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Abstract 
 

Assessment Tool for Preschoolers: Early identification of linguistic capacities and 
difficulties  
The aim of the present paper is to present the results of a pilot study of an assessment 
tool of early identification of linguistic capacities and difficulties of Greek language 
of preschoolers. It's a comparative study that involves 75 Greek and 22 immigrant 
preschoolers who attend the same class in Greek reality. In Greece according to the 
late official statistics the percentage of Greek immigrants in kindergarten is about 
10%. The most important basis and beginning of this study is to provide better and 
more equal educational opportunities for migrant students in the Greek preschool 
system. This assessment tool is composed by 9 sub items, and it is administered on 
an individual and on group basis. It is designed to measure the receptive as well as 
the expressive ability of vocabulary of participants in Greek language, their narrative 
skills, and the comprehension of tales, the comprehension of simple and compound 
instructions, the understanding of the meaning of space and of time and their 
phonological awareness. 
The recent findings and so far researchers will be discussed. The benefits and the 
drawbacks of this survey will be discussed, too. Moreover, an attempt will be made 
to set new questions for further investigation and future research, especially within 
the framework of Greek multilingual education nowadays.  
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1. Εισαγωγή: O ρόλος της γλώσσας 
Η μητρική γλώσσα, στο σχολείο έχει μια πολύπλοκη δύναμη. Είναι ταυτόχρονα 
αντικείμενο εκμάθησης και όχημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Rondal, 1997). 
Είναι επίσης σημαντική υποστήριξη της προσωπικής έκφρασης και της διατομικής 
επικοινωνίας. Η περίοδος της προσχολικής φοίτησης είναι απαραίτητη τόσο για την 
κοινωνικοποίηση και τη γλωσσική ανάπτυξη του νηπίου όσο και για τη μετέπειτα 
εξέλιξη της προσωπικότητας και τη σχολική απόδοση του παιδιού. 

Η γλώσσα συνδέεται άμεσα με το σύνολο των γνωστικών δραστηριοτήτων, των 
στάσεων, των συναισθημάτων του παιδιού σε κάθε στιγμή της σχολικής του ζωής. Η 
συμμετοχή του παιδιού στο πλαίσιο της σχολικής τάξης καλλιεργεί τόσο την 
επικοινωνιακή ικανότητα του παιδιού όσο και τις κοινωνικές του ικανότητες (Zazzo, 
1978). Οι προσκτώμενες και αποκτώμενες από το παιδί γλωσσικές ικανότητες 
προσδιορίζουν και καθορίζουν την προσαρμογή του μαθητή στις σχολικές 
διαδικασίες και συνακόλουθα, καθορίζουν την ένταξή του στη ζωή της τάξης 
(Wilkinson, 1982). Είναι γνωστό ότι οι γλωσσικές ικανότητες και το επίπεδο 
συμμετοχής των παιδιών στη σχολική συζήτηση είναι δείκτες πρόβλεψης της 
σχολικής επιτυχίας των παιδιών στο δημοτικό (Loban, 1963, Zazzo, 1978, Muller, 
1986).  

Είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι στο νηπιαγωγείο είναι εφικτή η πρώιμη 
ανίχνευση εντοπισμού ενδείξεων μελλοντικής εμφάνισης δυσκολιών του νηπίου 
όπου σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων ενδείξεων είναι απαραίτητη η διαμέσου 
παρεμβατικών προγραμμάτων έγκαιρη και έγκυρη πρώιμη ψυχοπαιδαγωγική 
παρέμβαση στο νηπιαγωγείο, η οποία σε περίπτωση επιμονής διακριβωμένων 
συμπτωμάτων μαθησιακών δυσκολιών πρέπει να συνεχιστεί και στις πρώτες τάξεις 
του δημοτικού σχολείου (Σταύρου, 2003). Έρευνα έχει δείξει ότι τα πρώτα 6 χρόνια 
είναι τόσο κρίσιμα για τη γλωσσική ανάπτυξη όσο και για όλη την άλλη ανάπτυξη 
του παιδιού. Είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν τη 
μητρική τους γλώσσα (Γ1) αφού έχει πλέον αποδειχτεί ότι τα γερά θεμέλια της 
ανάπτυξης της μητρικής γλώσσας βοηθούν και αποτελούν τη βάση για την 
εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας (Γ2) (Baker, 2001).  

