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Περίληψη
Η διδασκαλία και η εκµάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
είναι ένα επιστηµονικό πεδίο µε αυξανόµενο ενδιαφέρον και πολλές ερευνητικές
δυνατότητες. Ιδιαίτερα οι τεχνικές διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας
αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό και διαρκώς εξελισσόµενο αντικείµενο έρευνας.
Στο παρόν άρθρο, µέσα από την παρουσίαση µιας µελέτης περίπτωσης µε τη
µορφή έρευνας δράσης, διερευνάται η χρήση του παραµυθιού στη διδασκαλία
της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε τάξεις µεταναστών.
Summary
The teaching and learning of Greek asa second/foreignlanguage isa
scientific field with increasing interest and many possibilitiesfor doing research.
Especially the issue of the foreignteaching techniquesare avery important and
developing research subject. Thisarticle, through the descriptionof a case study
inthe formof anaction-research, discussesthe use of folk talesinteaching Greek
asa foreignlanguage inimmigrant classes.
1. Εισαγωγή
Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας τόσο στο πλαίσιο της
τυπικής σχολικής εκπαίδευσης όσο και σε εκείνο της εκπαίδευσης ενηλίκων
αποτελεί ένα άκρως γοητευτικό, ανοικτό σε διερεύνηση αλλά και απαιτητικό
ερευνητικό πεδίο. Τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια αποτελεί για την Ελλάδα ένα
αντικείµενο µε αυξανόµενο ενδιαφέρον, γεγονός απολύτως κατανοητό, αν
ληφθούν υπόψη οι οικονοµικές και κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που συνέβησαν
τις τελευταίες δεκαετίες και µετέτρεψαν την Ελλάδα από χώρα εκροής σε χώρα
εισροής µεταναστών. Η διεύρυνση και ποικιλία των ερευνητικών προγραµµάτων
που ασχολούνται µε τη διδασκαλία και εκµάθηση της ελληνικής ως δεύτερης
γλώσσας τεκµηριώνει τους παραπάνω ισχυρισµούς. Όµως, η διδασκαλία της
δεύτερης γλώσσας δεν αποτελεί ένα πεδίο ενδιαφέροντος µόνο για την χώρα
µας, αλλά ένα βήµα διεθνούς συζήτησης όπου καινούριες γλωσσολογικές και
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, καθώς και αντίστοιχα υλικά έρχονται συνεχώς στο
προσκήνιο, δοκιµάζονται, καταργούνται ή επικρατούν. Ανάµεσα στις
επικρατέστερες γλωσσολογικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της
δεύτερης/ξένης γλώσσας είναι η επικοινωνιακή προσέγγιση.
2. ∆ιδασκαλία της δεύτερης/ ξένης γλώσσας
Όλες οι σύγχρονες θεωρίες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών
αποδέχονται την επικοινωνιακή προσέγγιση ως µια συστηµατική θεωρία για την
κατάκτηση του δεύτερου γλωσσικού κώδικα (Μήτσης, 1999). Η επικοινωνιακή

προσέγγιση δίνει έµφαση στην απόκτηση της επικοινωνιακής δεξιότητας δηλαδή
στην ανάπτυξη της ικανότητας να ανταπεξέρχεται ο χρήστης σε ποικίλες
αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις (Ιορδανίδου &Σφυροέρα 2003). Η χρήση
αυθεντικού υλικού στοχεύει στην παραγωγή βιωµατικού λόγου από τους
εκπαιδευόµενους, χωρίς το φόβο του λάθους αφού και αυτό αξιοποιείται στην
εκµάθηση της γλώσσας (Αντωνοπούλου και συνεργάτες, 2006). Η ανάπτυξη
ενός ασφαλούς συναισθηµατικά περιβάλλοντος διδασκαλίας είναι απαραίτητη για
τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων και τη µάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Η δηµιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος είναι ευθύνη του εκπαιδευτή ο οποίος
έχει συγχρόνως ρόλο εµψυχωτικό και διευκολυντικό.
Αντίστοιχης σηµασίας µε την επικοινωνιακή προσέγγιση στην εκµάθηση
µιας δεύτερης/ξένης γλώσσας είναι η φυσική προσέγγιση, η οποία θα µπορούσε
να συµπυκνωθεί στη βασική αρχή ότι ο δεύτερος γλωσσικός κώδικας κατακτάται
όπως ακριβώς ο πρώτος γλωσσικός κώδικας (Terrell Krashen, στο: Μήτσης,
2004). Έτσι, οι προσληπτικές δεξιότητες, σε ένα πρώτο στάδιο, αποκτούν
βαρύνουσα σηµασία.
Τόσο η επικοινωνιακή όσο και η φυσική προσέγγιση εστιάζουν στην
αξιοποίηση των ενεργητικών τεχνικών διδασκαλίας για την αποτελεσµατική
κατάκτηση του δεύτερου γλωσσικού κώδικα. Μία από τις σηµαντικότερες
ενεργητικές τεχνικές διδασκαλίας αποτελεί η τεχνική της αφήγησης.
