’’. 
(βλ.Παράρτημα).

Η δραστηριότητα που έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις 
και τις προσκλήσεις για το πάρτυ ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Τα 
περισσότερα παιδιά έδειξαν να μην παρουσιάζουν κανένα κανένα 
πρόβλημα. Μάλιστα, πολλά απ’αυτά τόνισαν, όταν είδαν τα υλικά της 
δραστηριότητας δηλαδή τα τηλέφωνα, ότι μιλούν πολύ συχνά στο 
τηλέφωνο.

Το πρόβλημα που διαπιστώθηκε στα παιδιά των 3,6 ετών είναι ότι 
αδυνατούν να αιτιολογήσουν τις προτιμήσεις και τις επιλογές τους. Για να 
γίνουν αντιληπτά τα παραπάνω δίνουμε το παρακάτων παράδειγμα:

X: Ναι
Κ: Έλα Χρύσα. Τι κάνεις; Θέλω να σε καλέσω στο πάρτυ μου.
X: Δε μπορώ να ’ρθω.
Κ: Γιατί;
X: Δε ξέρω.
Κ: Καλά. Αντε γεια τώρα!

Όσον αφορά τη γλωσσική ύλη θεωρούμε ότι καλύφθηκε σε μεγάλο 
βαθμό. Αυτό, όμως, που αξίζει να τονιστεί είναι ότι πολλές φορές τα παιδιά 
άλλα εννοούν και άλλα λένε, τα οποία από πραγματολογική σκοπιά μπορούν 
να δικαιολογηθούν, κάτι τέτοιο όμως είναι δύσκολο, αφού η σημασιολογία 
κρίνει τα πάντα από την κυριολεκτική τους πλευρά. Παραδείγματος χάριν:

Ζ: Έλα να σε καλέσω στο πάρτυ μου. Θα ’ρθεις; Μπορείς;
Ε: Μπορώ
Ζ: Να σου πω πότε θα είναι;
Ε \Ναι
Ζ: Στις 11 η ώρα. Μόλις θα έρθει η 11 ώρα να είσαι 

ντυμένος...να’ρθεις στο πάρτυ μου, θα το κάνω 11η ώρα αλλά όχι αμέσως 
λίγο αργότερα.

Ε: Αύριο;
Ζ: Αύριο, έχω...το όνομα μου στα γενέθλια...
Ε: Εντάξει..
Ζ: Εντάξει..
Να σημειώσουμε ότι τρία παιδιά από το σύνολο των προ-προνηπίων, 

αρνήθηκαν να συμμετέχουν στη δραστηριότητα, με τη δικαιολογία ότι δεν 
έχουν τι να πουν.

Η τρίτη δραστηριότητα δεν προκάλεσε καμιά έκπληξη. Τα παιδιά 
αντέδρασαν όπως και τα μεγαλύτερα. Κατόρθωσαν, δηλαδή, να εντοπίσουν 
τις δυσκολίες που έχει να συναντήσει το κουνέλι. Πρότειναν ενδιαφέρουσες 
λύσεις για τον προβληματισμό που τους τέθηκε. Μάλιστα, μπόρεσαν να
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αιτιολογήσουν τις απόψεις αλλά όχι και να επιχειρηματολογήσουν όπως τα 
μεγαλύτερα παιδιά. Η κοινοτυπία με τα μεγαλύτερα παιδιά προκύπτει στο 
σημείο ότι δεν μπόρεσαν να παράγουν στο λόγο τους τοπικούς 
προσδιορισμούς.

Η δραστηριότητα που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τα παιδιά ήταν αυτή των 
ευχών. Δημιουργήθηκε η ιδέα ότι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την 
έννοια των ευχών. Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε την τελευταία μέρα 
πριν τις διακοπές του Πάσχα. Τα παιδιά ήταν επηρεασμένα προφανώς και 
κυριάρχησε ως επί το πλείστον η ευχή «Καλό Πάσχα».

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 
τα παρήγαγαν συγκεκριμένη ύλη, που δύναται να παραχθεί σε διάφορες 
περιπτώσεις των ευχών. Τους ήταν ειλικρινά δύσκολο να ευχηθούν στο 
φίλο/η τους, ο οποίος πηγαίνει ένα ταξίδι και θα κάνουν καιρό να τον δουν. 
Αξίζει, να σημειωθεί ότι δεν τους ήταν δύσκολο να αναπτύξουν 
οποιαδήποτε γλωσσική δομή. Τους ήταν όμως εξαιρετικά δύσκολο για τη 
συγκεκριμένη τη συγκεκριμένη γλωσσική δομή.

Σχετικά με την τελευταία δραστηριότητα, τα παιδιά αναγνώρισαν όλα 
τα προϊόντα της λαϊκής και τα αντιστοίχισαν με τους πωλητές που 
διαλαλούσαν τα πρϊόντα τους.'

Αυτό που προέκυψε σε μια συζήτηση που έγινε με τα παιδιά, προτού 
περάσουμε στο παιχνίδι των ρόλων, όπου δημιουργούμε τη δική μας λαϊκή 
αγορά, γίνεται αντιληπτό ότι τα παιδιά της ηλικάς αυτής δείχνουν ότι δεν 
έχουν συνειδητοποιήσει την έννοια της ποσότητας και θεωρούν ότι μπορούν 
να ζητήσουν αριθμητικά όλα τα προϊόντα. Για παράδειγμα υποστηρίχτηκε 
ότι θα αγόραζαν πατάτες με τον εξής τρόπο « Θέλω μία πατάτα». Η δομή 
αυτή θεωρητικά υφίσταται, πρακτικά όμως υστερεί. Η γλωσσική ύλη δεν 
πραγατώθηκε εξ ολοκλήρου, αλλά υπήρχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις 
μεταξύ της γλωσσικής ύλης που προβλέψαμε κι αυτής που παρήγαγαν τα 
παιδιά.

4.4.4 Συιιπεράσματα από τον έλεγγο.

Σ’αυτό το τελευταίο μέρος της έρευνας μελετήθηκαν πρώτα τα παιδιά 
ηλικίας 3,6, έπειτα τα παιδιά 4,6 ετών και τελευταία τα μεγαλύτερα παιδιά 
των 5,6 ετών. Η σειρά αυτή δεν υποδηλώνει κάτι. Με τον τρόπο αυτό 
θέλαμε να καταγράψουμε τις διαφορές, αν υπήρχαν. Όμως είχε προηγηθεί το 
βασικό μέρος της έρευνας, όπου ακολουθήσαμε αντίστροφη πορεία και 
γνωρίζαμε τα πλαίσια που κινούνται τα παιδιά.

Όσον αφορά τα μικρότερα παιδιά, διαπιστώσαμε ότι αντιμετώπισαν 
το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπισαν και κατά τη δραστηριότητα της 
παρουσίασης. Δεν κατόρθωσαν να δώσουν την σκέψη τους ολοκληρωμένη
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αλλά περιορίστηκαν να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα, για τα οποία 
ρωτήθηκαν. Από τα πέντε παιδιά των 3,6, όπου το δείγμα ήταν τυχαίο, 
μονάχα ένα παιδί μπόρεσε να θέσει τη συζήτης στα δικά του μέτρα, χωρίς να 
στηρίζεται στις δικές μου ερωτήσεις. Προφανώς, η εικόνα που αποκόμισε 
από το Πάσχα, ήταν αρκετά έντονη και διατύπωσε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Τα παιδιά χρησιμοποιήσαν παρελθοντικούς χρόνους, με βασικότερο 
τον αόριστο. Τα περισσότερα παιδιά, εκτός από ένα, έδειξαν μια απροθυμία 
να πριγράψουν τις βιωμένες εμπειρίες τους. Η απροθυμία αυτή είναι 
δύσκολο να προσδιοριστεί από τη μεριά μας. Αυτό, όμως, που μπορούμε να 
υποστηρίξουμε είναι ότι τα παιδιά των 3,6 ετών αδυνατούν να δομήσουν το 
λόγο τους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να επιχειρηματολογήσουν ή 
ακόμα και να αιτιολογήσουν τις προτιμήσεις τους.

Στο σημείο αυτό έγκειται η διαφορά μεταξύ παιδιών ηλικίας 3,6 και 
4,6. Η διαφορά σχετίζεται με το γεγονός ότι απ’αυτά τα μεγαλύτερα παιδιά 
είναι σε θέση να περιγράφουν τις βιωμένες καταστάσεις και να τις 
αποδώσουν παραστατικά. Βέβαια, και σ’αυτή την περίπτωση δεν έλειψαν οι 
ερωτήσεις από τη μεριά μας, με σκοπό να βοηθήσουμε τα παιδιά να 
εκφραστούν όσο το δυνατό περισσότερο. Δεν υπήρχε, λοιπόν, 
συγκεκριμένος σκοπός για τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Ο ρόλος τους ήταν 
υποβοηθητικός για τα παιδιά. Οι απαντήσεις, όμως, που έδωσαν αυτά τα 
παιδιά από τα μικρότερα διαφέρουν σημαντικά, για το λόγο ότι ήταν πιο 
γεμάτες, πιο ολοκληρωμένες και πιο κατατοπιστικές απ’αυτές που έδωσαν 
τα μικρότερα παιδιά. Ο λόγος ήταν πιο ολοκληρωμένος και σαφέστατα πιο 
σαφής. Σημαντικό, επίσης, θεωρούμε το γεγονός ότι ο διάλογος ήταν πιο 
γρήγορος αλλά και πιο περιεκτικός. Αυτό, βέβαια, συνεπάγεται ότι τα παιδιά 
των 4,6 χρόνων έχουν ώριμη σκέψη, η οποία παρουσιάζεται και στο λόγο 
τους. Να σημειωθεί ότι τα παιδιά των 4,6 ετών αποτελούν μια ενδιάμεση 
κατάσταση μεταξύ των παιδιών 3,6 και 5,6 ετών.

Όσον αφορά τα παιδιά των 5,6 ετών η φύση του διαλόγου ήταν 
διαφορετική. Πρόκειται για πραγματική συζήτηση. Αφετηρία της 
συζήτησης, οι εμπειρίες που έχουν να καταθέσουν τα ίδια τα παιδιά για τις 
διακοπές του Πάσχα. Πέρα από ορισμένες διευκρινιστικές ερωτήσεις από τη 
μεριά μας, τα όρια της συζήτησης τίθενταν από τα ίδια παιδιά αυτοβούλως. 
Μάλιστα, μονάχα σ’αυτή την ηλικία παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά είχαν μια 
βασική ιδέα να μας μιλήσουν για το Πάσχα, αλλά δε δίσταζαν να ξεφύγουν 
από το βασικό θέμα και να αναφέρουν αυτά που τα παιδιά ήθελαν. Η σκέψη 
τους είναι πιο συγκεκριμένη από τα μικρότερα παιδιά. Τα περισσότερα 
παιδιά αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που διαδραματίστηκε 
μέσα στις ημέρες του Πάσχα και τους προκάλασε εντύπωση.

Σ’αυτό το μέρος της έρευνας παρουσιάζονται οι γλωσσικές 
ικανότητες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, πιο σύντομα και πιο 
περιεκτικά. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν δε διαφέρουν σημαντικά 
απο το βασικό μέρος της έρευνας με τις δραστηριότητες. Τα παιδιά
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αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες τουλάχιστον τα παιδιά ηλικίας 3,6 ετών: 
δυσκολεύονται αρκετά να παρουσιάσουν με το λόγο τους κάποιες βιωμένες 
καταστάσεις. Τα παιδιά ηλικίας 4,6 ετών αποτελούν ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ 
της δυσκολίας που παρουσιάζουν τα μικρότερα και της ευκολίας που 
δείχνουν τα μεγαλύτερα.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΑΙΚΩΝ 

ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 3,6 -5 ,6 ΕΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
Α.Μ. 0299088

ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 1) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
2) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΒΟΛΟΣ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2003



Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ειλικη Συλλογή «Γκρίζα Βιβλιογραφία»

Αριθ. Εισ.: 1247/2
Ημερ. Εισ.: 13-02-2004

Δωρεά: ____________
Ταξιθετικός Κωδικός: ΠΤ ΠΠΕ

2003 
ΣΑΜ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 3,6- 5,6 ΕΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
Α.Μ.0299088

ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 1) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
2) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΒΟΛΟΣ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2003



ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Ηλικία Παιδιών: 5,6 ετών
1η Ημέρα: Παρουσίαση 1ης Δράστη piomTac

Ν-« Πώς σε λένε»;
-« Μαρία».