Τα παιδιά των 3-4 ετών που αρχίζουν την προσχολική αγωγή, έχουν ήδη 
αποκτήσει κάποια γνώση και ικανότητες από την πρώτη τους γλώσσα. Αυτή η 
πρώτη γλώσσα, η μητρική γλώσσα παρέχει τόσο τη βάση επικοινωνίας με τους 
άλλους όσο και το χτίσιμο των σχέσεων (Cummins, 1981). 

H γλώσσα, ως σημειωτικό εργαλείο κατά την άποψη του Vygotsky, αποτελεί το 
κυρίαρχο διαμεσολαβητικό διάμεσο της γνωστικής δραστηριότητας.  

 
2. Οι τρεις σημαντικές λειτουργίες της προφορικής γλώσσας  
Η προφορική γλώσσα έχει τις ακόλουθες τρεις σημαντικές λειτουργίες:  
(i) την αντιπροσωπευτική λειτουργία (μιλάει το υποκείμενο για τον εαυτό του), ήτοι 
λεκτικοποιεί τα συναισθήματα και τις εμπειρίες, εξηγεί τις νοητικές του 
αναπαραστάσεις (περιγραφή, επίκληση, δικαιολογία). Πρόκειται για την 
ενδοεπικοινωνιακή λειτουργία «fonction intradiscursive» που περιγράφει ο 
Vygotsky κατά την οποία η μάθηση της ομιλίας γίνεται εκμάθηση του σκέφτεσθαι. 
(ii) την εκφραστική λειτουργία (μιλάει το υποκείμενο για τον εαυτό του), ήτοι η 
έκφραση συναισθημάτων με ποικίλους τρόπους (διαμέσου του σώματος ή του 
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προφορικού και γραπτού λόγου) και η συνειδητοποίηση των συμπληρωματικών 
στοιχείων αυτών των εκφράσεων και  
(iii) την επικοινωνιακή λειτουργία (μιλάει το υποκείμενο για τους άλλους) 
μεταβιβάζοντας το μήνυμα και συνυπολογίζοντας τις αφηγηματικές ιδιαιτερότητες 
κυρίως της προφορικής επικοινωνίας. 
 
2.1  Η συμβολική δομή της γλώσσας 
Η προφορική γλώσσα είναι η ολοκλήρωση μιας συμβολικής δομικής αλυσίδας (βλ. 
παρακάτω σχήμα), όπου παρατηρείται: 
i) ότι η συμβολική λειτουργία (αναπαράσταση, υποκατάσταση, επικοινωνία) 
δημιουργείται από τα πρώτα σωματικά σύμβολα έως τον συμβολισμό της γραπτής 
γλώσσας. Δεν υπάρχει λοιπόν προ-γλώσσα ούτε και «προ-κεκτημένο». Η σωματική 
γλώσσα είναι ήδη η συμβολική γλώσσα, πρόδρομος της προφορικής και γραπτής 
γλώσσας.  
ii) Σύμφωνα με αυτή τη λογική που δεν είναι αυστηρά χρονολογική (μπορούμε να 
παρατηρήσουμε μια λεκτική συμμετοχή του παιδιού από τον 1ο χρόνο, όπως επίσης 
μπορεί το παιδί να αναπτύξει τη σωματική συμβολική έκφραση μετά τα έξι του 
χρόνια) αλλά θα πρέπει με το πέρασμα του χρόνου να περνάει από τον προσωπικό 
συμβολισμό (σωματικό, παιχνιώδη, γραφιστικό) στον κοινωνικό (προφορική και 
γραπτή γλώσσα), από την ομιλία στην προφορική και γραπτή. 
Η αλυσιδωτή δομική αυτή λειτουργία φαίνεται παρακάτω:  
 

 
 
Σημειώνεται ότι η μακροκοινωνιολογική προσέγγιση των προβλημάτων του 
σχολείου και της σχολικής αποτυχίας απασχολεί τελευταία πολύ την έρευνα όπου 
γίνεται προσπάθεια ανάλυσης του εκπαιδευτικού συστήματος ως ξεχωριστής 
οντότητας σε αλληλεξάρτηση με το σύνολο εξωτερικών, πνευματικών, κοινωνικο - 
οικονομικών μεταβλητών (Skutnabb Kangas, 2000).  
Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, 
παρατηρείται ένα αυξανόμενο ποσοστό αλλοδαπών μαθητών φοίτησης στο σχολείο, 