3. Η χρήση της αφήγησης και του παραµυθιού
Η αφήγηση τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ιδιαίτερη αποδοχή από τις
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες, ενώ η χρήση της αξιοποιείται όλο και
περισσότερο στο χώρο της εκπαίδευσης. Η αφήγηση είναι µια θεµελιώδης δοµή
της σηµαίνουσας ανθρώπινης παραγωγής υπό την έννοια ότι τα επεισόδια της
ζωής ενός ανθρώπου, αν οργανωθούν σε µια αφηγηµατική προοπτική, µπορούν
να γίνουν αντικείµενα επεξεργασίας και ανάλυσης, επιτρέποντας τη
συνειδητοποίηση της συναισθηµατικής και γνωστικής εξέλιξης. Το στοιχείο αυτό
αποτελεί τη βάση της µετασχηµατίζουσας µάθησης (ezirow και συνεργάτες,
2006) αφού επιτρέπει την αξιοποίηση της εµπειρίας και την κριτική προσέγγισή
της µέσω του αναστοχασµού (ominice, 2006, agos, 2006).
Η χρήση της αφήγησης στην εκπαίδευση στηρίζεται στην κατανόηση του
αφηγήµατος ως θεµελιώδους δοµής της ανθρώπινης σηµαίνουσας παραγωγής
αλλά και του αφηγήµατος ως µέσου για την προσωπική ανάπτυξη και
ενδυνάµωση (Τσιώλης, 2006, Ανδρουτσοπούλου, 1998). Έτσι, οι χρήσεις του
αφηγήµατος κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης είναι
κυριολεκτικά απεριόριστες, αφού προκύπτουν από τις άπειρες εκφράσεις της
ερµηνευτικής αλληλεπίδρασης µεταξύ των εκπαιδευτών, των εκπαιδευοµένων
και του περιεχοµένου του αφηγήµατος. Με τον τρόπο αυτό, η αφήγηση µέσα από
τις πολλές εκδηλώσεις -λειτουργίες της καθίσταται ένα ισχυρό µέσο µάθησης,
προσωπικής ανάπτυξης, και µετασχηµατισµού.
Το παραµύθι, ως µια ιδιαίτερη µορφή αφήγησης, συγκεντρώνει όλα αυτά
τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη διδασκαλία µιας γλώσσας ως δεύτερης/ ξένης
ιδιαίτερα ελκυστική και ενδιαφέρουσα (Σεραφειµίδου, Χατζηπαναγιωτίδη Χρίστου
2003) Είναι κατάλληλο για τη διδασκαλία µια ξένης γλώσσας, αφού, αν επιλεγεί

σωστά, είναι απλό και κατανοητό και εντάσσοντας τις λέξεις µέσα στην ιστορία
επιτρέπει ακόµα και σε µη επαρκείς χρήστες της γλώσσας να τις κατανοήσουν. Η
επανάληψη των λεγόµενων µοτίβων –αφηγηµατικών επεισοδίων- ενδείκνυται
στη διδασκαλία µιας ξένης γλώσσας γιατί επιτρέπει την εσωτερίκευση ενός
γλωσσικού προτύπου και στην πρωτογενή σύλληψη µορφοσυντακτικών δοµών,
καθώς και στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου. Εκτός αυτών τα θέµατα που
διαπραγµατεύεται είναι καθολικά- πανανθρώπινα και αξιοποιούν την εµπειρία
κάθε ανθρώπου, ανεξάρτητα από την εθνική του προέλευση (Προύσαλης, 2007).
Ο συµβολικός του χαρακτήρας επιτρέπει τη σύλληψη διαφορετικών
κοινωνικοπολιτικών και ηθικών µηνυµάτων ακόµα και από µη επαρκείς χρήστες
της γλώσσας, ενώ το περιεχόµενο αυτής της πρόσληψης είναι καθαρά
προσωπικό µε βάση την ίδια την εµπειρία του κάθε εκπαιδευόµενου, χωρίς
ενδιάµεσες διαµεσολαβήσεις. Αν µάλιστα ο εκπαιδευόµενος ενθαρρυνθεί να
µοιραστεί τη δική του πρόσληψη και ερµηνεία µε την οµάδα, το όφελος είναι
διπλό, αφού αφενός χρησιµοποιεί τη γλώσσα στόχο για να µοιραστεί την άποψή
του και αφετέρου δηµιουργεί συνθήκες επικοινωνίας και ανταλλαγής µε τους
άλλους εκπαιδευόµενους. Τέλος, η αφηγηµατοποίηση των προσωπικών
ερµηνειών προωθεί τον κριτικό στοχασµό και αναστοχασµό και µέσω αυτού τη
συνειδητοποίηση (Freire, 1974) άρα και προσωπική ανάπτυξη των
εκπαιδευοµένων.
.