Ν-« Ξέρεις πόσο χρονών είσαι»;
-« Ναι»

Ν-« Πόσο»;
-« Εξήμιση».

Ν-« Αδέρφια έχεις Μαρία».
-«Ένα. Στα προνηπια».

Ν-« Τι άλλο έχεις να μας πεις για τον εαυτό σου, για να σε γνωρίσουμε 
καλύτερα; Ε;»

-« Τίποτα».
Ν-« Ποιος είναι ο καλύτερος σου φίλος στον παιδικό»;

-« Η Έλενα»
Ν-« Θες να μας πεις κάτι ακόμη»;

-« Όχι».

-« Εμένα με λένε Ηρώ. Στο επίθετο με λένε...... δε θυμάμαι».
Ν-« Δεν πειράζει. Πες μας κάτι ακόμα για σένα».

-«..........(Παύση)..........».
Ν-« Πόσο χρονών είσαι»;

-« Πεντέμιση».
Ν-«Ωραία. Μένεις κάπου εδώ κοντά»;

-« Μένω λίγο μακρυά. Έρχομαι με τα πόδια».
Ν-« Ποιος/ά είναι η καλύτερος/η σου φίλη/ος»;

-« Ο Σακελλάρης». Δείχνει να σκέφτεται και προσθέτει..«Έχω άλλα 
δύο αδέρφια. Μικρότερα».

-« Με λένε Αναστασία.... ε,ε,ε.......Ταχαμίδου,.,.ναι, το ξέρω...».
Ν-« Πόσο χρονών είσαι Αναστασία»;

-« Δεν ξέρω».
Ν-« Αδέρφια έχεις».

-« Ναι, αλλά δεν τα ξέρω».
Ν-« Πες μας κάτι για σένα που θέλεις να το μάθουν και οι συμμαθητές 
σου»!
-(Τεράστια Παύση).

Ν-« Σε ευχαριστούμε πολύ Αναστασία».
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-«Στο επίθετο με λένε Μανδρέχα.,.Στο όνομα 
Παναγιώτη...Ε,ε,ε...Όταν θα πάω σπίτι θα παίξω Play-Station».
Ν-« Σ’αρέσει να παίζεις με το Play-Station»;

-« Ναι...Πολύ...».
Ν-« Πόσο χρονών είσαι Παναγιώτη»;

-« Πεντέμιση»
Ν-« Σε ευχαριστούμε».

-« Εμένα με λένε Μαρία...Είμαι 6 χρονών».
Ν-« Ωραία»

-(Παύση )
Ν-« Κάτι άλλο θες να μας πεις για τον εαυτό σου; Τι σ’αρέσει να παίζεις; 
Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι»;

-« Δε θυμάμαι».
Ν-« Αδέρφια έχεις»;

-«Ένα».
Ν-« Κάτι άλλο»;

-« Δε θέλω να πω τίποτα άλλο».

-«Με λένεΈλενα και είμαι πεντέμιση χρονών».
Ν -« Τι σ’αρέσει να παίζεις»;

-« Κρυφτό».
Ν -« Γιατί»;

-« (Παύση και καταλήγει)..... Γιατί μ’αρέσει να κρύβομαι....
Ν -« Ποιοι είναι οι φίλοι σου»;

-« Η Αθανασία».
-« Σ’ευχαριστούμε».

-« Με λένε Κωνσταντίνο....... Είμαι πέντε χρονών και κλείνομαι στα
έξι»
Ν-« Είσαι ήσυχο παιδί Κωνσταντίνε»;

-« Όχι, κυρία, είμαι πολύ ζωηρός. Ο Θάνος μ’έμαθε ζωηρό».
Ν-« Το αγαπημένο σου παιχνίδι ποιο είναι»;

-« Με τους στρατιώτες»
Ν-« Μάλιστα Κωνσταντίνε. Μένεις κοντά στον παιδικό»;

-« Ναι...και κυρία...έχω τρία αδέρφια: ένα που έχει η μαμά στην κοιλιά 
και άλλο ένα.

-«Με λένε Βασίλη».
(Πολύ μεγάλη παύση)
Ν-«Μένεις κάπου εδώ κοντά, Βασίλη»;

-«Ναι».
Ν-«Αδέρφια έχεις.... έχεις αδέρφια»;
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-«Έχω μια αδερφή....... τη λένε Θοδώρα.......».

-«Είμαι η Αθανασία...Κυρίτση».
Ν-«Πόσο χρονών είσαι Αθανασία»

-«6».
Ν-«Ποιο είναι το αγαπημένο του παιχνίδι».

-«Το κρυφτό».
Ν-«Τι άλλο θες να πεις για σένα»;

-«Τίποτα».

-«Σοφία. Με λένε Σοφία».
Ν-«Πόσο χρονών είσαι Σοφία»;

-«Τεσσάρων».
Ν-«Θες να μας πεις κάτι άλλο για τον εαυτό σου»;

-«Όχι. Τίποτα άλλο».
Ν-«Εντάξει Σοφία, σ’ευχαριστούμε».

1η Ημέρα; Παρουσίαση 2ης Δραστηριότητας.

- «Άντε σήκωσε το τηλέφωνο»!
- «Ναι...»;
- «Θες να έρθεις στο πάρτυ μου»;
- «Δε μπορώ»!
- «Γιατί»;
- «Γιατί είμαι άρρωστος».
- «Την Τετάρτη. Α, χρόνια σου πολλά».
- «Ευχαριστώ».

-«Πάρε...»!
-«Ναι»!
-«Γεια! Έχω γενέθλια σήμερα»!
-«Ε..ε..ε..Θα έρθω λίγο αργότερα, όμως»
-«Γιατί»;
-«Επειδή η μαμά μου,εε...εε...μμ...μμ...θα έρθει η νονά μου να μου φέρει 
τη λαμπάδα και θα έρθει πάρα πολύ νωρίς. Και μετά 
εγώ...θα’ρθώ...μπορεί και να μη’ρθω. Πες εντάξει...».
-«Εντάξει»!
-«Έχω γενέθλια σήμερα το βράδυ».
-«Τι ώρα»;
-«Εννιά»
-«Δε θα μπορέσω στις εννιά».
-«Καλά...Γεια»!
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-«Ναι...»;
-«Έλα Μαρία...Θα έρθεις στα γενέθλια μου»; 
-«Ναι»!
-«Εντάξει...Γεια σου»
-«Γεια...».

-«Γεια σου Θεοδώρα...Έχω τα γενέθλια μου.,.Θα’ρθεις»;
-«Δε μπορώ... είμαι άρρωστη».
-«Καλά...δεν πειράζει».
-«Γεια σου»
-«Γεια σου»

-«Ναι...Ποιος είναι»;
-«Εγώ.,.θα’ρθεις στο πάρτυ μου»;
-«Ε,ε,ε, η μαμά....θέλει η μαμά μου να ψωνίσει και δε μπορώ...μετά δε 
μπορώ να έρθω, γιατί δεν έχω ποδήλατο».
-«Δε θα’ρθεις»;
-«Εντάξει».
-«Εντάξει...κλείσε τώρα».
-«Δε θα πας βόλτα»;
-«Καλά θα πάρω τη μαμά μου να της πω...Περίμενε»....«Μαμά να πάω»; 
-«Την Τετάρτη»;
-«Όχι το Σάββατο».

-«Ναι...»
-«Ναι, εμπρός..»!
-«Θα ’ρθεις στο πάρτυ μου»;
-«Δε μπορώ να ’ρθω γιατί η μαμά μου έχει δουλειές».
-«Και γιατί; Γιατί έχει δουλειές»;
-«Θέλει να καθαρίσει το σπίτι».
-«Να το καθαρίσει άλλη μέρα».
-«Δε μπορεί άλλη μέρα γιατί δουλεύει».
-«Α,α...Αυτή τη μέρα.. Αύριο το πάρτυ θα καθαρίσει...Το Σάββατο 
θα’ρθεις ή όχι; Σε περιμένω...
-«Θα’ρθω».
-«Το Σάββατο το βράδυ..Σε περιμένω...Εντάξει»;
-«Τι ώρα»;
-«Κατά τις εννιά».
-«Εντάξει».
-«Εντάξει...»;
-«Ναι».
-«Γεια».
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-«Γεια».

-«Έλα»
-«Γεια...τι κάνεις»;
-«Καλά».
-«Σήμερα έχω τα γενέθλια μου.,.θα’ρθεις στο πάρτυ μου». 
-«Ναι...τι ώρα»;
-«Κατά τις 7».
-«Καλά».
-«Χρόνια Πολλά».
-«Ευχαριστώ».
-«Γεια».
-«Γεια».

-«Ναι»;
-«Σήμερα έχω γενέθλια...θα’ρθεις; Ε, θα μπορέσεις»;
-«Θα μπορέσω».
-«Καλά».
-«Τι ώρα να έρθω»;
-«Ε,ε,ε.... 5......6......11....... 10..Εντάξει»;
-«Άντε γεια».

-«Ναι...Ποιος»;
-«Θα’ρθεις στο πάρτυ μου»;
-«Θα’ρθω...Τι ώρα»;
-«Κάπου στις 7:30».
-«Εντάξει».
-«Άντε γεια».

2η Ημέρα: Παρουσίασή 3ns Δραστηριότητας.

Ν-«Ποιος θα μου περιγράψει τι βλέπει»;
-«Ένα λαγό...»

Ν-«Ναι»
-«...μια τίγρης...Βλέπω κι ένα μαγαζί και βλέπω κι ένα καρότο κι έναν 

σκύλο κι ένα γλυκό...»
Ν-«Αυτό τι είναι»;
-«Καρότο..Ο λαγός το τρώει το καρότο κυρία...»

Ν-«Αοιπόν...Να σας πω την ιστορία αυτού του κουνελιού..Βλέπετε 
υπάρχουν τρεις δρόμοι. Το κουνελάκι έχει χαθεί και θέλει να πάει στο 
σπίτι του. Το βλέπετε το σπίτι απ’το κουνελάκι»;

-«Ναι...»!
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Ν-«...και έχει τρεις δρόμους να διαλέξει...τον κόκκινο, το ροζ και τον 
κίτρινο. Σε κάθε δρόμο, όμω, υπάρχει κι από ένα εμπόδιο που θα 
συναντήσει το κουνέλι..».

-«Στο ροζ δρόμο θα συναντήσει την τίγρη».
-«Στον κόκκινο δρόμο θα συναντήσει ένα γλυκό».
-«Κυρία...για να πάει το κουνέλι στο σπίτι του θα πρέπει να πάει 

έτσι...έτσι...(παράλληλα δείχνει την πορεία με το δάχτυλο του) και να 
φτάσει σπίτι του..

-«Όχι έτσι..Θα πάει έ....τσι, έτσι και θα το βρει το σπίτι του...».
-«Όχι, εδώ είναι το σπίτι του....παιδιά».
-«Τι λες ρε»;
-«Χαζός είσαι»;
-«Πρέπει να πάει έτσι...».