Παιχνιώδης 
συμβολισμός 

Γραπτός 
συμβολισμός 

Προφορικός 
συμβολισμός 

Σωματικός 
συμβολισμός 

Γραφικός 
συμβολισμός 
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όπου η «νόμιμη» ισότητα ευκαιριών, καθίσταται κυρίαρχο πεδίο της καθημερινής 
λειτουργίας της σχολικής τάξης (Bernstein, 1975a, 1975b, Forquin, 1982).  
Η προφορική γλώσσα λοιπόν παραμένει το σημείο εκκίνησης αυτής της εργασίας.  
Μπορεί να προβλεφθεί η επιτυχία ή η αποτυχία των μαθητών στο δημοτικό σχολείο 
σύμφωνα με τις πρώιμες γλωσσικές τους κυρίως συμπεριφορές κατά τη φοίτησή τους 
στην προσχολική ηλικία και κυρίως στο νηπιαγωγείο;  
Το παρόν γλωσσικό εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης έχει ως στόχο την πρώιμη 
ανίχνευση των γλωσσικών δυσκολιών του νηπίου (5-6 ετών) και τον εντοπισμό των 
γλωσσικών ικανοτήτων του. Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο 
τον παιδαγωγό προκειμένου να σχεδιάσει προγράμματα παρέμβασης για την τάξη του 
αξιολογώντας το πεδίο των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του κάθε μαθητή και της 
ομάδας – τάξης (Florin, 1999).  
 
2.2  Διαμορφωτική αξιολόγηση επίδοσης (ΔΑΕ) évaluation formative 
Η (ΔΑΕ) αποτελεί μία μορφή αξιολόγησης που παρέχει πληροφορίες κατά τη διάρκεια 
της μαθησιακής πορείας του νηπίου και συμβάλλει στην περαιτέρω εξέλιξή του, ήτοι 
δύναται να σκιαγραφηθεί η γενική εικόνα του μαθητή χρησιμοποιώντας μια 
διακριβωμένη ακριβή ανάλυση των γλωσσικών δεξιοτήτων του, προκειμένου ο 
παιδαγωγός στηριζόμενος στις σχετικές πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
ανάλογο κάθε φορά πρόγραμμα παρέμβασης. Αυτό είναι το νόημα της διαμορφωτικής 
αξιολόγησης. Πολλοί ερευνητές αναφέρονται στη διαμορφωτική αξιολόγηση του 
νηπίου και στη δυνατότητα που παρέχει στον παιδαγωγό διαμέσου των παρεμβατικών 
προγραμμάτων να συμβάλει στη μεγιστοποίηση των ικανοτήτων - δεξιοτήτων του .  
Σύμφωνα με τον Scallon, η διαμορφωτική αξιολόγηση έχει ως αποκλειστική 
λειτουργία:  
1) την σωστή εκμάθηση κατά τη διδασκαλία, 
2) τη διαμόρφωση συγκεκριμένων στόχων παρέχοντας συγχρόνως δυνατότητα 
ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης, και  
3) τη ταυτόχρονη συνειδητοποίηση εκ μέρους του μαθητή και του εκπαιδευτικού της 
μαθησιακής εξελικτικής κατά φάσεις πορείας τόσο του μαθητή όσο και του 
παρεμβαίνοντος παιδαγωγού.  
 