4. Περιγραφή της έρευνας
4.1. Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει την
αποτελεσµατικότητα του παραµυθιού στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/
ξένης γλώσσας σε οµάδες µεταναστών. Εστιάζοντας σε αυτό το σκοπό,
διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήµατα:
• Κατά πόσο το παραµύθι µπορεί να συµβάλλει στη διεύρυνση των
προσληπτικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων κατανόησης, καθώς και στην
κατάκτηση µορφοσυντακτικών φαινοµένων από τους εκπαιδευόµενους;
• Κατά πόσο το παραµύθι ως αφηγηµατικό είδος κινητοποιεί τους
εκπαιδευόµενους σε ενεργητική συµµετοχή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας;
• Κατά πόσο το παραµύθι ως αφηγηµατικό είδος είναι κατάλληλο στη διδασκαλία
της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε οµάδες µεταναστών;
4.2. ∆είγµα της έρευνας
∆είγµα της έρευνας αποτέλεσε µια οµάδα από 14 εκπαιδευόµενους οι
οποίοι διδάσκονταν τα ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Οι συµµετέχοντες
ήταν ενήλικοι άντρες, οικονοµικοί µετανάστες, µε καταγωγή από το Πακιστάν και
την Ινδία. Η διαµονή τους στην Ελλάδα κυµαίνονταν από 2 έως 16 χρόνια. Οι
εκπαιδευόµενοι συµµετείχαν σε πρόγραµµα εκµάθησης ελληνικής γλώσσας που
οργανώθηκε από το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Συµµετείχαν
στο πρόγραµµα µε σκοπό να µάθουν την ελληνική γλώσσα προκειµένου να
καταστούν επαρκείς χρήστες της, καθώς και για να εξασφαλίζουν την άδεια του
µακρά διαµένοντος. Παράλληλα µε την παραπάνω οµάδα, η οποία αποτέλεσε
την πειραµατική οµάδα, χρησιµοποιήθηκε και µια δεύτερη οµάδα που είχε το

ρόλο της οµάδας ελέγχου. οµάδα ελέγχου αποτελείτο από 12 άτοµα, 7 γυναίκες
και 5 άντρες, επίσης οικονοµικούς µετανάστες και αντίστοιχης ηλικιακής κλίµακας
µε τα µέλης της πειραµατικής οµάδας.
4.3. Μεθοδολογία της έρευνας
Η έρευνα, η οποία αποτελεί µια µελέτη περίπτωσης, σχεδιάστηκε και
πραγµατοποιήθηκε µε τη µορφή έρευνας δράσης, αφού οι ερευνητές είχαν
συγχρόνως και το ρόλο του εκπαιδευτή. Η έρευνα δράσης αποτελεί ένα πολύτιµο
εργαλείο που επιτρέπει στο δάσκαλο να ελέγχει την αποτελεσµατικότητα της
πρακτικής του και να την τεκµηριώνει µέσα από την αντίστοιχη θεωρία. Ο
χαρακτήρας της είναι συνεργατικός και αναστοχαστικός δίνοντας την ευκαιρία
στον εκπαιδευτή να στοχάζεται πάνω στη δράση του, να αφουγκράζεται την τάξη
του και εντέλει να προβαίνει στις αναγκαίες αλλαγές προκειµένου να βελτιώνει
την αποτελεσµατικότητα της δουλειάς του (Altrichter, Posh, Somekh, 2001).
Η συλλογή των ερευνητικών δεδοµένων στο πλαίσιο της παραπάνω
έρευνας δράσης έγινε µε χρήση της πολυµεθοδικής ερευνητικής προσέγγισης. Η
πολυµεθοδική προσέγγιση είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος προκειµένου να
συλλέξει ο ερευνητής τα δεδοµένα της έρευνας του, αλλά και να ελέγξει την
αξιοπιστία τους (Bird et al, 1999).
Αφού η έρευνα δράσης αποτελεί µια κατεξοχήν αναστοχαστική σπειροειδή
διαδικασία βασικό ερευνητικό εργαλείο αποτελεί το ερευνητικό ηµερολόγιο, ένα
µεθοδολογικό εργαλείο συµµετοχικής παρατήρησης που τηρείται συστηµατικά
από τον εκπαιδευτικό-ερευνητή.
Ως συµπληρωµατικό εργαλείο της έρευνας, για την διερεύνηση τόσο της
διάθεσης για συµµετοχή και την ενεργοποίηση των εκπαιδευοµένων στην
αφηγηµατική δράση, όσο και την συνολική καταγραφή της δράσης εφαρµόστηκε
η µέθοδος της µη συµµετοχικής παρατήρησης µε περιορισµένο βαθµό
συµµετοχής του παρατηρητή. Τον ρόλο αυτό ανέλαβε εξωτερικός παρατηρητής ο
οποίος γνώριζε το θεωρητικό µέρος και συµµετείχε σε κοµβικά σηµεία της
έρευνας, ενώ συγχρόνως είχε και τον πολύ χρήσιµο και συνήθη στην έρευνα
δράση, ρόλο του «κριτικού φίλου» (cNiff, opax and Whitehead, 2003). Καθώς η
έρευνα –δράσης αποτελεί αµφίδροµη διαδικασία, εποµένως δεν µπορούν να
αγνοηθούν οι απόψεις εκείνων που αποτέλεσαν τους τελικούς αποδέκτες της
παρέµβασης, δηλαδή οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι. Εκτός λοιπόν των
προαναφεροµένων µεθοδολογικών εργαλείων, χρησιµοποιήθηκε τόσο στην
πειραµατική οµάδα όσο και στην οµάδα ελέγχου η µέθοδος των οµαδικών
συνεντεύξεων. Η συνέντευξη αποτελεί µια από τις πλέον ενδεικτικές µεθόδους
άντλησης στοιχείων στην ποιοτική έρευνα και ειδικότερα στην έρευνα δράσης.