Ν-«Το κουνελάκι είπαμε ότι έχει τρεις δρόμους να διαλέξει...Θέλει 
κάποιος να μας προτείνει ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος για το κουνέλι» 
Ηρώ-«Εγώ κυρία».
Ν-« Πες μας Ηρώ».
Η-« Εγώ θέλω να πάει από τον κίτρινο δρόμο».
Ν-« Τι θα βρει στον κίτρινο δρόμο το κουνέλι»;
Η-« Το σκύλο και τα καρότα».
Ν-« Είναι εύκολο να πάει από αυτόν τον δρόμο»;
Η-« Όχι, γιατί θα τον φάει ο σκύλος»!

Ν-« Θα ήθελε κάποιος να προσθέσει κάτι άλλο»;
-« Εγώ, κυρία, λέω να πάει από τον κόκκινο δρόμο».

Ν-« Γιατί»;
-« Γιατί θα συναντήσει το γλυκό, για να το φάει».

-« Απ’τον κόκκινο δρόμο, κυρία».
Ν-« Γιατί»;

-« Για να φάει το γλυκό».
Ν-« Ξέρετε, όμως, να τρώνε τα κουνέλια γλυκά»;

-« Όχι...όχι».
Ν-« Τότε, πώς θα γίνει»;

-« Απ’τον κίτρινο δρόμο, κυρία»;
-« Ρε Παναγιώτη τι ρωτάς; Αφού στον κίτρινο δρόμο είναι το σκυλί, δεν 

το βλέπεις»;
-« Ναι, κυρία, στον κίτρινο δρόμο είναι το σκυλί....και το σκυλί έχει 

κόκκαλα»
Ν-« Άννα, θέλεις να μας πεις και εσύ ποιο δρόμο προτιμάς για το 
κουνέλι»;
Άννα-« Εγώ λέω να πάει ανάμεσα από το ροζ και τον κόκκινο δρόμο»
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Ν-« Δεν υπάρχει δρόμος, σ'αυτό το σημείο. Εκεί υπάρχουν μονάχα πολύ 
ψηλά χόρτα και δεν μπορεί το κουνέλι να περάσει από’κει».

-« Απ’αυτόν εδώ τον ίσιο κυρία μπορεί να πάει»;
-« Όχι, ρε δε βλέπεις»;
-« Εγώ πάντως κυρία λέω να μπει μέσα στον κίτρινο δρόμο και μετά να 

πηδήξει και να πάει στον κόκκινο δρόμο».
-« Τι λέτε οι υπόλοιποι; Συμφωνείτε με την ιδέα του Θάνου»;
-« Ναι, κυρία, γιατί τα κουνελάκια μπορούν να πηδάνε και να τρέχουν 

γρήγορα».

2η Ημέρα; Παρουσίαση 4ης Δραστηριότητας.

-« Καλό απόγευμα».
-« Καλό απόγευμα».
-« Καλό απόγευμα και να περάσεις καλά στο σπίτι». 
-« Ευχαριστώ».

-« Να περάσεις καλά».
-« Ευχαριστώ».
-« Σε μια βδομάδα θα έρθω».
-« Εντάξει».
-« Πολλά φιλάκια»
-« Κι εγώ».

-« Καλές διακοπές. Καλά να περάσεις»
-« Καλά».

-« Θα φύγω...θα πάω ταξίδι».
-« Καλό δρόμο».
-« Ναι».

-« Εγώ θα πάω στο χωριό».
-« Να περάσεις καλά».
-« Κι εσύ».
-« Γεια σου».
-« Γεια σου».

-« Θα πάω ταξίδι».
-« Που»;
-« Δε ξέρω...μακρυά όμως».
-« Να περάσεις καλά».
-« Εντάξει».
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-« Πότε θα έρθεις ξανά στον παιδικό»;
-« Ε,ε,ε....σε λίγες μέρες».
-« Εντάξει».
-« Γεια σου».
-« Γεια».

-« Θα φύγω από τον παιδικό..Θα πάω σε άλλη πόλη..Σε άλλο παιδικό». 
-« Να προσέχεις και να περνάς καλά. Πότε θα ξανάρθεις»;
-« Ε,ε,ε...ποτέ».

-« Χρόνια πολλά...να τα εκατοστίσεις 
-« Ευχαριστώ».
-« Πότε είναι τα γενέθλια σου»;
-« Σήμερα».
-« Εντάξει...θα’ρθω».

-«Έχω γιορτή σήμερα».
-« Κάτι μου έτυχε και δε μπορώ να έρθω».
-« Γιατί»;
-« Γιατί αρρώστησα και πρέπει να πάω στο γιατρό».

3η Ημέρα: Παρουσίαση 5ης Δραστηριότητας.

Ν-« Καταλάβατε από ποιο μέρος ήταν αυτό που ακούσαμε»;
-« Ναι.,.απ’τη λαϊκή αγορά», φωνάζουν όλα μαζί 

Ν-« Και πώς το κατάλαβες...Μαρία»;
Μ-« Από το θόρυβο...αλλά και απ’ τα λόγια».
Ν-« Τι έλεγαν, δηλαδή...»;
Μ-« Ε,ε»;
Ν-« Τι έλεγαν»;
Μ-« Ε, έλεγε... “ 10 Euro”, “ Ελάτε πάρτε”, “ 1 Euro ντομάτες”, “ 1 Euro 
ψάρια”, “1 Euro ακτινίδια”.... τέτοια...».
Ν-« Ωραία, Μαρία.... Εσύ Κωνσταντίνε...τι είδες στις φωτογραφίες»;
Κ-« Δύο εικόνες είδα».
Ν-« Ωραία..θες να μας πεις τι είδες σ’αυτές τις δύο εικόνες»;
Κ-« Λάχανα...πορτοκάλια».
Ν-« Από πού ήταν αυτές οι φωτογραφίες»;
Κ-« Από τη λαϊκή».
Ν-« Και πώς το κατάλαβες»;
Κ-« Το είδα στις φωτογραφίες».
Ν-« Σακελλάρη θέλεις να μας πεις εσύ τι είδες»;
Σ-« Είδα πατάτες, ντομάτες, ψάρια, κρεμμύδια..δε θυμάμαι άλλα».
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Ν-« Ηρώ...αν πας στη λαϊκή και θέλεις να ψωνίσεις πορτοκάλια, που 
είδαμε και στις φωτογραφίες τι θα έλεγες σ’αυτόν που πουλάει τα 
πορτοκάλια»;
Η-« Θέλω...ένα κιλό πορτοκάλια».
Ν-« Σωστά Ηρώ. Θα μπορούσες να τον ρωτήσεις και κάτι άλλο»;
Η-« Πόσο κάνουν».
Ν-« Πολύ ωραία, Ηρώ. Σ’ευχαριστούμε».

Ν-« Βασίλη, αν θέλεις να αγοράσεις καρπούζι, πώς θα το ζητήσεις...Τι θα 
πεις»;
Θάνος-« 1 κιλό καρπούζι»!
Ν-« Θα πεις αυτό που είπε ο Θάνος»;
Β-« Όχι 3 κιλά»
Ν-« Θα πεις δηλαδή ότι θες 3 κιλά καρπούζι»;
Β-« Όχι 8 κιλά».
Ν-« Πώς αλλιώς θα μπορούσες να το ζητήσεις»;
Β-« 1 κιλό, 2 κιλά, 3 κιλά...».
Ν-« Όταν, όμως, θέλουμε να αγοράσουμε ψάρια...να ρωτήσουμε κάτι το 
Στέφανο...Στέφανε αν θέλεις να αγοράσεις ψάρια, τι θα ζητούσες από τον 
ψαρά»;
Σ-« Θα ζητήσω 10 κιλά ψάρια».
Ν-« Τι άλλο θα ήθελες να ρωτήσεις τον ψαρά; Εκτός, δηλαδή,από το 
πόσα ψάρια θέλουμε»;
( Τα παιδιά μιλώντς όλα μαζί λένε διάφορες ποσότητες).
Ν-« Κάτι άλλο για το ψάρια.... »;
(Καμιά απάντηση από τα παιδιά)
Ν-« Θα σας ενδιέφερε να μάθαιτε αν τα ψάρια είναι φράσκα; Μπορείτε 
να το ρωτήσετε αυτό στον ψαρά»;

-« ΝΑΙ...», φωνάζουν όλα μαζί.
Ν-« Μπορούμε να ζητήσουμε από τον ψαρά ένα ψάρι»;

-« Όχι ένα κιλό ψάρια ζητάμε».
Ν-« Μπορούμε να ζητήσουμε ένα ψάρι από τον ψαρά»;

-« ΟΧΙ...», φωνάζουν τα περισσότερα παιδιά 
Ηρώ-« Κυρία, μπορούμε να αγοράσουμε ένα ψάρι».
Ν-« Δώσε μας ένα παράδειγμα, Ηρώ».
Η-« Κυρία, η μαμά μου για να φτιάξει ψαρόσουπα ζητάει από τον ψαρά 
ένα ψάρι».
Ν-« Πολύ σωστά Ηρώ. Ξέρετε πότε μπορούμε να ζητήσουμε 1 ψάρι»; 
Σακελλάρης-« Όταν αγοράζουμε μεγάλα ψάρια, κυρία»;
Ν-« Ακριβώς αυτό, Σακελλάρη».
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Κατά το παιγνίδι των ρόλων :

-« Εδώ τα λεμόνια τα καλά......
-« Εδώ τα καλά κολοκυθάκια...».
-« Φρέσκα σπανάκια......
-« Ωραίες πατάτες έχω...».
-« Φρέσκα κρεμμύδια...».
-« Μελιτζάνες...μελιτζάνες...ωραίες μελιτζάνες...».
Αγοραστής-« Μισό κιλό πατάτες παρακαλώ».
Πωλητής-« Μάλιστα».
Αγορ-« Είναι άγουρες»;
Πωλ-« Όχι».
Αγορ-« Είναι φρέσκες»;
Πωλ-« Ναι..σήμερα τις έφερα».
Αγορ-« Ποια είναι η πιο φρέσκια να πάρω μία»;
Πωλ-« Ε,ε,ε...Αυτή».
Αγορ-« Αυτή ή αυτή»;
Πωλ-« Ε,ε,ε.,.Αυτή».
Αγορ-« 2 Vi κιλά πορτοκάλια, παρακαλώ».
Πωλ-« Ναι».
Αγορ-« Είναι σημερινά»;
Πωλ-« Ναι»!!
Αγορ-« Α! Και ποιο είναι το καλύτερο»;
Πωλ:( Ψάχνει για το καλύτερο).
Αγορ:-« Αυτό θα πάρω παρακαλώ».

-« Εδώ τα φρέσκα κρεμμύδια»!
-« Πατάτες....»!
Αγορ-« Ποια είναι η πιο καλή πατάτα»;
Πωλ-« Αυτή...πάρε να δεις».
Αγορ-« (την κοιτάζει και την επιστρέφει)..Ορίστε».
(Τα υπόλοιπα παιδιά διαλαλούν και πάλι τα προϊόντα τους)
Αγορ-« Θέλω μερικά σπανάκια».
Πωλ-« Πόσα....τόσα»;
Αγορ-« Ε,ε,ε....Εντάξει...Είναι φρέσκα»;
Πωλ-« Ναι».
Αγορ-« Ποιο είναι πιο φρέσκο»;
Πωλ-« Είναι..... (Ψάχνει αλλά να βρει αλλά δεν δίνει καμιά απάντηση)».
Αγορ-« Από πού τα’χεις μαζέψει»;
Πωλ-« Από το χωριό».

Αγορ-« Θέλω 2 κιλά πορτοκάλια».
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Πωλ-« Ορίστε».
Αγορ-« Πόσο κάνει»;
Πωλ-« 2 euro».

Αγορ-« Θέλω 5 κιλά πατάτες».
Πωλ-« 1...2...3...πάρε».
Αγορ-« Πόσα λεφτά»;
Πωλ-« 107 παρακαλώ».