2.3  Διαφορές με άλλα εργαλεία 
Το παιδαγωγικό αυτό εργαλείο προορίζεται να βοηθήσει τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς μέσα στην τάξη τους. Διαφέρει από άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούν 
ειδικοί θεραπευτές για ανίχνευση ελλείψεων ή πρόληψη προβλημάτων δεδομένου ότι 
χρησιμοποιείται για τη διαμορφωτική αξιολόγηση.  
Η διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελεί παράγοντα ουσιαστικής συνεργασίας της 
διεπιστημονικής ομάδας με στόχο την ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση και 
αποκατάσταση. 
Με τη διαμορφωτική αξιολόγηση σκιαγραφούνται παιδαγωγικές πράξεις με απώτερο 
στόχο: 
1) σε επίπεδο τάξης, την υλοποίηση μιας αναλυτικής παρατήρησης των γλωσσικών 
ικανοτήτων των μαθητών. Ειδικότερα ο παιδαγωγός λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ίδιο 
το νήπιο όσο και την ενδο-ομαδική δυναμική της τάξης του, εντοπίζει τις γλωσσικές 
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ικανότητες με στόχο την διαμέσου των προγραμμάτων παρέμβασης πρόσκτηση και 
απόκτηση των απαιτητών για την ηλικία του ικανοτήτων - δεξιοτήτων.  
2) σε επίπεδο μαθητή, το αξιολογικό ποιοτικό αποτέλεσμα των υποδοκιμασιών του 
υπο-κατασκευήν εργαλείου παρέχουν τις απαραίτητες ποιοτικές πληροφορίες στον 
παιδαγωγό προκειμένου να δομήσει ένα εναργές προφίλ των ικανοτήτων - δεξιοτήτων 
του νηπίου, προκειμένου να εξατομικεύσει, στο πλαίσιο πάντα αναφοράς της ομάδας 
των νηπίων, τα προγράμματα παρέμβασης. 
Σημειώνεται ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση δεν αποτελεί ένα διαγώνισμα 
αξιολόγησης του μαθητή εκ μέρους του εκπαιδευτικού, αλλά αντιθέτως αποτελεί 
ουσιαστικό ποιοτικό στοιχείο συνεργασίας της διεπιστημονικής ομάδας για το κάθε 
φορά συγκεκριμένο νήπιο, τη σχολική του τάξη και τη δυναμική του σχολείου 
ευρύτερα. Είναι κοινός τόπος ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής για κάθε 
νήπιο είναι απόρρητα.  
Η διαμορφωτική αξιολόγηση παρέχει:  
1) τη δυνατότητα πρώιμης ανίχνευσης των γλωσσικών ικανοτήτων και ειδικότερα των 
γλωσσικών δυσκολιών του νηπίου 
2) τη δυνατότητα εξειδίκευσης και προσαρμογής των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος παρέμβασης για κάθε νήπιο εξατομικευμένα σε σχέση με την ομάδα 
αναφοράς των νηπίων της τάξης του. 
3) τη δυνατότητα ενημερωτικής επικοινωνίας με τους γονείς για την εξατομικευμένη 
σχολική πορεία του παιδιού τους. 
Η αθροιστική αξιολόγηση παρέχει τη δυνατότητα στον παιδαγωγό να αξιολογεί την 
εκάστοτε επίδοση του νηπίου στις τέσσερις κύριες βασικές γλωσσικές δεξιότητες. Η 
αθροιστική αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας του νηπίου πραγματοποιείται στο 
τέλος του εξαμήνου ή του διδακτικού έτους, σε αντίθεση με τη διαμορφωτική 
αξιολόγηση που πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια του έτους (βλ. σχηματικό 
διάγραμμα της διαδικασίας αξιολόγησης) 
 
Σχηματικό διάγραμμα της διαδικασίας αξιολόγησης 

Αθροιστική αξιολόγηση   Kατάκτηση μιας έννοιας 
Δυνατότητα μεταφοράς 

και  
       μεταβασιμότητας 
 Διαμορφωτική αξιολόγηση 
      Κανονικότητα-κανονιστικότητα 
      Διαφοροποίηση 
Διαγνωστική αξιολόγηση 
     παρόν προφίλ-κατάσταση νηπίου 
     προβληματική και στόχοι της διαδικασίας  
     αξιολόγησης 
 