(cNiff, 1999), Επελέγη ο τύπος των ηµιδοµηµένων οµαδικών συνεντεύξεων µε
τους εκπαιδευόµενους γιατί η ηµιδοµηµένη συνέντευξη επιτρέπει µεγαλύτερη
αµοιβαιότητα και ανοιχτή επικοινωνία µεταξύ ερευνητή και υποκειµένων της
έρευνας.
4.4. Τα στάδια της έρευνας
Πριν την έναρξη της έρευνας επιχειρήθηκε η εξοικείωση των
εκπαιδευοµένων µε την αφήγηση, ενθαρρύνοντας τους να παράγουν ιστορίες είτε

αυτοβιογραφικού χαρακτήρα είτε ιστορίες και παραµύθια από τον τόπο
καταγωγής τους. Παρά τους αρχικούς ενδοιασµούς των εκπαιδευοµένων ότι δεν
θα ήταν ικανοί να ανταποκριθούν στη δράση αφού αποτελούν αρχάριους
χρήστες της γλώσσας, τελικά ανταποκρίθηκαν στον εµψυχωτικό ρόλο των
εκπαιδευτών και ξεκίνησαν να γράφουν. Στη συνέχεια έγινε ανάγνωση των
κειµένων τους, ακολούθησε η από κοινού διόρθωση λαθών σε συνεργασία µε
τους άλλους εκπαιδευόµενους, ενώ ο εκπαιδευόµενος που παρήγαγε το κείµενο
είχε έναν κεντρικό ρόλο στην όλη διαδικασία.
Αξιοσηµείωτο γεγονός στο στάδιο αυτό, το οποίο είχε και τη µορφή ενός
«µαθησιακού επεισοδίου» (Rogers, 1999) αποτέλεσε το κείµενο ενός
εκπαιδευόµενου που αφορούσε ένα παραµύθι από τον τόπο του. Το παραµύθι
αυτό, το οποίο θύµιζε τους µύθους του Αισώπου είχε τον τίτλο «Η µαϊµού και οι
γάτες» και ήταν γνωστό στους περισσότερους εκπαιδευόµενους, αφού
κατάγονταν από γειτονικές χώρες. Το παραµύθι πραγµατευόταν την αδυναµία
συνεργασίας ανάµεσα στις γάτες και την εκµετάλλευση τους από την «πονηρή»
µαϊµού. Το παραµύθι έδωσε την ευκαιρία να κατακτηθούν πολλές νέες λέξεις, οι
οποίες θα ήταν δύσκολο να κατακτηθούν χωρίς την ένταξη τους στη
συγκεκριµένη ιστορία. Επίσης, κινητοποίησε την οµάδα σε µια συζήτηση για τον
ρόλο που διαδραµατίζουν τα ισχυρά κράτη κατά την ανάµειξη τους στην
εσωτερική πολιτική των αναπτυσσοµένων χωρών. Η ανταλλαγή των απόψεων
των εκπαιδευοµένων µε αναφορές στις χώρες καταγωγής τους καλλιέργησε µια
ατµόσφαιρα διαπολιτισµικής επικοινωνίας και ανταλλαγής. Η δηµιουργία της
ατµόσφαιρας αυτής αναδεικνύεται και από το παρακάτω απόσπασµα από το
ηµερολόγιο της εκπαιδεύτριας:
«Η διαδικασία µουφάνηκε επιτυχής καθώς ήταν ιδιαίτερα υψηλή η
συµµετοχή, υπήρχε διάθεση συµµετοχής και τοκυριότεροοι εκπαιδευόµενοι
απέκτησαν “φωνή” [...]»
Η αφήγηση της παραπάνω ιστορίας και η συζήτηση που ακολούθησε
έδωσε την αφόρµηση για την έναρξη της έρευνας σχετικά µε την
αποτελεσµατικότητα της χρήσης του παραµυθιού στη διδασκαλία της ελληνικής
στα µέλη της συγκεκριµένης οµάδας. Επιλέχθηκε το παραµύθι του Σελ
Σιλβερστάιν «Το ∆έντρο Που Έδινε» το οποίο περιγράφει την εξέλιξη της σχέσης
ανάµεσα σε έναν άνθρωπο και µια µηλιά στο πέρασµα των χρόνων ( Kass,
2006). Τα κριτήρια επιλογής του αφορούσαν την γλωσσική του απλότητα και την
επανάληψη γλωσσικών δοµών, στοιχείο που επέτρεπε την εσωτερίκευση ενός
γλωσσικού προτύπου, την µικρή έκταση του που εξυπηρετούσε στην οικονοµία
του χρόνου, την λιτή και καλόγουστη εικονογράφηση ως επιβοηθητικού στοιχείου
για την κατανόηση του περιεχοµένου, τη δύναµη των συµβολισµών του που
παρείχαν τη δυνατότητα πολλαπλών ερµηνειών µε βάση την εµπειρία του κάθε
εκπαιδευόµενου. Εκτός αυτών, πρόκειται για ένα παραµύθι που δεν αφορά
συγκεκριµένη πολιτισµική παράδοση αλλά διαπραγµατεύεται ένα οικουµενικό
θέµα –τη σχέση του ανθρώπου µε τη φύση-, υπηρετώντας, µε τον τρόπο αυτό,
τις αρχές του πολιτισµικού οικουµενισµού (Γκόβαρης, 2001). Μέσα από το
παραπάνω παραµύθι αναδεικνύεται, επίσης, ότι σε όλα τα µέρη του κόσµου οι
άνθρωποι έχουν κοινές ανάγκες που µπορούν να λειτουργήσουν ως µια γέφυρα
απέναντι στον άλλο, τον ανοίκειο.

Το αφήγηµα χωρίστηκε σε πέντε ενότητες που αντιστοιχούσαν σε πέντε
διδακτικές ώρες, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε πέντε ξεχωριστές
εκπαιδευτικές συναντήσεις. Σε κάθε ενότητα διαβαζόταν ένα απόσπασµα από
την ιστορία, ενώ είχαν αναρτηθεί επιβοηθητικά καρτέλες µε σκίτσα από την
εικονογράφηση του βιβλίου, µε εστίαση στους πρωταγωνιστές και στο κεντρικό
θέµα της ενότητας. Ακολουθούσε η γλωσσική εξοµάλυνση, µε τη διατύπωση
ερωτήσεων κατανόησης του αφηγήµατος. Από την πρώτη ενότητα επιχειρήθηκε
µια πρώτη απόπειρα διαλόγου µέσω της ανάκλησης εµπειριών- τα παιδικά
παιχνίδια των εκπαιδευοµένων, η οποία κατέληξε σε συζήτηση για την παιδική
ηλικία. Στη συνέχεια διανεµήθηκε το κείµενο στους εκπαιδευόµενους, ενώ
ακολούθησε η συµπλήρωση ασκήσεων ώστε να γίνει αξιολόγηση της γλωσσικής
πρόσληψης. Όλες οι αφηγηµατικές δράσεις, µε εξαίρεση την τελευταία που
ελαφρά παραλλάχθηκε, πραγµατώνονταν µε αφετηρία την ανάκληση όσων είχαν
ειπωθεί στις προηγούµενες ενότητες µέσα από ερωτήσεις που η εκπαιδεύτρια
υπέβαλλε στους εκπαιδευόµενους, ακολουθώντας συγκεκριµένες γλωσσικές
σηµάνσεις. Ακολουθούσε κάθε φορά η αφήγηση της νέας ενότητας, µε την
αναγκαία γλωσσική εξοµάλυνση κατά την οποία και πάλι οι εκπαιδευόµενοι
διαδραµάτιζαν κεντρικό ρόλο, καθώς συζητούσαν τις λέξεις και τις εξηγούσαν
µεταξύ τους. Η όλη διαδικασία καθοριζόταν από τους εκπαιδευόµενους µε την
εκπαιδεύτρια να περιορίζεται σε εµψυχωτικό και συντονιστικό ρόλο.
Στην πέµπτη και τελευταία αφήγηση έγινε συνδιδασκαλία µε το τµήµα που
αποτέλεσε την οµάδα ελέγχου. Τα µέλη της πειραµατικής οµάδας που είχαν ήδη
εκτεθεί σε τέσσερις αφηγηµατικές δράσεις ανέλαβαν να παρουσιάσουν την
ιστορία στη φιλοξενούµενη οµάδα που την αγνοούσε. Στη συνέχεια η
εκπαιδεύτρια αφηγήθηκε προς τα µέλη των δύο οµάδων –πειραµατική οµάδα και
οµάδα ελέγχου- τη νέα ενότητα που αποτελούσε το τέλος του παραµυθιού και το
τέλος της διδακτικής παρέµβασης. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η έως
τότε εφαρµοζόµενη. Προηγήθηκε η γλωσσική εξοµάλυνση, επιχειρήθηκε ο
έλεγχος της κατανόησης του περιεχόµενου της ενότητας µε την ανατροφοδότηση
µέσα από ερωτήσεις που η εκπαιδεύτρια απεύθυνε και στις δύο οµάδες και
ακολούθησε, µε αφορµή την ερµηνεία των συµβολισµών του παραµυθιού,
συζήτηση από τους εκπαιδευόµενους και των δύο τµηµάτων. Τέλος,
συµπληρώθηκαν έντυπα µε ασκήσεις κατανόησης του κειµένου, καθώς και
γραµµατικές ασκήσεις.
4.5. Τα ευρήµατα της έρευνας
Τόσο η µελέτη περίπτωσης όσο και η έρευνα δράσης αποτελούν
µεθοδολογικές επιλογές που δεν ενδιαφέρονται για την ποσοτική – στατιστική
γενίκευση των αποτελεσµάτων όσο για τον έλεγχο και την επαλήθευση των
παραµέτρων που τίθενται υπό διερεύνηση στο πλαίσιο της συγκεκριµένης
έρευνας. Βασικό πλεονέκτηµα της µελέτης περίπτωσης είναι ότι επιτρέπει στον
ερευνητή να συγκεντρωθεί σε µια ιδιαίτερη περίπτωση ή κατάσταση και να
διερευνήσει τις διάφορες αλληλεπιδράσεις που συµβαίνουν και οι οποίες δε θα
φανερωθούν σε έρευνες µεγάλης κλίµακας (Βell, 1997).
Τα ευρήµατα της συγκεκριµένης έρευνας, καταρχάς, επιβεβαιώνουν τη
θετική στάση των εκπαιδευοµένων απέναντι στο παραµύθι και την αφήγηση.

Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω αποσπάσµατα από τις συνεντεύξεις των
εκπαιδευοµένων όπου υπογραµµίζεται αφενός η σύνδεση του παραµυθιού µε τα
βιώµατα και τις εµπειρίες τους και αφετέρου η αποτελεσµατικότητα της αφήγησης
ως διδακτικής µεθόδου.
«Εµείς που είµαστε τώρα στην ηλικία µας πολλάπράγµατα βρήκαµε από
τοπαραµύθι....γιατί η ζωή µας....έχει από τη ζωή µας» (Ναβάζ)
«[ ...]βέβαια είναι ένας άλλος τρόπος για τη γλώσσα, είναι καλό» (Σακίλ)
« Ναι αν για παράδειγµα δεν ήταν τοπαραµύθι και κανονικάήταν τοβιβλίοή
άλλοπράγµα, ξέρω γω, εµείς δεν µπορούσαµε δηλαδή πιστεύω εγώ-εγώ
τοπιστεύω-να προσέχουµε και να ακούµε τι λέει η δασκάλα. Αφού ήταν
µουφαίνεται ότι προσέχαµε να τοακούµε, τι είναι και πως είναι η µηλιάκτλκαι
µάθαµε περισσότερα. Πολύ καλό τρόποείναι» (Αρσίντ)
«Εµείς σαν τα µικράπαιδάκια είµαστε, παραµύθι καλό» (Ανσβέρ)
«Όταν ξεκινήσαµε να διαβάζουµε και ακούσαµε τοκαι ήρθαν στοµυαλό µας
πράγµατα ... όταν είµαστε µικροί πως ήταν...» (Αρσίντ)
Από τα ευρήµατα της έρευνας φαίνεται, επίσης, ότι η αφήγηση καθιστά
δυνατή την ανάκληση της εµπειρίας και την κινητοποίηση των εκπαιδευοµένων
να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε ζητήµατα που συνδέονται µε το
περιεχόµενο του συγκεκριµένου παραµυθιού. Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω
αποσπάσµατα από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευοµένων.
«Ο άνθρωπος είναι άπληστος µε τη φύση, η µηλιάείναι περιβάλλον και
τοαγόρι όλος οκόσµος» (Αρσίντ).
«Η αγάπη δε µπορεί να σταµατήσει, πολλοί µόνοπαίρνουν αλλάεµεις
αγαπάµε»(Αβτάρ)
«Καλάκάνει, λεφτάθέλει και έτσι κάνει...Έτσι είναι η ζωή, όλοι κάνουµε
σπίτι, γάµο, θέλουµε λεφτά, αυτό όχι κακό είναι.»(Ναζίρ)
« Τα χρήµατα δεν είναι τοπιοκαλό, άλλα, ναι, είναι» ( Ναβάζ)
Ως προς την αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης στη γλωσσική
διδασκαλία φαίνεται πως η αφήγηση του παραµυθιού συµβάλλει στην ενίσχυση
των προσληπτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευοµένων, ειδικά των δεξιοτήτων
ακρόασης. Επιπλέον, η ένταξη επαναλαµβανόµενων µορφοσυντακτικών
φαινοµένων µέσα στην ιστορία συµβάλλει στην πρωτογενή έστω εσωτερίκευση
τους ενώ σηµαντική είναι η χρήση της γλώσσας στόχου.
«Ναι, όταν κάνουµε γραµµατική, όταν εσύ θα πεις τη γραµµατική, αυτή τη
στιγµή καταλαβαίνουµε. Αλλάόταν βγαίνουµε έξω τα χάνουµε. Όταν κάνουµε
παραµύθι όµως θυµάµαι. Ναι, όποτε έχουµε ώρα µε τοµάθηµα, τα
καταλαβαίνουµε-έξω δεν τα καταλαβαίνουµε. Αν έχει τοπαραµύθι µέσα στοµυαλό
τα γράφει αυτά(Σάντζιντ)
«Παραµύθι µας βοήθησε γιατί οι λεξούλες βρήκαµε µέσα στοπαραµύθι δε
νοµίζω ότι είναι µέσα στοβιβλίο»
«Ναι είναι η πρώτη φοράπουεµείς µάθουµε ξένη γλώσσα, αγγλικάµάθαµε
από σχολείο. Είναι άλλοτρόποαυτό µαθαίνουµε τώρα και κατάτη γνώµη µουείναι
πολύ καλύτερα, γιατί είναι ξένη γλώσσα. Η ιστορία έχει και φωτογραφίε,ς
καταλαβαίνω, αµέσως καταλαβαίνουµε. ∆εν πηγαίνουµε µακριά, αµέσως
καταλαβαίνουµε (Σακίλ).

Οι απόψεις των µελών της οµάδας ελέγχου σχετικά µε την αξιοποίηση του
παραµυθιού στη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας ήταν επίσης πολύ θετικές,
παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευόµενοι της οµάδας αυτής είχαν την ευκαιρία να
ασχοληθούν µε το παραµύθι µόνο κατά τη διάρκεια ενός µαθήµατος. Όλοι οι
εκπαιδευόµενοι της οµάδας ελέγχου στην αξιολογική συζήτηση για την
αποτελεσµατικότητα του παραπάνω µαθήµατος εξέφρασαν σχόλια του τύπου:
«΄Ηταν πολύ καλάκαι ήµουν ενθουσιασµένη» (Εκπ.5Β)
« Είναι ωραίο» (Εκπ. 4Β )
«Ήταν µια χαρά» (Εκπ.7Β)
«Ήταν πολύ καλό» (Εκπ. 9Β)
∆ύο από τους εκπαιδευόµενους της οµάδας ελέγχου εξέφρασαν δυσπιστία
απέναντι στην προοπτική να χρησιµοποιείται το παραµύθι ως διδακτικό µέσο σε
ενηλίκους:
«(Φοβάµαι ότι ) θα γίνει παιδικός σταθµός» (Εκπ.2Β)
«Σκέφτηκα, παιδάκια είµαστε;» (Εκπ.12Β)
Εκτός από το πλούσιο ερευνητικό υλικό το οποίο προέκυψε από τις
οµαδικές ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευόµενους τόσο από την
πειραµατική οµάδα όσο και την οµάδα ελέγχου, πολύ ενδιαφέρουσες
πληροφορίες προκύπτουν από την ανάγνωση και την ανάλυση του περιεχοµένου
τόσο του ηµερολογίου της εκπαιδεύτριας της πειραµατικής οµάδας όσο και των
καταγραφών της εξωτερικής παρατηρήτριας που παρακολούθησε την έρευνα
δράσης. Στη συνέχεια παρατίθενται δυο ενδεικτικά παραδείγµατα από τα
παραπάνω ερευνητικά εργαλεία, τα οποία, όπως είναι φανερό, δεν µπορούν να
αποδώσουν τον πλούτο του συνόλου των αντίστοιχων ερευνητικών δεδοµένων.
«Στοτέλος τουµαθήµατος ουπεύθυνος τουπρογράµµατος -ήταν παρών και
παρακολούθησε τοµάθηµα-µουείπε πως δεν πίστευε ότι η τάξη θα επιχειρούσε να
γράψει, ειδικάαφού ήξερε είναι πολύ αρχάριοι.[…] Τουζήτησα τότε να µουπει
αξιολογεί την ενέργεια µουνα τους ενθαρρύνω να αφηγηθούν και να γράφουν
φωνητικάγιατί δεν ήταν θεµελιωµένη τόσοσε µια θεωρία όσοµια διαίσθηση. Ο
υπεύθυνος µουείπε “είναι, κατάτη γνώµη µου, καλό γιατί αξιοποιείς όσα ξέρουν,
τους αναθέτεις την ευθύνη να γράψουν χωρίς καθοδήγηση και δείχνεις
εµπιστοσύνη στις δυνατότητες τους. Παρατήρησα ότι τόνισες πως δε σε
ενδιαφέρουν τα λάθη. Μετάαπό αυτό άρχισαν να γράφουν”. Είναι πολύ θετικό
πουκάποιος συνάδελφος –είναι δάσκαλος και έχει µεταπτυχιακές σπουδές στην
εκπαίδευση ενηλίκων-µουείπε τη γνώµη τουκαι ένιωσα µεγάλη χαράβρήκε καλό
αυτό για µένα ξεκίνησε πιοσαν πειραµατισµός και διαίσθηση. Θα ήθελα να γίνεται
συχνάαυτό.»
(Απόσπασµα από ηµερολόγιο της ερευνήτριας)
Στο παραπάνω απόσπασµα, το οποίο προέρχεται από την αρχή του
ερευνητικού ηµερολογίου, αναδεικνύονται οι φόβοι της ερευνήτριας για την
εξέλιξη της έρευνας δράσης, η οποία βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο. Οι φόβοι
αυτοί είναι κοινοί ιδιαίτερα στους ερευνητές που δεν έχουν προηγούµενη
εµπειρία από έρευνα δράσης, ενώ η γνώµη κάποιου «κριτικού φίλου» λειτουργεί
υποστηρικτικά µειώνοντας τους παραπάνω φόβους και βοηθώντας τους
ερευνητές να προχωρήσουν την έρευνα.

«Στη συνέχεια η εκπαιδεύτρια στρέφει τη συζήτηση στοαν θυµούνται
ιστορίες από τον εαυτό τους ως παιδιά. Ο Ανσβέρλέει ότι έκλεβε µάνγκοαπό ένα
γείτονα –γελούν – η εκπαιδεύτρια µια ιστορία µε τον παππού της από την παιδική
της ηλικία και ένα δέντροαπό τοοποίοέκλεβε και αυτή και οι φίλοι της –
εκπαιδευόµενοι γελούν και σχολιάζουν-Ο Αβτάρ. για τοσχολείοστην Ινδία έπαιζε
παιχνίδια µε τους φίλους του, οΣακίλθυµάται τη µητέρα τουκαι τον εαυτό τουπαιδί
«µικρό καλάείναι, µεγάλος, πρόβληµα είναι».
(Απόσπασµα από τις καταγραφές της παρατηρήτριας)
Στο παραπάνω απόσπασµα από την παρατήρηση αναδεικνύεται η
δυναµική της αφήγησης και της συζήτησης που την ακολουθεί. Τόσο η
εκπαιδεύτρια όσο και η εκπαιδευόµενη συνδέουν το περιεχόµενο της αφήγησης
που προηγήθηκε µε προσωπικές εµπειρίες και βιώµατα από την παιδική ηλικία,
δηµιουργώντας ένα κλίµα αµοιβαίας αποδοχής και διαπολιτισµικής επικοινωνίας,
το οποίο λειτουργεί πολύ υποστηρικτικά για τη µάθηση ιδιαίτερα σε τάξεις όπου
συµµετέχουν
µετανάστες
(
Ogbu
,
1991).
Οι
µετανάστες εκπαιδευόµενοι, στο πλαίσιο µιας τέτοιας συζήτησης, νιώθουν ότι ο
λόγος τους αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος που λειτουργεί εµπλουτιστικά
στην εξέλιξη της διδασκαλίας και της µάθησης.
5. Συµπεράσµατα
Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει ότι η αφήγηση ενός παραµυθιού ενισχύει
την προσληπτική ικανότητα των εκπαιδευοµένων στην εκµάθηση της
δεύτερης/ξένης γλώσσας, αφού καθίστανται γρήγορα και εύκολα ικανοί να
κατανοήσουν και να χρησιµοποιήσουν λέξεις και µορφοσυντακτικές δοµές που
δεν είχαν προηγουµένως διδαχθεί. Η απλή δοµή και η τοποθέτηση των λέξεων
σε ένα νοηµατικό πλαίσιο, µε τον τρόπο που επιτυγχάνεται µέσω της αφήγησης,
επιτρέπει την εσωτερίκευση µιας γλωσσικής δοµής και την ανάκληση της, ενώ
συγχρόνως, παρέχει σηµαντικά ερεθίσµατα για τη διεύρυνση του λεξιλογίου και
την κατανόηση γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων.
Ο εµπλουτισµός της διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας µε ένα
αφηγηµατικό είδος όπως το παραµύθι είναι µια επιβοηθητική για τον εκπαιδευτή
διαδικασία γιατί του παρέχει την ευκολία, µετά από την ορθή επιλογή του
αφηγήµατος, να διατηρήσει αµείωτη την προσοχή, τη συµµετοχή και το
ενδιαφέρον των εκπαιδευοµένων.
Η αφήγηση αποτελεί µια ενεργητική τεχνική, που βοηθά τους
εκπαιδευόµενους να εκφραστούν, να ανταλλάξουν εµπειρίες, να κατανοήσουν
διαφορετικούς πολιτισµικούς κώδικες, να αλληλεπιδράσουν διαπολιτισµικά.
Ειδικότερα αν οι εκπαιδευόµενοι ανήκουν σε εθνοπολιτισµικά διαφορετικές από
την κυρίαρχη πληθυσµιακές οµάδες, όπως είναι οι µετανάστες, η αφήγηση
συµβάλει στη δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος που προωθεί τη διαπολιτισµική
επικοινωνία και ανταλλαγή. Η δηµιουργία ενός τέτοιου κλίµατος αποτελεί βασικό
υποστηρικτικό πλαίσιο για την αποτελεσµατική εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας.
Στη δηµιουργία του θετικού κλίµατος καθοριστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτή ο
οποίος είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται στο µοντέλο ενός διαπολιτισµικά
ικανού καθηγητή δεύτερης / ξένης γλώσσας, γνωστού στη σχετική βιβλιογραφία

ως FLIC Teacher (Foreing Language and I ntercultural Competence Teacher)
(Sercu, 2006).
Συνοψίζοντας, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι τα ευρήµατα της παρούσας
έρευνας – µελέτης περίπτωσης αναδεικνύoυν ότι η αφήγηση, και συγκεκριµένα η
αφήγηση παραµυθιών, θα µπορούσε να αποτελέσει ένα υποστηρικτικό εργαλείο
στην εφαρµογή της επικοινωνιακής µεθόδου για τη διδασκαλία των ελληνικών ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας σε τάξεις µεταναστών.
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