(Οι έμποροι και πάλι διαλαλούν τα εμπορεύματα τους). 
Αγορ-« Θέλω ένα κιλό σπανάκι».
Πωλ-« Ναι».
Αγορ-« Είναι φρέσκο»;
Πωλ-« Ναι...Σημερινό».
Αγορ-« Πόσο κάνει»;
Πωλ-« 1 Ζί euro».

Πωλ-« Πορτοκάλια πουλάω...Έλα να πάρεις πορτοκάλια.. 
Αγορ-« Θέλω 2 κιλά».
Πωλ-« Ναι...».
Αγορ-« Πόσα euro»;
Πωλ-« 3».



Ηλικία Παιδιών; 4.6 ετών
Ημέρα 1η; Παρουσίαση 1^ Δραστηριότητας.

Ν-« Θέλεις να πεις λίγα πράγματα για σένα»;
Δ-« Με λένε Δημήτρη Νίκου».
Ν-« Για πες μας Δημήτρη για τον εαυτό σου λίγα πράγματα...έτσι για να 
σε γνωρίσω...».
Δ-« Έχω 2 αδερφάκια, τον Ηλία.,.Ο Ηλίας είναι εδώ στον παιδικό...έχω 
και τρία ξαδερφάκια......
(ΠΑΥΣΗ)
Ν-« Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι»;
Δ-« Μ’αρέσει να παίζω με τα αυτοκινητάκια στο σπίτι».
(ΠΑΥΣΗ)
Ν-« Ξέρεις να μας πεις πόσο χρονών είσαι»;
Δ-« Όχι».
Ν-« Εντάξει. Κάτι άλλο που θέλεις να πεις»;
Δ-« Τίποτα».

Π/Κ-« Με λένε Παναγιώτα-Κωνσταντίνα».
Ν-« Τι ωραία...έχεις δύο ονόματα»!
Π/Κ-« Ναι».
(ΠΑΥΣΗ).
Ν-« Δηλαδή, τα ονόματα είναι από δύο γιαγιάδες»;
Π/Κ-« Έχω μια γιαγιά που τη λένε Παναγιώτα και μια που τη λένε 
Μαρία».
(ΠΑΥΣΗ).
Ν-« Το αγαπημένο σου παιχνίδι ποιο είναι»;
Π/Κ-« Να παίζω με τη Βαι·όίε....μ’αρέσει πολύ να τις αλλάζω ρούχα».
Ν-« Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτα-Κωνσταντίνα».
Π/Κ-« Παρακαλώ».

(Δείχνει δυσκολία να ξεκινήσει να εκφράζεται)
Ν-« Θέλεις να μας πεις πώς σε λένε»;
Λ-« Λάμπρο Καλαγούλα».
(ΠΑΥΣΗ).
Ν-« Είσαι χρόνια εδώ στον παιδικό»;
Λ-« Μμμ.... ».
Ν-« Ποιος είναι ο αγαπημένος σου φίλος»;
Λ-« Ο Χαράλαμπος».
Ν-« Τι σ’αρέσει να παίζεις».
Λ-« Με το φορτηγάκι μου......
Ν-« Θέλεις να μας πεις κάτι άλλο για σένα»;
Λ-« Τσου».
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Π-« Εμένα με λένε Παναγιώτη Λαζάρου».
Ν-« Μάλιστα».
(ΠΑΥΣΗ).
Ν-« Σ’αρέσει ο παιδικός»;
Π-« Μ,μ....ναι».
Ν-« Γιατί σ’αρέσει»;
Π-« Γιατί είναι όλα τα παιδιά και έχω....έχω πολλούς φίλους εδώ».
Ν-« Μένεις κοντά στον παιδικό»;
Π-« Όχι...»
Ν-« Και πώς έρχεσαι εδώ»;
Π-« Με φέρνει ο μπαμπάς....με τα πόδια...όμως...το αυτοκίνητο το
παίρνει η μαμά για τη δουλειά».

Π-« Παναγιώτη......
Ν-« Ορίστε»;
Π-« Παναγιώτη Μπουρντούβαλη με λένε».
Ν-« Είσαι χρόνια εδώ στον παιδικό»;
Π-« Ε,ε,ε....μερικά...γιατί μερικά δεν είμαι...».
Ν-« Τι άλλο θέλεις να μας πεις»;
Π-« ....(Παύση).....Τι άλλο.....τίποτα».
Ν-« Θέλεις να μας πεις για τ’αδέρφια σου»;
Π-« Α, ναι...Εχω για αδερφάκια την Άννα, την Βαγγέλια, το Λάμπρο, το 
Χαράλαμπο κι άλλους....»
Ν-« Εντάξει Παναγιώτη...Σ’ευχαριστούμε...».

Μ-«Εμένα με λένε Μαρία Νιωβή».
Ν-« Συνέχισε....Πες μας...»
(ΠΑΥΣΗ)
Ν-« Μαρία πού μένεις; Κάπου εδώ κοντά»;
Μ-« Όχι...το σπίτι μου είναι λίγο πιο μακρυά».
Ν-« Και με τι έρχεσαι στον παιδικό»;
Μ-« Με το αυτοκίνητο του μπαμπά».
Ν-« Αδέρφια έχεις»;
Μ-« Α,α μόνο τη Χρύσα..».
Ν-« Η Χρύσα είναι μεγαλύτερη από σένα»;
Μ-« Ναι, γιατί πηγαίνει Α' Δημοτικού».
Ν-« Ωραία, Μαρία...Σ’ευχαριστούμε...».

Μ/Ι-« Εγώ έχω μια αδερφή που τη λένε Αγγελική....και έχω κι έναν 
αδερφό που τον λένε Γιάννη....κι ο Γιάννης πάει κι αυτός α' 
δημοτικού...».
Ν-« Εσένα, όμως δε μας είπες πώς σε λένε»;
Μ/Ι-« Μαρία-Ισμήνη».
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(Ξκινά με παύση).
Ν-« Δε μας είπες....»;
Μ-« Τι..... »;
Ν-«.... πώς σε λένε»;
Μ-« Μαργκώ»
Ν-« Μαργκώ; Από πού βγαίνει αυτό το όνομα; Λένε κάποιον άλλον στην 
οικογένεια σου έτσι»;
Μ-« Εμένα».
Ν-« Πόσο χρονών είσαι»;
Μ-« Δε ξέρω».
Ν-« Θέλεις να μου πεις ποια είναι η αγαπημένη σου φίλη»;
Μ-« Η Φρέντα, η Μαρία Γιώτου, η Παναγιώτα κι η Φιλοτία και η Ελένη 
και η Μαρία Γιώτου».

Ν-« Πες μας πώς σε λένε».
(Με πολύ δυσκολία καταλαβαίνω ότι τον λένε Πέτρο).
Ν-« Θέλεις να μας μιλήσεις δυνατά και καθαρά»;
(Αδύνατο να καταλάβω τι λέει).

1η Ημέρα: Παρουσίαση 2ης Δραστηριότητας.

-« Δεν ακούω...».
-« Ναι...».
-« Ποιος με ζητάει»;
-« Ο Λάμπρος».
-« Α,α,α.... τι λέει μωρέ....δεν ακούω βρε...».
-« Θα έρθεις στο πάρτυ μου»;
-« Όχι δε θα έρθω...δε μπορώ να έρθω».
-« Γιατί»;
-« Ε,ε,ε....δε ξέρω»
-« Καλά...».

-« Τι κάνεις»;
-« Καλά».
-« Τι κάνεις»;
-« Καλά, είπα».
-« Τι κάνεις»;
-« Κ α λ ά».
-« Κι εγώ καλά».
-«(Μετά από πολλές παρακινήσεις από τα υπόλοιπα παιδιά....)...Να 
έρθεις στο πάρτυ μου».
-« Εντάξει».
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-« Ναι»;
-« Θα’ ρθεις στο πάρτυ μου»;
-« Λίγο αργότερα. Έχω κάτι δουλειές να κάνω σπίτι».
-« Και’γω έχω πάρτυ».
-« Γεια».
-« Γεια».

-« Εμπρός»;
-« Γεια σου Φιλοτία.,.τι κάνεις»;
-« Καλά».
-« Έχω σήμερα πάρτυ».
-« Δε μπορώ να έρθω τώρα».
-« Εντάξει...γιατί»;
-«Έχω μια δουλειά...Εντάξει».

-« Ναι».
-« Ναι».
-« Έλα».
-« Τι κάνεις»;
-« Καλά».
-« Το απόγευμα έχω γενέθλια».
-« Ναι».
-« Θα έρθεις»;
-« Εγώ δε μπορώ να’ρθω γιατί είμαι κουρασμένος...και θα κοιμηθώ...και 
θα πρέπει να πάω και στο μαγαζί...και να βάλω και λίγο και το παιδάκι 
μου super...μετά θα την κλείσω».

-« Ναι»;
-«Έλα Ευθύμη. Θα’ρθεις στο πάρτυ μου»;
-« Δε μπορώ τώρα...κοιμάμαι».
-« Γιατί»;
(Τα υπόλοιπα παιδιά γελούν»
-« Δεν άρχισε το πάρτυ...θα ξαπλώσω λίγο...είμαι στο μαγαζί...».
-« Εγώ τώρα πάω να αγοράσω τσιγάρα».
-« Εγώ τώρα πάω να αγοράσω μπανάνες και φου...φούτα( φρούτα). 

-«Έλα Κωνστντίνε...θα’ρθεις»;
-« Όχι δε μπορώ...έχω να πάω το παιδί μου στη κούνια...νυστάζει».
-« Εντάξει...άστο με τη μαμά...θα σου δώσω μια πρόσκληση από το 
πάρτυ».
-« Εντάξει. Γεια σου».
-« Εντάξει».
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-« Εμπρός».
-« Είσαι καλά»;
-« Ναι».
-« Θα’ρθεις στο πάρτυ μου»;
- (Αδύνατο να καταλάβω τι λέει ο Πέτρος).
-« Γεια».

Ημέρα 2η; Παρουσίαστι 3ης Δραστηριότητας

Ν-« Θες να πεις τι βλέπεις, Αντώνη»;
Αν-« Βλέπω μια τίγρη, ένα καρότο, ένα σπιτάκι, ένα λαγουδάκι κι ένα 
πιάτο μ’ένα κομμάτι πίτα μέσα....ένας σκύλος..».
Ν-« Αυτό δεν είναι πίτα...είναι ένα κομμάτι γλυκό..Να σας πω την 
ιστορία από το λαγουδάκι..Το λαγουδάκι χάθηκε, απομακρύνθηκε πάρα 
πολύ από το σπίτι του. Για να γυρίσει πίσω υπάρχουν, βλέπετε, 3 δρόμοι: 
υπάρχει ο κίτρινος δρόμος, ο οποίος έχει και εμπόδια. Ποια εμπόδια θα 
βρει το λαγουδάκι 

-« Θα βρει το σκυλί και τα καρότα».
Ν-« Στο δεύτερο τον κόκκινο δρόμο για να περάσει θα βρει ένα κομμάτι 
γλυκό. Και στον τρίτο δρόμο τον ροζ θα βρει μια τίγρη. Φώτη θέλεις να 
μας πεις ποιο δρόμο θέλεις να πάρεις το κουνελάκι και να μας πεις γιατί. 
Από πού νομίζεις ότι θα πάει»;
Φώτης: (Δείχνει τον κίτρινο δρόμο)
Ν-« Ποιος δρόμος είναι αυτός Φώτη»;
Φ-« Ο κίτρινος».
Ν-« Γιατί νομίζεις ότι θα πάει από εκεί το κουνέλι»;
Φ-« Γιατί έχει καρότο....εκεί όμως είναι το σκυλί».
Ν-« Μπορεί να περάσει εύκολα το κουνελάκι από το σκυλί; Γιατί»; 
Κων/νος:-« Όχι....γιατί θα δαγκώσει την ουρίτσα του».
Ν-« Σωστά....Ποιος άλλος θέλει να μας πει ποιο δρόμο διαλέγει για το 
κουνέλι και γιατί».
Μαργκώ-« Τον κίτρινο».
Ν-« Γιατί»;
Μ-« Γιατί είναι το καρότο».
Κων/νος-« Θα δαγκώσει την ουρά από το κουνέλι ο σκύλος».
Μ-« Θα περπατήσει γρήγορα και θα ξεφύγει
Φιλοτία-« Εγώ, κυρία, λέω τον κόκκινο δρόμο γιατί έχει το γλυκό». 
Παναγιώτα-« Κι εγώ κυρία λέω από τον κόκκινο».
Ν-« Γιατί»;
Φιλ-« Επειδή είναι το γλυκό, κυρία».
Ν-« Από το ροζ δρόμο δε μπορεί να περάσει το κουνέλι»;
-«ΝΑΙ».