Πρέπει να αναφερθεί ότι τα πολύ μικρά παιδιά χρειάζονται αξιολογήσεις που είναι 
ειδικά συγκροτημένες για την ηλικία τους και να έχουν κατασκευαστεί κατάλληλα για 
τέτοιου είδους πληθυσμούς (Meyer, 1995). Το Διεθνές Συμβούλιο Έρευνας (2001) 
σημειώνει ότι οι παρακινούμενες εκφορές του νηπίου ίσως δεν είναι 
αντιπροσωπευτικές της λειτουργίας τους είναι όμως άξιες αναφοράς για την 
αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας του νηπίου. Οι McLaughlin, Blanchard and 
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Osani (1995) θεωρούν ότι τα υπάρχοντα τεστ αγχώνουν τα παιδιά και δεν είναι 
πολιτισμικά κατάλληλα, πρέπει να συνυπολογίζεται η γλωσσική υποδομή του παιδιού 
(όπως και το κοινωνιογλωσσικό υπόβαθρο) για να αποδειχτεί τι μπορούν να κάνουν 
και τι όχι. Υποστηρίζουν ένα είδος διαμορφωτικής αξιολόγησης που ενέχει ένα είδος 
αθροιστικής αξιολόγησης. 
 
3. Ερευνητικές Υποθέσεις: 
Πόσο διαφέρει το μαθησιακό προφίλ του αλλόγλωσσου νηπίου (που παρακολουθεί 
τουλάχιστον για 2η χρονιά σύστημα προσχολικής αγωγής) από το ελληνόφωνο νήπιο;  
Σε ποιους τομείς της γλώσσας το αλλόφωνο νήπιο υπολείπεται;  
Μπορεί τελικά το αλλόφωνο νήπιο που παρακολουθεί υποχρεωτικά πρόγραμμα 
πρώιμης εμβάπτισης ελληνικών να φθάσει το επίπεδο του ελληνόφωνου στην 
ενσωματωμένη στο συγκείμενο γλωσσική επάρκεια; 
Πώς μπορεί να παρέμβει ο παιδαγωγός με την αξιολόγηση διαμορφωτικού τύπου ; 
 
3.1 Χορήγηση 
Στο δείγμα χορηγήθηκε ένα εργαλείο που αποτελείται από 12 υπο-κλίμακες, επτά από 
τις οποίες χορηγούνται ατομικά και οι υπόλοιπες πέντε ομαδικά.  
Οι ατομικές δοκιμασίες χορηγήθηκαν σε ήσυχο χώρο του σχολείου τους από την ίδια 
την ερευνήτρια (μέγιστος χρόνος ατομικής χορήγησης:10 λεπτά) και οι ομαδικές 
δοκιμασίες χορηγήθηκαν στην τάξη τους με παρουσία της νηπιαγωγού (μέγιστος 
χρόνος ομαδικής χορήγησης: 20 λεπτά). 
 
3.2 Περιγραφή των επιμέρους δοκιμασιών: 
Αναλυτικότερα: (i) κατά την ατομική χορήγηση εξετάζεται: η λεξιλογική ικανότητα 
του παιδιού (ικανότητα δείξης και κατoνομασίας αντικειμένων καθημερινής ζωής: ο 
μαθητής καλείται να ονομάσει και να δείξει αντικείμενα από το χώρο της κουζίνας, 
του μπάνιου, του σπιτιού και είδη προσωπικής χρήσης), η ικανότητα αφήγησης του 
παιδιού (λεκτική παραγωγή ενός πολύ γνωστού παραμυθιού), η κατανόηση 
παραμυθιού (η εύρεση σημαντικών πληροφοριών με την κατάλληλη 
επιχειρηματολογία, επιλογή εικόνων σχετικών με το παραμύθι), η ικανότητα 
κατονομασίας επαγγελμάτων και η φωνολογική ενημερότητα, και (ii) κατά την 
ομαδική χορήγηση εξετάζεται: η κατανόηση απλών και σύνθετων οδηγιών, η γνώση 
εννοιών χώρου, και η γνώση εννοιών χρόνου. 
3.3 Στατιστική μελέτη 
Για την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της παρούσας πιλοτικής έρευνας 
χρησιμοποιήθηκε το S.P.S.S. Version 15, μέσω του οποίου εφαρμόστηκε τόσο 
περιγραφική (Μέσοι όροι, τυπική απόκλιση και τυπικό λάθος των κατανομών), όσο 
και η επαγωγική στατιστική (ανάλυση διακύμανσης ANOVA και δείκτης συνάφειας 
Pearson, μεταξύ των μεταβλητών). Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε μεταξύ του 
p>0.01 και p>0,05 
 
4. Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας  
Βασικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν η λεξιλογική ικανότητα του παιδιού, η 
ικανότητα αφήγησης του παιδιού, η κατανόηση παραμυθιού, η ικανότητα 
κατονομασίας επαγγελμάτων, η φωνολογική ενημερότητα, το λεξιλόγιο, η 
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κατανόηση απλών και σύνθετων οδηγιών, η γνώση εννοιών χώρου, η γνώση εννοιών 
χρόνου. 
Ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν «το φύλο» των υποκειμένων και η 
«μητρική τους γλώσσα». 
Από τη συνθετική εκτίμηση των ποσοτικών δεδομένων έγινε φανερό ότι συνολικά οι 
αλλόγλωσσοι μαθητές δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα στην αφήγηση του παραμυθιού και 
κυρίως στην επιχειρηματολογία σχετικά με τους πρωταγωνιστές και τον τόπο της 
πλοκής. Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσίασαν οι αλλόφωνοι μαθητές: στο εκφραστικό 
τους λεξιλόγιο στις λέξεις: φλιτζάνι, χτένα, πολυθρόνα, μπανιέρα.   
Σημειώνεται ότι όλα τα υποκείμενα κατείχαν τις παραπάνω λέξεις στο προσληπτικό 
τους λεξιλόγιο και στις έννοιες χώρου, χρόνου, και διαδοχής (να τοποθετήσουν 
σωστά τις εικόνες του παραμυθιού «η κοκκινοσκουφίτσα») και να βρουν την έννοια 
του ολόκληρου, τελειωμένη πράξη.  
 

Δείγμα μαθητών 
Μητρική γλώσσα τα ελληνικά 75 μαθητές 39 αγόρια 36 κορίτσια 
Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα  
(τύπος διαδοχικής διγλωσσίας) 

22 μαθητές 6 αγόρια  

Κύριες μεταβλητές 
Μεταβλητές Δείγμα Μέσος 

όρος 
Τυπική 

απόκλιση 
t df sig 

Ικανότητα να 
δικαιολογήσει 
την επιλογή του 
σε σχέση με τα 
πρόσωπα του  

75 1,45 ,79344 -2,567 93 ,012 

 22 2 1,02   0.36 
Ικανότητα να 
δικαιολογήσει 
την επιλογή του 
σε σχέση με τον 
τόπο 

75 2,22 ,78 -1,65 93 ,101 

 22 2,55 ,75   ,103 
Βρίσκει το τέλος 
της ιστορίας 

75 1,53 ,78 -1,78 91 ,113 

 22 1.90 ,91 -1,63  ,067 
Ικανότητα να 
βάλει σε 
χρονολική σειρά 
τις εικόνες του 
παραμυθιού 

75 1,36 ,55 -2,16 93 ,113 

 22 2.15 ,36 -2,72  ,033 
 



Kατασκευή και συγκρότηση εργαλείου πρώιμης ανίχνευσης ικανοτήτων και δυσκολιών 
της γλωσσικής έκφρασης του νηπίου (σύγκριση γλωσσικού προφίλ ελληνόφωνου και 
αλλοδαπού νηπίου) 
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Μέσος όρος απλών και σύνθετων οδηγιών

Bars show  Means

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

sex

0,00

0,50

1,00

1,50
a

n=45

1,41

n=51

1,47

 
 
Τόσο στην κατανόηση εννοιών χώρου όσο και στην κλίμακα εύρεσης μεγαλύτερης 
εκφοράς της λέξης δεν παρουσίασαν αξιοσημείωτες διαφορές σύμφωνα με τους 
μέσους όρους των δύο ανεξάρτητων δειγμάτων. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των ευρημάτων 
αυτού του τύπου διαμορφωτικής αξιολόγησης. 
Καταγράφοντας τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας σημειώνουμε ότι: 
Η διαμορφωτική αξιολόγηση παρέχει το πλεονέκτημα ποιοτικής σκιαγράφησης των 
δυνατοτήτων του μαθητή με τα αναμενόμενα κάθε φορά αποτελέσματα.  
Η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι υπο-βοηθητική για το σχεδιασμό κατάλληλων 
παρεμβατικών ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, εξατομικευμένα και ομαδικά, 
δεδομένου ότι εντοπίζει το παρόν προφίλ – κατάσταση νηπίου όσον αφορά τις 
συγκεκριμένες μαθησιακές δυσχέρειες, και επιτρέπει στο μαθητή τη δυνατότητα αυτό-
αξιολόγησης και μεταγνώσης. Ο μαθητής συνειδητοποιεί το περιεχόμενο του κατά 
φάσεις παρεμβατικού προγράμματός του, ήτοι τους στόχους που ήδη προσέκτησε και 
κατέκτησε, την παρούσα κατάστασή του και τους στόχους που καλείται να προσκτήσει 
και κατακτήσει, στο πλαίσιο πάντα του συνολικού εξατομικευμένου παρεμβατικού 
προγράμματός του, λαμβανόμενου υπόψη το ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο).  
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 
Baker C. (2001). Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism, 2nd edition, Clevedon, England: 