Παναγιώτης-« Όχι γιατί είναι η τίγρης».
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Ν-« Και τι σημασία έχει που είναι η τίγρης»;
-« Θα το δαγκώσει, κυρία».
-« Ναι, ναι».
-« Την ουρίτσα του, κυρία».

Ν-« Πέτρο, θέλεις να μας πεις κι εσύ ποιο δρόμο προτιμάς για το 
κουνέλι»;
Πέτρος-«...... (Δεν απαντά..δείχνει τον κίτρινο)...».
Χαράλαμπος-« Να περάσει απ’το σκύλο...θα φάει το καρότο...».
Μαρία-« Από το ροζ για να πηδήξει το κουνελάκι την τίγρη...και μετά... 
θα πηδήξει να πάει στον κόκκινο δρόμο...να φάει τι γλυκό...μετά να πάει 
στο σπίτι του».

2η Ημέρα: Παρουσίαση 4ης Δραστηριότητας.

Μαρία-« Στα ψέμματα, κυρία, θα φύγει»;
Ν-« Ναι».
(ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΥΣΗ).

Χαράλαμπος-« Δεν ξέρω τι να πω, κυρία».
Ν-« Ο Χαράλαμπος δεν ξέρει...εσύ Μαρία τι θα έλεγες αν ο 
Χαράλαμπος έλειπε για πολύ καιρό σε ταξίδι...»;
ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

-« Εγώ, όμως, δε θα είμαι εκεί που θα είσαι εσύ. Εγώ θα πάω αλλού».
-« Δεν πειράζει.. .θα σε δω στον παιδικό...».

Ν-« Ο Ευθύμης φεύγει από τη γειτονιά και μετακομίζει σε άλλη 
περιοχή.. .τι μπορείς να του ευχηθείς.. .Φιλοτία»;
Παναγιώτα-« Κυρία, εγώ θα πω.,.Ευθύμη να προσέχεις...να περνάς 
καλά.. .Θα έρθεις γρήγορα»;
Ευθύμης-« Δε ξέρω...Φιλάκια...»
Παν-« Ευχαριστώ».
Φιλοτία-« Καλό ταξίδι...Να προσέχεις».
Ευθ-« Ευχαριστώ κορίτσια...Γεια σας τώρα...».

Ν-« Μαρία τι θα μπορούσες να ευχηθείς στη Φρέντα αν είχε τη γιορτή 
του σήμερα»;
Μαρία-« Χρόνια πολλά».
Μαργκώ-« Χρόνια πολλά, Φρέντα...».
Κων/νος-« Να τα ζήσεις...».
Παναγιώτης-« Χρόνια πολλά...».
Παναγιώτα-Κων/να-« Να τα εκατοστίσεις...».
Θάνος-« Πολύχρονη...».
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(Καμιά απάντηση από τη Φρέντα...».
Ν-« Φρέντα τι θα απαντούσες στα παιδιά που σου εύχονται»;
Πέτρος-«..(ΠΑΥΣΗ)...Τίποτα δε θα έλεγα....(ΠΑΥΣΗ)...Ευχαριστώ...».

3η Ημέρα: Παρουσίαση 5ns Δραστηριότητας.

Ν-« Τι ακούσατε σ’αυτήν κασσέτα»;
-« Κάποιος φώναζε...“2 euro ντομάτες”...πορτοκάλια...».

Ν-« Που μπορεί α ακούγονται όλα αυτά»;
Μαργκώ-« Στη λαϊκή αγορά».
(Ακούγεται η κασσέτα από την ηχογράφηση της λαϊκής αγοράς)
Ν-« Τι έλεγε ο κύριος που φώναζε..μπορείς να δεις να υπάρχει παρόμοια 
φωτογραφία»;
Π-« Ψάρια...φρέσκα ψάρια...νάτη η φωτογραφία»
Ν-« Ωραία...πώς θα μπορούσες να αγοράσεις ψάρια, Παναγιώτης; Τι θα 
έλεγες στον ψαρά»;
Π-« Γεια σας...τρία κιλά ψάρια θέλω»;
(Ακούμε πάλι την κασσέτα)
Ν-« Τι έλεγε αυτή η κυρία που φώναζε»;
Μ-« Έλεγε για ρύζι».
Ν-« Τι ακριβώς έλεγε για το ρύζι, Μαργκώ»;
Μ-« Έλεγε...έλεγε ότι είναι ωραίο...».
Ν-« Βρες μας και τη φωτογραφία».
Μ-« Νάτη, κυρία».
Στη συνέχεια τα παιδιά ακούν και δείχνουν και την αντίστοιχη 
φωτογραφία.

Κατά το παιγνίδι των ρόλων:

-« Κρεμμύδια πουλάω...»!
Ν-« Που θα πας Μαρία- Ισμήνη για να ψωνίσεις»;

-« Θες πορτοκάλια»;
-« Θες κρεμμύδια»;
-« Θες λεμόνι»;

Μ/Ι-« Πορτοκάλια θέλω..».
Πωλητής-« Ορίστε».
Μ/Ι-« Γεια σας...Είναι φρέσκα τα πορτοκάλια»; 
Πωλ-« Ναι...Δείτε...(δείχνει)...».

-« Τι άλλο θέλεις; Κρεμμύδια μήπως»;
-« Έλα για λεμόνια...».
-«Έλα για πατάτες...Πατάτες έχω..».
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-« Ζεστά ζουμερά κολοκύθια έχω......
Μ/Ι-« Είναι φρέσκες οι πατάτες»;
Πωλ-« Πώς δεν είναι...»;
Μ/Ι-« Μ,μ...ναι».
Πωλ-« Πόσες θέλετε...»;
Μ/Ι-« Ε,ε,ε.,.μισό κιλό».

-« Ζεστά ζουμερά κολοκύθια...έχω».
Μ/Ι-« Δε θέλω κολοκύθια...πόσο κάνουν οι πατάτες»; 
Πωλ-« 81».
Μ/Ι-« Πάρτα».
Πωλ-« Ευχαριστώ».
(Τα παιδιά διαλαλούν και πάλι τα προϊόντα τους».

-« Κολοκύθι..ζεστό...ζουμερό».
-« Πορτοκάλι..πορτοκάλι».
-« Φρέσκο σπανάκι».
-« Κολοκύθι...ζεστό...ζουμερό...( τρεις φορές ακούγεται). 

Αγοραστης-« Θέλω λίγο σπανάκι......
Πωλητής-« Ναι..».
Αγορ-« Είναι φρέσκο...»;
Πωλ-« Ναι, χτες το βρήκα...»!
Αγορ-« Α, ωραία...πόσο κάνει»;
Πωλ-« 30».

Αγοραστής-« Αυτά τι είναι»;
Πωλητής-« Δε βλέπεις...Ζεστά ζουμερά κολοκύθια...». 
Αγορ-« Μισό κιλό».
Πωλ-« Ορίστε».
Αγορ-« Πόσο»;
Πωλ-« 10».
Αγορ-« Πάρτα».
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Ηλικία Παιδιών: 3,6.
1η Ηιιέρα: Παρουσίαση 1η^ Δραστηριότητας.

Ν-« Πώς σε λένε»;
Αλ-« Αλεξάνδρα».
Ν-« Αδέρφια έχεις»;
Αλ-« Έχω ένα μεγαλύτερο».
Ν-« Μένεις κάπου εδώ κοντά»;
(ΠΑΥΣΗ)
Ν-« Θες να μας πεις Αλεξάνδρα»;
Αλ-« Ναι...».
Ν-« Με τι έρχεσαι εδώ»;
Αλ-« Με τα πόδια...και με φέρνει πότε ο μπαμπάς και πότε η μαμά 
μου..».

Γ-« Με λένε Γιάννη».
Ν-« Γιάννη μήπως ξέρεις πόσο χρονών είσαι»;
Γ-« Ε,ε,ε....Ξέρω...ή 4 ή 5...»
Ν-« Εσύ Γιάννη που μένεις»;
Γ-« Εγώ μένω μακρυά με στον Τύρναβο.,.με φέρνει ο μπαμπάς με το 
αυτοκίνητο...».
Ν-« Θες να μας πεις κάτι για σένα»;
Γ-« Ε,ε,ε....όχι....τίποτα......

Κ-« Κωνσταντίνα».
Ν-« Κωνσταντίνα είναι το όνομα σου, ε»;
Κ-« Ναι...».
Ν-« Πόσο χρονών είσαι Κωνσταντίνα...»;
Κ-« Ε,ε,ε....τεσσάρων».
Ν-« Τι άλλο θα μας πεις για τον εαυτό σου»;
Κ-« Ότι μένω στον παιδικό κοντά...και ότι έρχομαι με τη μαμά μου με τα 
πόδια».
Ν-« Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα».

Ν-« Πώς σε λένε»;
Χ-« Χρηστός».
(Τα υπόλοιπα παιδιά φωνάζουν το επίθετο του).
Χ-« Τενελούρης».
Ν-« Τενελούρης είναι το επίθετο σου»;
Χ-« Μ,μ.... ».
Ν-« Εσύ που μένεις»;
Χ-« Εδώ».
Ν-« Πού εδώ»;
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Χ-« Κοντά».
N-« Πώς έρχεσαι»;
Χ-« Με τη μαμά».
Ν-« Αδέρφια έχεις»;
Χ-« Ναι».
Ν-« Πόσα»;
Χ-« Δεν έχω...μόνο το Γιάννη έχω...πάω και στο σπίτι του...».
Ν-« Ο Γιάννης είναι αδερφός σου»;
Χ-« Αυτός είναι.... (δείχνει το συμμαθητή του)..».
Ν-« Ευχαριστούμε Χρήστο..».

Αλ-« Είμαι ο Αλέξανδρος».
Ν-« Γεια σου Αλέξανδρε».
Αλ-« Γεια...».
Ν-« Θέλεις να μας πεις για τον εαυτό σου»;
(Καμιά απάντηση...)
Ν-« Πόσο χρονών είσαι Αλέξανδρε»;
(ΠΑΥΣΗ).
Αλ-« Δύο».
Ν-« Δύο χρονών είσαι»;
(Γνέψει αρνητικά).
Ν-« Αδέρφια έχεις»;
(Γνέψει αρνητικά).
Χ-« Μόνο αδερφή»!
Ν-« Ευχαριστούμε Χρήστο».

Μ-« Εγώ έχω ένα αδερφάκι αλλά είναι λίγο μοκρότερο...είναι μπέμπης 
αυτός ο αδερφός μου...και θα γεννήσουμε ακόμα ένα, που είναι 
κοριτσάκι...κι ο αδερφός είναι ακόμα αγόρι και εγώ...εγώ... τη μαμά μου 
η λένε Κατερίνα...».
Ν-« Εσένα πώς σε λένε»;
Μ-« Μιχάλη».

Ζ-« Είμαι η Ζωή».
Ν-« Γεια σου Ζωή...πες μας».
Ζ-« Τι»;
Ν-« Τι θες να μας πεις»;
Ζ-« Μ,μ,μ...».
Ν-« Θες να μας πεις κάτι για σένα; Για την οικογένεια σου....για τους 
φίλους σου...»;
Ζ-« Για την οικογένεια μου».
Ν-« Ωραία, πες μας».

21



Ζ-« Εγώ με το μπαμπά πήγαμε στους Πόρους...περάσαμε καλά...και 
μετά είδα...και μετά πήρα τηλέφωνο η γιαγιά και ήθελε να φάμε..».

Ευγ-« Εγώ κυρία είμαι μεγάλη».
Ν-« Είσαι μεγάλη, ε; Και πώς σε λένε»;
Ευγ-« Ευγενία».
Ν-« Τι θα μας πεις Ευγενία για σένα»;
Ευγ-« Εγώ θα πω για τη Κική».
Ν-« Ποια είναι η Κική».
Ευγ-« Η θεία μου που σπουδάζει γιατρίνα...αλλά δε σπουδάζει και πάρα 
πολύ...αλλά δουλεύει στο Πανεπιστήμιο, ε...και...εγώ μόλις
αρραβωνιάστηκε η Κική την είπα να ζήσεις.,.όχι, όμως, όταν 
αρραβωνιάστηκε όταν...ε,ε..όταν αρραβωνιάστηκε και της είπα να 
ζήσετε.,.μετά της έγραψα ένα χαρτάκι...“Μπράβο Κική Συγχατήρια» και 
το πήρε και μου είπε....“Εσύ συγχαρητήρια”.
Ν-« Ωραία...Ευγενία».

Ν-« Γεια σου..».
Ε-« Εύα».
Ν-« Τι Εύα»;
Ε-« Εύα με λένε».
Ν-« Υπάρχει κάποιος άλλος συγγενείς σου μ’αυτό το όνομα»;
Ε-« Όχι.... κανένας».
Ν-« Τι θας πεις για τον εαυτό σου»;
(Καμιά απάντηση).
Ν-« Αδέρφια έχεις»;
Ε-« Ε,ε,ε...όχι...».

Δ-« Δήμητρα...».
Ν-« Αυτό είναι το όνομα σου, ε»;
Δ-« Ναι.... δε θέλω να πω κάτι άλλο».
Ν-« Εντάξει Δήμήτρα...Χάρηκα για τη γνωριμία...»
Δ-« Κι εγώ...».

Ν-« Πώς σε λένε»;
Β-« Βάνα».
Ν-« Πόσο χρονών είσαι Βάνα»;
Β-« Τεσάρων».
Ν-« Τι θα μας πεις για τον εαυτό σου»;
Β-« Τι να σας πω»;
Ν-« Ό,τι θες,.,.για παράδειγμα αν έχεις αδέρφια».
Β-« Όχι...δεν έχω..».
Ν-« Θες να μας πεις που μένεις»;
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Β-« Α,α.,.δε μένω κάπου κοντά...μένω στο άλλο χωριό...».

1η Ημέρα: Παρουσίαση 2^ Δράστηριόττιτας.

-« Ναι»;
-« Εγώ είμαι».
-« Γεια σου Γιάννη».
-« Γεια».
-« Τι θέλεις»;
-« Θέλω να σε καλέσω στοπάρτυ μου».
-« Εντάξει».

-« Ναι»;
-« Τι κάνεις Χρήστο»;
-« Καλά».
-« Θα έρθεις στο πάρτυ μου»;
-« Αργότερα».
-« Τι κάνεις»;
-« Κάλα».

-« Ναι».
-«Έλα Χρύσα.... τι κάνεις.....θέλω να σε καλέσω στο πάρτυ μου».
-« Δε μπορώ να’ρθω».
-« Γιατί»;
-« Δε ξέρω».
-« Καλά.,.Αντέ γεια τώρα».

-« Γεια σου Κωνσταντίνα».
-« Γεια».
-« Θες να σε καλέσω στο πάρτυ μου»;
-« Ναι...καλά...εντάξει...ε...γεια τώρα...».

-«Έλα να σε καλέσω στο πάρτυ μου...θα’ρθεις...Μπορείς»;
-« Μπορώ».
-« Να σου πω πότε θα είναι»;
-« Ναι».
-« Στις 11 η ώρα...μόλις θα’ρθει 11 η ώρα να’ρθεις.,.να είσαι 
ντυμένος..Να’ρθεις στο πάρτυ μου...θα το κάνω 11 η ώρα αλλά όχι 
αμέσως...λίγο αργότερα...».
-« Αύριο»;
-« Αύριο, έχω...έχω το όνομα μου στα γενέθλια».
-« Εντάξει».
-« Εντάξει».
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2η τηιέρα: Παρουσίαστι 3ης Δραστηριότητας.

Ν-« Ζωή θέλεις να μας πεις τι βλέπεις»;
Ζ-« Τίγρη».
Ν-« Κάτι άλλο»;

-« Καρότο», λέει άλλο παιδί 
Ζ-« Κουνέλι».

-« Κουνελάκι», προσθέτει κάποιος άλλος 
Ζ-« Κι ένα σκυλάκι».

-« Μια τούρτα με κερί».
-« Και τις γραμμές και το σπίτι».

Ν-« Ακούστε τώρα να σας πω την ιστορία για το κουνελάκι και να 
βρούμε μια λύση γι’αυτό.,.το κουνελάκι, που λέτε, έψαχνε να βρει 
φαγητό...έψαχνε κι έψαχνε κι έψαχνε...κι έτσι απομακρύνθηκε πάρα πολύ 
από το σπίτι του...έφυγε πάρα πολύ μακρυά. Τώρα το κουνελάκι έχει 
πρόβλημα...είναι μπροστά σε τρεις δρόμους και δε ξέρει ποιο δρόμο να 
πάρει...πρέπει, λοιπόν, να βοηθήσουμε το κουνελάκι να βρει το σωστό 
δρόμο για να πάρει το σωστό δρόμο για να πάει στο σπίτι του...ο ένας 
είναι ο κίτρινος δρόμος...

-« Αυτός ανάμεσα στα κίτρινα, κυρία...»;
Ν-« Ακριβώς...ο άλλος δρόμος είναι ο κόκκινος που είναι και το γλυκό 
και ο άλλος δρόμος είναι ο ροζ που είναι και η τίγρης...Ποιο δρόμο λέτε 
να πάρει το κουνελάκι για να πάει το κουνέλι στο σπίτι του»;

-« Απ’αυτόν εδώ...και μόλις φτάσει στην τίγρη να πηδήξει ανάμεσα για 
να μην τον φάει...».

-« Εδώ, κυρία, στον κίτρινο δρόμο».
Ν-« Είναι εύκολο να περάσει από τον κίτρινο»;

-« Θα βρει ένα λύκο».
Ν-« Λύκος είναι αυτός».

-« Σκύλος».
-« Θα βρει και ένα καρότο».
-« Όχι, κυρία, δύο είναι...».
-« Που είναι το καρότο το δύο»;
-«Ένα...δύο».
-« Άμα περάσει από’δω θα τον φάει ο σκύλος».
-« Ξέρετε τι γρήγορα που τρέχει η τίγρης»;
-« Να πάει απ’αυτόν».
-« Ναι...κυρία...αλλά εκεί είναι η τίγρης...».
-« Ωχ...η τίγρης...»!
-« Απ’αυτόν, κυρία, μπορεί να πάει...»;
-« Τι λες ρε.,.από κει είναι η τούρτα».
-« Κυρία...εδώ».
-« Άμα περάσει από’δω, κυρία, θα το φάει ο λύκος...».
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-« Δεν είναι λύκος...σκύλος είναι».
-« Πώς να πάει τότε...κυρία...»;

Ν-« Απ’τον κόκκινο δρόμο»;
-« Όχι θα πάει από’δω...και θα πηδήξει από’δω για να γλιτώσει...».
-« Θα πάει από’δω το κουνελάκι και θα μπει μέσα από’δω...και 

από’δω...».
Ν-« Μάλιστα. Μήπως υπάρχει κι άλλος τρόπος»;

-« Δε ξέρω...».
-« Άμα πάει έτσι από’δω... θα περάσει... και δε θα το φάει ο 

λύκος...ε,ε,ε...ο σκύλος...».
-« Πού ρε...»;
-« Άμα πάει έτσι...δεν τον τρώει...».
-« Ο τίγρης θα τον φάει...».

Ν-« Τελικά θα βρούμε λύση τι λέτε»;
-« Όχι δε θα βρούμε...».
-« Από’δω κυρία θα πάει τελικά το κουνελάκι...».

Ν-« Εκεί μέσα δεν είναι δρόμος...είναι μονοπάτι με πολύ ψηλά χόρτα...».
-« Μπορεί, κυρία, να πάει από το ροζ...η τίγρης να κοιμάται...να τρέξει 

γρήγορα-γρήγορα.,.για να ξεφύγει...».
Ν-« Γίνεται αυτό»;

-« Ναι κυρία...έτσι θα γλιτώσει...».
-« Να πάει, κυρία, σιγά-σιγά...να μην την ξυπνήσει...και να μπει 

μέσα...».

2η Ημέρα: Παρουσίαση 4ης Δραστηριότητας.

(Κανένα από τα δύο παιδιά δε μιλάει...).
Ν-« Τι θα της πεις που θα κάνεις να τη δεις τόσο καιρό...ε,ε,ε...».

-« Θα της πω....Καλό Πάσχα..».
(ΠΑΥΣΗ).

Ν-« Εσύ Αλεξάνδρα τι θα της απαντήσεις»;
-« Θα της πω....κι εγώ...Καλό Πάσχα».

-« Θα του πω....Καλό Πάσχα...».
Ν-« Ο Μιχάλης θα έρθει και αύριο στον παιδικό....για σήμερα τι θα του 
πεις...πώς θα τον χαιρετήσεις»;

-« Γεια σου Μιχάλη...».
(ΠΑΥΣΗ).
Ν-« Εσύ Μιχάλη τι θα της έλεγες»;

-« Εγώ θα της έλεγα...Κωνσταντίνα...Καλό Πάσχα..».
-« Γεια σου Μιχάλη...Καλό Πάσχα...».
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Ν-« Χρύσα τι θα του πεις που πάει διακοπές...»;
-« Θα του πω...να προσέχει...».

Ν-« Εσύ τι θα της απαντήσεις»;
-« Εγώ...θα την πω...ότι θα πάω...στον Πλαταμώνα...».
-« Εγώ θα πάω στη Βελίκα».
-« Και μετά θα κολυμπήσω λίγο...και μετά...θα πάω και εγώ στη 

Βελίκα».
-« Εγώ θα πάω στην Ιτέα...».
-« Εγώ θα πάω στην Καλαμπάκα......

Ν-« Ευχές όμως δεν άκουσα να λέτε...τι είπατε...»;
-« Αυτά...».

-« Εγώ μετά θα πάω στη Βελίκα ».
-« Εγώ θα πάω διακοπές στο βουνό ψηλά ».
-« Καλό Πάσχα ... Εγώ για το Πάσχα θα λέω πάντα γιατί μ’αρέσει το 

Πάσχα ».
-« Γεια ».
-« Θα πάω εκεί ψηλά στη Σελίτσανη για να μαζέψω νερό ».
-« Γεια ».

-«Θα πάω στη θάλασσα ».
Ν-« Γενέθλια έχεις και περιμένεις να σου ευχηθούν ».

-« Να πάω στη θάλασσα ».
Ν-« Τι θα έλεγες σ’αυτό »;

-« Ότι... να’ρθεις στα γενέθλιά μου ... ».
-« Θα πάω στη θάλασσα ».

Ν-« Τι θα της πει για τα γενέθλιά της ».
(Καμία απάντηση)

Ν-« Τι θα του ευχηθείς που θα πάει μακρινό ταξίδι και θα κάνεις πολύ 
καιρό να τον δεις ».
Κ-« Καλό Πάσχα ».
Αλ-«(Τίποτα)».

2η Ημέρα:Παρουσίαστι 5ης Δραστηριότητας.

-«Από που ήταν η κασέτα που ακούσαμε ».
-«Από τη λαϊκή ».
-«Πως το καταλάβατε »;
-(Ακούσαμε παράλληλα και τα παιδιά επαναλαμβάνουν τις φράσεις που 
ακούν) Έλα για γλυκές ντομάτες.
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Ν-«Κωνσταντίνα από την κασέτα πως κατάλαβες ότι ήταν λαϊκή ». 
Κ-«Ντομάτες,πορτοκάλια,ψάρια ακούσαμε leuro οι μπανάνες,πεπόνια ». 
Ν-«Ωραία ».

Ν-«Γιάννη τι είδες στις φωτογραφίες »;
Γ-«Ψάρια ».
Ν-«Έχεις πάει ποτέ στη λαϊκή να ψωνίσεις »;
Γ-«Έχω πάει».
Ν-«Αμα θέλουμε να ψωνίσουμε πατάτες τι θα πεις σ’αυτόν που τις 
πουλάει»;
Γ-«Θέλω να μου δώσετε πατάτες ».
Ν-«Κι αν σου πει πόσες πατάτες θες »;
Γ-«Τρεις θα του πω ».

-«Χρήστο, αν εσύ αγόραζες πατάτες, πως θα τις ζητήσεις »;
-«Δε θα αγοράσω τίποτα ».
-«Χρύσα τι θα έλεγες »;
-«Θέλω πέντε πατάτες ».
-«Μιχάλη πας να αγοράσεις πορτοκάλια ».
-«Θα ήθελα έφτα ψάρια ».
-«Πως αλλιώς μπορούμε να ζητήσουμε τα ψάρια »;

(Καμία απάντηση)
-«Μεγάλα ή μικρά ψάρια ».

(μελιτζάνες, πατάτες, πορτοκάλια, κρεμμύδια, καρότα, λεμόνια...)

Παιγνίδι ρόλων

-«Εδώ καλά κρεμμύδια ».
-«Εδώ καλές πατάτες ».
-«Εγώ θέλω πατάτες και τέτοια ». 
Ν-«Πως όμως θα του τα ζητήσεις ». 
-«2 καρότα,όχι 3 καρότα θέλω ». 
-«Πουλάω....πουλάω ».
-«Πόσο κάνουν »;
-« 6 ».
-«Θέλω ένα τέτοιο »;
-«Πόσο κάνει το λεμόνι »; 
-«Πατάτα θες »;
-«Μια»;
-«Δύο».
-«2 euro».
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-«Καρότα θέλω».
-«Δεν είναι ωραίες οι πατάτες... 
-«Παρακαλώ».
(Διαλαλούν τα προϊόντα τους) 

-«Λεμόνια»



Ελεύθερη Συζήτηση με τα παιδιά ιιε θέμα το Πάσγα.

1° Παιδί Ηλικίας 3,6 ετών.
Ν-« Πώς σε λένε».
Κ-« Κωνσταντίνα».
Ν-« Πόσο χρονών είσαι»;
Κ-« Τεσσάρων».
Ν-« Κωνσταντίνα πώς πέρασες το Πάσχα»;
Κ-« Καλά».
Ν-« Τι έκανες»;
Κ-(Καμιά απάντηση).
Ν-« Πήγες πουθενά»;
Κ-« Δε θυμάμαι να πήγα βόλτα».
Ν-« Αρνί ψήσατε»;
Κ-« Ναι...στον παππού».
Ν-« Ο παππούς σου που μένει»;
Κ-« Από’δω άμα στρίψεις......
Ν-« Στην Εκκλησία πήγες»;
Κ-« Όχι...».
Ν-« Θες να πεις κάτι άλλο»;
Κ-« Όχι...θέλω να πάω στην τάξη μου».
Ν-« Εντάξει».

2° Παιδί Ηλικίας 3.6 ετών.
Ν-« Πώς σε λένε»;
Χ-« Χρύσα».
Ν-« Πόσο χρονών είσαι; Τέσσερα»;
Χ-« Όχι...Τεσσάρων».
Ν-« Τι έκανες το Πάσχα; Πώς πέρασες;»
Χ-« Καλά».
Ν-« Πού πήγες»;
Χ-« Στην Ιτέα».
Ν-« Πού είναι αυτό»;
Χ-« Είναι ένα ταξίδι μεγάλο».
Ν-« Μείνατε εκεί πολλές ημέρες»;
Χ-« Όχι λίγες».
Ν-« Αρνί ψήσατε»;
Χ-« Ναι».
Ν-« Πού»;
Χ-« Στη σούβλα...αλλά στην Ιτέα».
Ν-« Τι άλλο έκανες το Πάσχα; Πήγες στην Εκκλησία»; 
Χ-« Όχι».
Ν-« Δεν πήγες»;
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Χ-« Ναι...».
N-« Τι είδες στην Εκκλησία».
Χ-«....Τον παπά...».
Ν-« Τι αυτό που σου έκανε εντύπωση το Πάσχα»;
Χ-« Τα αυγά που τσουγκρίζουμε».

3° Παιδί Ηλικίας 3,6 ετών.
Ν-« Πώς σε λένε»;
Δ-« Δάφνη».
Ν-« Ωραίο όνομα...πόσο χρονών είσαι»;
Δ-« Τεσσάρων».
Ν-« Πώς πέρασς το Πάσχα»;
Δ-« Καλά».
Ν-« Πού πήγες»;
Δ-« Πήγα στη γιαγιά».
Ν-« Η γιαγιά σου πού είναι»;
Δ-« Στην Κυψέλη».
Ν-« Και εκεί τι κάνατε»;
Δ-« Ψήσαμε τ’αρνί».
Ν-« Και τι άλλο κάνατε»;
Δ-« Τρώγαμε».
Ν-« Μόνο τρώγατε το Πάσχα»;
Δ-« Όχι δεν τρώγαμε μόνο».
Ν-« Στην Εκκλησία ττήγατε»;
Δ-« Ναι».
Ν-« Σου άρεσε»;
Δ-« Ναι».
Ν-« Τι σου άρεσε πιο πολύ»;
Δ-« Το αρνί».

4° Παιδί Ηλικίας 3,6 ετών.
Ν-« Πώς σε λένε»;
Μ-« Μιχάλη».
Ν-« Τι έκανες το Πάσχα Μιχάλη; Πώς πέρασες»;
Μ-« Καλά».
Ν-« Πήγες κάπου»;
Μ-« Ναι...πήγα στην ξαδέρφη μου και στον ξάδερφο μου και ψήσαμε 
τ’αρνί εκεί...εγώ...εμένα...ο μπαμπάς μου έβαλε καπέλο...».
Ν-« Γιατί; Είχε ήλιο»;
Μ-« Ναι...και ο μπαμπάς μου μ’αφηνε να ψήσω και αρνί...».
Ν-« Στην Εκκλησία πήγες»;
Μ-« Ε,ε...στην Εκκλησία...όχι...».
Ν-« Κοιμόσουνα, μάλλον...ε»;
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Μ-« Όχι, ρε...γιατί ο μπαμπάς δεν ήθελε και...και με τους άλλους 
ξαδερφούς μου και κάτι άλλα ξαδερφάκια μου πήγαμε μια βόλτα... σ’ένα 
παιδάκι κι αυτό ξαδερφάκι μου....πήγαμε σε κάτι...σκυλάκια..κι ήταν ένα 
πολύ μεγάλο και τ’άλλα ήταν μικρά»!
Ν-« Τι σου άρεσε πιο πολύ το Πάσχα»;
Μ-« Να παίξω...κι ξαδερφή μου ξέρεις τι μ’έδωσε...»;
Ν-« Τι»;
Μ-« Με’δειξε τις ζωγραφιές της».
Ν-« Μάλλον καλά πέρασες το Πάσχα,ε»;
Μ-« Ναι...ναι».

5° Παιδί Ηλικίας 3.6 ετών.
Ν-« Πώς σε λένε»;
Λ-« Λίνα».
Ν-« Πώς πέρασες το Πάσχα»;
Λ-« Καλά».
Ν-« Πού πήγες και πέρασες καλά»;
Λ-« Στην Κέλλυ και στη Ζωή».
Ν-« Ποιες είναι αυτές»;
Λ-« Παίζω μαζί τους».
Ν-« Τι κάνατε δηλαδή με τα κορίτσια»;
Λ-« Δε σε λέω....Παίζαμε και χορεύαμε...».
Ν-« Αρνί ψήσατε»;
Λ-« Ναι...».
Ν-« Πού»;
Λ-« Στο χωριό».
(ΠΑΥΣΗ).
Ν-« Τι άλλο έκανες το Πάσχα»;
Λ-« Έπαιζα μπάλα κι έκανα ποδήλατο».
Ν-« Τι σου άρεσε πιο πολύ αυτές τις μέρες του Πάσχα»;
Λ-« Η Πέμπτη».
Ν-« Γιατί»;
Λ-« Έτσι».
Ν-« Θες να πεις κάτι άλλο»;
Λ-« Όχι... Αυτά».

1° Παιδί Ηλικίας 4.6 ετών 
Ν-« Πώς σε λένε»;
Κ-« Κωνσταντίνο».
Ν-« Για πες μου Κωνσταντίνε...πώς πέρασες το Πάσχα»;
Κ-« Καλά».
Ν-« Πήγες πουθενά»;
Κ-« Όχι...μόνο στην ξαδερφούλα μου...τη Ντέμη...».
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Ν-« Ναι...τι κάνατε»;
Κ-« Παίξαμε»;
Ν-« Τι παίξατε»;
Κ-« Η Φρέντα, η αδερφή μου κι εγώ...κι η ξαδερφούλα μου παίξανε 
Barbie...κι’γω πήρα το κάστρο μου για να παίξω».
-« Τι άλλο έκανες»;
Κ-« Έφαγα την αυγουλάρα μου...και..,ε,ε...κερδίσαμε δώρα...».
Ν-« Τι έφαγες»;
Κ-« Την αυγουλάρα μου».
Ν-« Πες μου κάτι που έκανες».
Κ-« Μ,μ,μ....Πήγα λίγω έξω κι έπαιξα...πήγα λίγο έξω κι έπαιξα...».
Ν-« Με ποιον»;
Κ-« Με καμία...Μόνος μου...είχαν ανοιχτή την πόρτα κι
έφυγα...έξω...αλλά δεν πήγα μακρυά εκεί κοντά ήμουνα...έπαιζα χωρίς 
την ξαδρφούλα μου, χωρίς την αδερφούλα μου...μόνος μου...εγώ...αλλά 
ήμουνα κοντά....δεν έφυγα μακρυά....κοντά ήμουνα...εκεί...».
Ν-« Η μαμά κι ο μπαμπάς σου το ήξεραν»;
Κ-« Ναι...με είδαν».
Ν-« Υπάρχει κάτι που να σου άρεσε πολύ το Πάσχα»;
Κ-« Μου άρεσε που είδα το αρνάκι να ψήνεται και μ’άρεσε η αυγουλάρα 
που μ’έφερε η νονά...».

2° Παιδί Ηλικίας 4,6 ετών.
Ν-« Πώς σε λένε»;
Φ-« Φιλοτία».
Ν-« Φιλοτία, τι έκανες το Πάσχα; Πώς πέρασες»;
Φ-« Καλά».
Ν-« Τι έκανες»;
Φ-« Ήμουν στη γιαγιά μου, στου παππού μου το μαγαζί...».
Ν-« Τι μαγαζί»;
Φ-« Πουλούσε ζώα».
Ν-« Τι άλλο έκανες το Πάσχα»;
Φ-« Σπάσαμε αυγά».
Ν-« Τι αυγά ήταν αυτά»;
Φ-«Ήταν κόκκινα».
Ν-« Και»;
Φ-« Και τα φάγαμε...».
Ν-« Τι ήταν αυτό που σου άρεσε πιο πολύ»;
Φ-« Και μετά φάγαμε κι εκεί φαγητό...μου άρεσε όμως να σπάω και 
αυγουλάκια...».

3° Παιδί Ηλικίας 4.6 ετών. 
Ν-« Πώς σε λένε»;
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Χ-« Χαράλαμπο».
N-« Πώς πέρασες το Πάσχα, Χαράλαμπε»;
Χ-« Καλά».
Ν-« Τι έκανες»;
Χ-« Έπαιζα και έψηνα τ’αρνί».
Ν-« Έκανες και κάτι άλλο ή όχι»;
Χ-« Έκανα και δουλειές με το μπαμπά μου...είχαμε καρότσα και κάναμε 
δουλειές και σκάβαμε...φορτώναμε τούβλα και σκάβαμε κιόλας».
Ν-« Σου άρεσε»;
Χ-« Ναι...ο μπαμπάς μου με πηγαίνει βόλτες...».
Ν-« Αυτό σου άρεσε πιο πολύ, ε.,.όμως δε θυμάσαι κάτι απ’αυτές τις 
μέρες του Πάσχα»;
Χ-«.....Ότι ο μπαμπάς μου με παίρνει στο χωριό...στη Φαλάνη.,.,με πάει
κι η μαμά μου βόλτα».

4° Παιδί Ηλικίας 4,6 ετών.
Ν-« Πώς σε λένε»;
Μ-« Μαργκώ».
Ν-« Πόσο χρονών είσαι, Μαργκώ»;
Μ-« Τεσσάρων».
Ν-« Δεν είσαι πέντε»;
Μ-« Τα τέσσερα κυρία πόσα είναι; Α,α...όχι...πέντε είμαι».
Ν-« Μαργκώ...τι έκανες το Πάσχα; Πώς πέρασες»;
Μ-« Καλά», λέει χαμογελαστά.
Ν-« Τι έκανες και χαμογελάς»;
Μ-« Ε,ε,ε.,.η μαμά μου...έβαζε τα αυγουλάκια, κόκκινα και κίτρινα...και 
δεν είδα ούτε έργα με το Χριστούλη...γιατί τα φοβάμαι...».
Ν-« Τι σου άρεσε πιο πολύ»;
Μ-« Μου άρεσε να ζωγραφίζω τα αυγά κίτρινα».
Ν-« Κάτι άλλο θέλεις που σου έκανε εντύπωση θες να πεις»;
Μ-« Τα αυγουλάκια τα κόκκινα...».
Ν-« Στην εκκλησία πήγες»;
Μ-« Μ,μ,μ...ξέρεις σε ποια εκκλησία;....ήταν στο χωριό....πήρα και τη 
λαμπάδα...».
Ν-« Τι λαμπάδα»;
Μ-« Είχε και κορδελίτσα.,.ένα κοκκοράκι... και μετά έβγαλα το 
κοκκοράκι και ήταν άσπρη με τα κόκκινα...και κόκκινη κορδελίτσα.,.κι 
ένα κοκκοράκι που είχε το αυγό δεμένο μπροστά».
Ν-« Σ’ευχαριστώ πολύ, Μαργκώ».
Μ-« Παρακαλώ».

5° Παιδί Ηλικίας 4.6 ετών. 
Ν-« Πώς σε λένε»;
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Π-« Παναγιώτη».
Ν-« Για πες μου βρε Παναγιώτη, τι έκανες το Πάσχα...πώς πέρασες»;
Π-« Καλά».
Ν-« Τι έκανες»;
Π-« Πήγα στον παππού μου....κι αυτός μου αγόρασε μια μπασκέτα.,.έχει 
περιστέρια στον παππού μου...κάτω...».
Ν-« Και»;
Π-« Ε....έπαιζα εκεί με τη μπασκέτα μου......
Ν-« Τι θυμάσαι πιο πολύ από το Πάσχα»;
Π-« Μου έφερε η νονά μου κι ένα παιχνίδι...του Action-man για το 
καλοκαίρι όμως...ο Action-man ψαρεύει και πιάνει ψάρια...είναι ο 
Action-man που είναι μέσα στην θάλασσα...ε,ε...το καλοκαίρι...και έχει 
πίσω ένα σάκο...και έκλεψε λεφτά, τα χρυσά... που τα πήρα από το 
σάκο...».
Ν-« Θες να προσθέσεις και κάτι άλλο που σου άρεσε»;
Π-« Μου άρεσε το αρνί και που το ψήναμε...».

1° Παιδί Ηλικίας 5,6 ετών.
Ν-« Πώς σε λένε»;
Θ-« Θανάση».
Ν-« Πόσο χρονών είσαι»;
Θ-« Μ,μ,μ...τέσσερα...».
Ν-« Άντε βρε που είσαι μόνο τέσσερα...και γιατί δεν είσαι σ’εκείνη την 
αίθουσα με τα μικρά παιδιά...μήπως είσαι περίπου έξι...»;
Θ-« Ψέμματα είπα...33 είμαι...».
Ν-« Πες μου τι έκανες το Πάσχα...πού πήγες»;
Θ«Στο χωριό..... Καλά....παίξαμε.....τσουγκρίσαμε αυγά......παίξαμε...
κοιμηθήκαμε...μετά μια ξαδέρφη του αδερφού μου...και δίκιά 
μου...κοιμηθήκαμε στα χορτάρια...κι ο Αργύρη με γρατσουνούσε 
έτσι.,.μ’ένα ξύλο και...και τον είχα ανεβάσει σ’ένα δέντρο...».
Ν-« Τι σ’άρεσε όμως πιο πολύ; Τι σου έκανε εντύπωση»;
Θ-« Μ,μ,μ...πηγαίνουμε και σ’ένα βουνό και κάνουμε περίπατο...είχαμε 
στο ποτάμι...είχαμε πάει και σ’εκεί.,.και μετά είχαμε φύγει...μετά πήγαμε 
σπίτι... φάγαμε... εγώ με τον Αργύρη είμασταν ξύπνιοι...οι άλλοι 
κοιμηθήκανε...».

2° Παιδί Ηλικίας 5,6 ετών.
Ν-« Πώς σε λένε»;
Μ-« Μαρία».
Ν-« Για πες μου Μαράκι.,.τι έκανες στις Διακοπές του Πάσχα; Πώς 
πέρασες»;
Μ-« Καλά».
Ν-« Τι έκανες; Πού πήγες»;
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Μ-« Στο Βόλο».
Ν-« Τι κάνατε στο Βόλο»;
Μ-« Φάγαμε ψάρια».
Ν-« Τι άλλο κάνατε τις ημέρες του Πάσχα»;
Μ-« Δε θυμάμαι».
Ν-« Σου άρεσε κάτι»;
(ΠΑΥΣΗ).
Ν-« Αρνί ψήσατε»;
Μ-« Ναι...στο σπίτι το ψήσαμε».
Ν-« Στην Εκκλησία πήγες»;
Μ-« Ναι...».
Ν-« Τι σου άρεσε εκεί...»;
Μ-« Η Ανάσταση....σταυρώσανε το Χριστό...».

3° Παιδί ^uciac 5.6 ετών.
Ν-« Πώς σε λένε»;
Ν-« Νίκο».
Ν-« Πες μου Νίκο για το Πάσχα...πώς πέρασες»;
Νίκος-« Ε,ε,ε....καλά...».
Ν-« Τι έκανες»;
Νίκος-« Α,α.,.πήγα στη Λούτσα...που είναι η γιαγιά και ο παππούς μου». 
Ν-« Και τι έκανες στη Λούτσα»;
Νίκος-« Έπαιζα με τα τουβλάκια και με τον ξάδερφό μου».
Ν-« Θες να μου πεις κάτι που σου άρεσε πολύ»;
Νίκος-« Ε,ε,ε...ερχόταν ο ξάδερφος μου και παίζαμε με τα τουβλάκια...το 
Πάσχα τσουγκρίσαμε και τ’αυγά.,.κι εγώ πήρα το πιο γερό..».
Ν-« Δηλαδή τους νίκησες όλους...».
Νίκος-« Ο Ανδρέας το χτυπούσε με δύναμε.,.και το έσπαγε κάθε 
φορά...».
Ν-« Ποιος είναι ο Ανδρέας»;
Νίκος-« Ο αδερφός μου».
Ν-« Έγινε κάτι άλλο το Πάσχα»;
Νίκος-« Έβγαινα έξω στο δρόμο...έπαιζα μπάλα με το μπαμπά...έπαιζα 
με το ποδήλατο μου...πήγαινα στο δρόμο και....και μου άρεσε η πέτσα 
από αρνί...έφαγα και λίγο από το άσπρο...αλλά η πέτα είναι πιο 
αλμυρή...».

4° Παιδί Ηλικίας 5,6 ετών.
Ν-« Πώς σε λένε»;
Θ-« Θάνο»
Ν-« Για πες μου τι έκανες το Πάσχα»;
Θ-« Έψησα τ’αρνί.,.και μετά πήρα το ποδήλατο...το μεγάλο με τις 
ταχύτατες...έκανα βόλτες...
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Ν-« Δηλαδή πέρασες καλά»;
Θ-« Ναι....ε,ε,ε...τσουγκρίσαμε και αυγά...νίκησε μια ο παππούς μου, ο 
μπαμπάς μου και μετά εγώ...».
Ν-« Τι σου άρεσε πιο πολύ»;
Θ-« ...κι εγώ έπαιζα από το πρωί ως το μεσημέρι...μετά ο παππούς 
μου’δωσε 2 euro...πήρα ένα νεροπίστολο...τέτοιο...μεγάλο...ως
εδώ...έβαζα νερό και πατούσε και έφευγε.... και τους κατέβρεχα
όλους...».
Ν-« Όλους τους κατέβρεξες»;
Θ-« Μετά πήγαν στη μαμά τους και έλεγαν “Μαμά..μαμά..ο Θάνος 
μ’έβρεξε”...(άλλαζε τη φωνή του)».
Ν-« Κι εσύ τι έκανες»;
Θ-« Εγώ μετά...ευτυχώς το σπίτι μας έχει πολλές κρυψόνες και κρύφτηκα 
εκεί...μετά να σου πω τι άλλο έκανα»;
Ν-« Ναι...».
Θ-« Βγήκα και είχα μια κρυψώνα...μπήκα μέσα...έπεσα με τα μούτρα 
κάτω και είχε νερό...την έφαγα κι εγώ δηλαδή...».
Ν-« Την πάτησες κι εσύ...έγινες μούσκεμα».
Θ-« Είχα γίνει μιλάμε...όλος μούσκεμα...οι άλλοι έιχν γίνει εδώ στα 
μούτρα...μούσκεμα...».

5° Παιδί Ηλικίας 5,6 ετών.
Ν-« Πώς σε λένε»;
Κ-« Κωνσταντίνος».
Ν-« Πόσο χρονών είσαι»;
Κ-« 6».
Ν-« Τι έκανες Κωνσταντίνε το Πάσχα; Πώς πέρασες»;
Κ-« Δε ξέρω».
Ν-«Έλα τώρα..εγώ είμαι σίγουρη ότι ξέρεις...πήγες καμιά εκδρομή».
Κ-« Ναι, φάγαμε τ’αρνί...βόλτες...πήγαμε στη γιαγιά μου και ψήσαμε 
αρνί».
Ν-« Τι άλλο κάνατε εκεί»;
Κ-« Έπαιζα μ’έναν φίλο μου....το Θάνο...».
Ν-« Στην Εκκλησία πήγες...»;
Κ-« Ναι...Πήρα και ψωμάκι...».
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