Mulilingual Matters. 

Bernstein B. (1975a). Class, codes and control, vol. III: Towards a theory of educational 
transmissions, Londres: Routledge & Kegan Paul.  



Γιαννέλη Παναγιώτα, Πήλιος –Δημήτρης Σταύρου 
 

634 

Bernstein B. (1975b). Classe et pédagogies: visibles et invisibles, Paris : OCDE. 

Cummins J. (2000). Language, Power and Pedagogy, Bilingual children in the crossfire, 
Clevedon, England: Multilingual Matters.  

Florin A. (1999). Le développement du langage, Paris : Dunod, Les Topos.  

Forquin J.–L. (1982). « L’approche sociologique de la réussite et de l’échec scolaire : 
inégalités de réussite scolaire et appartenance sociale ». Ιn Révue française de Pédagogie, 
59, 52-75et 60, 51-70. 

Loban W. (1963). The language of elementary school children. Champaign: National Council 
of Teachers of English. 

McLaughlin B., A. Gesi Blanchard & Y. Osanai, (1995). Assessing language development in 
bilingual preschool children, Washington, D.C.: National Clearinghouse for Bilingual 
Education. 

Meyer G. (1995). Evaluer : pourquoi ? comment ?, Paris : Hachette. 

Ministère de l’Education Nationale et de la Culture (1992), La maîtrise de la langue à l’école, 
Paris : Psychologie & Education, 13-35, 61-78. 

Rondal J.A. (1997). L’évaluation du langage, Bruxelles : Mardaga. 

Scallon G. (2000). L'évaluation formative, Montréal : Éditions du Renouveau pédagogique.  

Skutnabb-Kangas T. (2000). Linguistic Genocide in Education-or worldwide diversity and 
human rights? Mahwah, NY: Lawrence Erlbaum Associates. 

Stavrou L., J. Fijalkow & D. Sarris (2000). « La longueur des mots: l’apprentissage de la langue 
écrite chez l’enfant en Grande Section Maternelle dans un cadre de didactique expérimentale 
d’ après la théorie psycho-socio-génétique de Vygotsky ». Τετράδια Θεραπευτικής & 
Διαπολιτισμικής Ψυχοπαιδαγωγικής- Cahiers de Psychopédagogie Curative & Interculturelle, 
Εργαστήριο Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής (ΕΡ.Ε.Θ.Α.), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,    
τόμος 1, 169-177. 

Vygotsky L.S. (1997). Pensée et langage, Trad. F. Sève, 3e édition, Paris : La dispute. 

Wilkinson L. C. (1982). Communicating in the classroom, New York: Academic Press. 

Zazzo B. (1978). Un grand passage: de l’école maternelle à l école élémentaire, Paris : PUF. 

Σταύρου Λ. (2003), Η εικόνα του σώματος και το σωματικό σχήμα, Αθήνα: Άνθρωπος. 

ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων, 
Αθήνα. 

 


	Εισαγωγή: O ρόλος της γλώσσας
	Οι τρεις σημαντικές λειτουργίες της προφορικής γλώσσας
	Η συμβολική δομή της γλώσσας
	Διαμορφωτική αξιολόγηση επίδοσης (ΔΑΕ) évaluation formative
	Διαφορές με άλλα εργαλεία

	Ερευνητικές Υποθέσεις:
	Χορήγηση
	Περιγραφή των επιμέρους δοκιμασιών:
	Στατιστική μελέτη

	Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας

