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Διδασκαλία  και αξιολόγηση του λεξιλόγιου

Βάμβουκα Μ. Ιωάννα1

Περίληψη

Η μάθηση και η διδασκαλία του λεξιλογίου κατέχουν μια κεντρική θέση 
στη διδασκαλία της γλώσσας, τόσο της μητρικής όσο και της δεύτερης. Στην 
παρούσα μελέτη, καταδεικνύεται η σπουδαιότητα γνώσης ενός πλούσιου 
λεξιλογίου από τους μαθητές και περιγράφεται ένας αριθμός στρατηγικών 
μάθησης της σημασίας των λέξεων. Στη βάση των στρατηγικών αυτών, 
προτείνονται ορισμένες τεχνικές διδασκαλίας του λεξιλογίου. Πιο 
συγκεκριμένα, προτείνεται η διεύρυνση των εμπειριών των μαθητών, η 
ελεύθερη ανάγνωση, η οργάνωση των λέξεων σε σημασιολογικά δίκτυα, 
η χρήση λεξιλογικών ασκήσεων, η τεχνική των συνειρμών και αναλογιών, 
η άμεση διδασκαλία της μορφολογίας και της ετυμολογίας των λέξεων, 
καθώς και η χρήση λεξικού. Στο τέλος, δίνονται ορισμένες τεχνικές 
υποδειγματικές για την αντικειμενική αξιολόγηση των λεξικών γνώσεων 
των μαθητών. 

Λέξεις κλειδιά: λεξιλόγιο, στρατηγικές μάθησης, τεχνικές διδασκαλίας, 
αξιολόγηση λεξιλογίου, σημασιολογικά δίκτυα, μορφολογία και ετυμολογία 
λέξεων, λεξικές γνώσεις.

Résumé

L’apprentissage et l’enseignement du vocabulaire occupent une place 
centrale dans l’enseignement de la langue, aussi bien en tant que maternelle 
qu’étrangère. Ainsi, dans l’étude présentée ici, nous essayons de montrer 
l’importance de la connaissance d’un vocabulaire riche par les élèves et de 
décrire un certain nombre de stratégies d’apprentissage de la signification 
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des mots. Sur la base de ces stratégies nous proposons des techniques d’en-
seignement du vocabulaire telles que: l’élargissement de l’horizon d’expé-
riences des élèves, la lecture libre, l’organisation des mots en réseaux séman-
tiques, l’utilisation des exercices lexicaux, la technique des associations et 
des analogies, l’enseignement explicite de la morphologie et de l’étymologie, 
l’usage du lexique…L’étude se clôture par une série des techniques exem-
plaires pour l’évaluation objective des connaissances lexicales des élèves. 

Mots clés: vocabulaire, stratégies de son apprentissage, techniques de 
son enseignement, évaluation du vocabulaire, réseaux sémantiques, mor-
phologie et étymologie des mots, connaissances lexicales.

Εισαγωγή

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το γλωσσικό σύστημα αποτελεί το πιο ανε-
πτυγμένο από τα φυσικά συστήματα επικοινωνίας. Η γλώσσα που μαθαίνει 
και κατέχει το άτομο χρησιμεύει για καθαρά ατομικούς σκοπούς έκφρασης 
και επικοινωνίας, αλλά αποτελεί, επίσης, μέσο έκφρασης σκέψεων και επι-
θυμιών του ατόμου και μέσο διαμόρφωσης της προσωπικότητάς του. 

Τόσο η οικογένεια, όσο και η κοινωνία ευρύτερα διαδραματίζουν ση-
μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του γλωσσικού επιπέδου ενός ατόμου, της 
γλώσσας του, ωστόσο οι περισσότερες ευθύνες και το μεγαλύτερο βάρος 
της γλωσσικής αγωγής εμπίπτουν στο σχολείο. Στο σχολείο ανήκει η αρ-
μοδιότητα να αποκαλύψει στο παιδί όλο τον πλούτο και την ποικιλία της 
γλώσσας και το σχολείο στη συνέχεια είναι εκείνο που δέχεται τις περισ-
σότερες αιτιάσεις και κατηγορίες για ελλιπή γλωσσική αγωγή ή ακόμη και 
γλωσσική συρρίκνωση. 

Το γλωσσικό σύστημα, η γλώσσα, εδράζεται τόσο στους φθόγγους, 
όσο και στη μορφολογία, τη σύνταξη, αλλά και τη σημασιολογία. Επομέ-
νως, η μάθηση και η διδασκαλία, της γλώσσας αφορά σε όλα τα επίπεδα 
ανάλυσής της, τα οποία άλλωστε είναι αλληλένδετα και αλληλεπιδρούν. 
Εμείς στη μελέτη αυτή θα περιοριστούμε στη μάθηση και στη διδασκαλία 
του λεξιλογίου και θα προτείνουμε τρόπους εμπλουτισμού, διεύρυνσης και 
αξιολόγησής του στο πλαίσιο του σχολείου. Μάλιστα, ο ρόλος του λεξιλο-
γίου θεωρείται από τη σύγχρονη γλωσσολογία ιδιαίτερα σημαντικός για 
την παραγωγή λόγου και η σημασία του έχει αναχθεί στην πιο σημαντική 

ΒΑΜΒΟΥΚΑ Ι.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 131

παράμετρο γλωσσικής παραγωγής (Ραυτοπούλου, 2001).  

Εννοιολογικές διασαφηνίσεις : λεξιλόγιο και  λεξικό

Ως λεξιλόγιο μιας γλώσσας θα μπορούσαμε να ορίσουμε το σύνολο των 
λέξεων που χρησιμοποιούν τα μέλη μιας γλωσσικής κοινωνίας, για να επι-
κοινωνούν μεταξύ τους (Μπαμπινιώτης, 1998). Λεξιλόγιο ενός ατόμου είναι 
το σύνολο των λέξεων μιας γλώσσας που πραγματικά γνωρίζει και χρησι-
μοποιεί το άτομο, για να επικοινωνεί με άτομα μιας κοινωνίας που ομιλούν 
την ίδια γλώσσα ή τον ίδιο κώδικα (Μπαμπινιώτης & Παρασκευόπουλος, 
2000). Πιο απλά, είναι το σύνολο των λέξεων που πραγματικά μεταχειρίζε-
ται το άτομο στις γλωσσικές πράξεις του.

Η διδασκαλία και η μάθηση του λεξιλογίου πρέπει να εστιάζεται και να 
συνδυάζεται με τις τέσσερις όψεις της γνωστικής επικοινωνίας: την ακρό-
αση, την ομιλία, την ανάγνωση και τη γραφή. Αυτό είναι εύλογο, αν σκε-
φτούμε ότι ο μαθητής, στον προφορικό λόγο, ως δέκτης/ακροατής ενός 
μηνύματος, βοηθούμενος και από τα συμφραζόμενα, ακούει και κατανοεί 
ορισμένες λέξεις που δε γνωρίζει, ενώ ως πομπός/ομιλητής αναζητεί να 
χρησιμοποιήσει τις πιο κατάλληλες για την περίσταση λέξεις, για να εκ-
φράσει εύστοχα και αποτελεσματικά τις σκέψεις, τις απόψεις, τα συναι-
σθήματά του.

Μάλιστα στη βάση της διάκρισης αυτής σχετικά με τις τέσσερις δια-
στάσεις της γλωσσικής επικοινωνίας μπορούμε να εντάξουμε και το διαχω-
ρισμό της έννοιας του λεξιλογίου σε παθητικό και ενεργητικό. Πιο συγκε-
κριμένα, συνηθίζεται να γίνεται λόγος για παθητικό λεξιλόγιο, που είναι 
το σύνολο των λέξεων τις οποίες κατανοεί ένα άτομο και για ενεργητικό 
λεξιλόγιο, το οποίο συνίσταται στο σύνολο των λέξεων που πραγματικά 
χρησιμοποιεί το άτομο στις γλωσσικές πράξεις του. Το δεκτικό λεξιλόγιο 
σχετίζεται με την ακρόαση και την ανάγνωση, ενώ το παραγωγικό με την 
ομιλία και τη γραφή. Σήμερα, ορισμένοι ερευνητές προτιμούν και κάνουν 
χρήση των όρων δεκτικό ή προσληπτικό λεξιλόγιο και παραγωγικό ή εκφρα-
στικό λεξιλόγιο αντίστοιχα (Οικονομίδης, 2003).

Συχνά, τα όρια ανάμεσα στο δεκτικό και το παραγωγικό λεξιλόγιο εί-
ναι ασαφή και δυσδιάκριτα, αφού δεν παρουσιάζουν στατικότητα, αλλά 
βρίσκονται σε συνεχείς ανακατατάξεις και διαρκείς διευθετήσεις. Λέξεις 
του δεκτικού λεξιλογίου, για παράδειγμα, μπορούν να μετακινηθούν στο 
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παραγωγικό λεξιλόγιο σε ανύποπτη στιγμή με την πάροδο του χρόνου 
(Παπαβασιλείου & Χαραλαμπάκη, 2001).  

Αν και μπορεί κανείς να μελετήσει χωριστά αυτά τα λεξιλόγια, ωστόσο 
αυτά αλληλοκαλύπτονται. Η πλειονότητα των λέξεων που χρησιμοποιού-
νται στην προφορική γλώσσα μπορούν να διαβάζονται και αντίστροφα. 
Στα πιο δύσκολα κείμενα συναντά κανείς λέξεις που εμφανίζονται σπάνια 
στην ομιλούμενη γλώσσα. Η ορθή διδασκαλία του λεξιλογίου οφείλει να 
εστιάζεται στις τέσσερις αυτές διόδους επικοινωνίας και να τις συνδέει με-
ταξύ τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μια αποτελεσματική μάθηση.

Η μάθηση του λεξιλογίου επιτυγχάνεται με την προοδευτική αύξηση 
του παθητικού λεξιλογίου του μαθητή μέσω της συχνής συνάντησης των 
λέξεων σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας (Βάμβουκας, 2004). Αυτές οι 
περιστάσεις θα περιορίσουν βαθμιαία την απόκλιση μεταξύ παθητικού και 
ενεργητικού λεξιλογίου, δεδομένου ότι οι δυο μορφές λεξιλογίου βρίσκο-
νται σε συνεχή διεύρυνση (expansion). Για τον εμπλουτισμό και τη διεύ-
ρυνση του λεξιλογίου απαιτείται ο συνδυασμός και η ανασύνθεση σχέσεων 
μεταξύ των λέξεων, καθώς και ειδικότερες στρατηγικές και τεχνικές, τις 
οποίες θα αναλύσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.

Ακολούθως, το σύνολο όλων των λέξεων μιας γλώσσας σε μια δεδομέ-
νη στιγμή της ιστορίας λέγεται λεξικό. Το σύνολο αυτό χωρίζεται σε υπο-
σύνολα, σύμφωνα με διάφορες παραμέτρους δεν είναι περιορισμένο και τα 
όρια του δεν καθορίζονται κατά τρόπο απόλυτο. Το γενικό λεξικό (lexique 
général) είναι κοινό σε όλους τους ομιλητές μιας κοινότητας, ενώ τα λεξι-
κά ειδίκευσης (lexiques de spécialité) αφορούν σ’ ένα συγκεκριμένο τομέα 
(π.χ. επιστήμη, τεχνολογία, πολιτική, οικονομία) και συνιστούν την ειδική 
ορολογία. 

Το λεξικό ποικίλλει, σύμφωνα με τρεις κυριάρχους παράγοντες: το 
χρόνο, το χώρο και το είδος επικοινωνίας (registre). Έτσι, σε επίπεδο χρό-
νου το σύγχρονο λεξικό δεν μοιάζει με το λεξικό παλαιότερων εποχών: λέ-
ξεις που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα, τώρα κρίνονται απαρχαιωμένες, 
ενώ νέες λέξεις εμφανίζονται και καταχωρούνται στο λεξικό. Σε επίπεδο 
χώρου, κάθε τόπος και περιοχή χαρακτηρίζεται από τις δικές της λέξεις, δι-
αλέκτους και ιδιωματισμούς και ως προς το επίπεδο επικοινωνίας το λεξικό 
συνδέεται με τα είδη επικοινωνίας (επίσημη, φιλική), το είδος του κειμένου 
(επιστολικός λόγος, αφήγηση, κτλ), τις κοινωνικές ομάδες κτλ. 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η έννοια του λεξικού αναφέρεται στη συλ-
λογικότητα, σε μια κοινωνία που χρησιμοποιεί μια κοινή γλώσσα. Ενώ αντί-
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θετα η έννοια του λεξιλογίου ανάγεται στην ατομικότητα, δηλαδή σ’ ένα 
άτομο που χρησιμοποιεί τη γλώσσα μιας κοινωνίας (Βάμβουκας, 2004).

Η σημασία του λεξιλογίου

Το λεξιλόγιο μεταβάλλεται πιο έντονα και με γοργότερους ρυθμούς 
από όλα τα υποσυστήματα της γλώσσας, επειδή παρακολουθεί πιο στε-
νά την κοινωνική εξέλιξη (Αναστασιάδη & Συμεωνίδη, 1986). Για το λόγο 
αυτό τα ισχυρότερα εργαλεία με τα οποία μπορούμε να εφοδιάσουμε τους 
μαθητές για να επιτύχουν, τόσο στο σχολείο αλλά και στην κοινωνία γενι-
κότερα, είναι ίσως ένα ευρύ, πλούσιο λεξιλόγιο και η ανάπτυξη της ικανό-
τητάς τους να χρησιμοποιούν ορθά τις λέξεις αυτές. Εξάλλου, η ικανότητά 
μας να ανταποκριθούμε στο σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο 
επηρεάζεται από τις γλωσσικές μας ικανότητες και τη γλωσσική επικοινω-
νιακή δεξιότητά μας. 

Πέρα από τη μεγάλη όμως σημασία του λεξιλογίου για τη γενικότερη 
επιτυχία του ατόμου, η δεξιότητα του μαθητή να αναγνωρίζει γρήγορα, 
εύκολα και με ακρίβεια τη σημασία των λέξεων επηρεάζει και την ανά-
πτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας και της κατανόησης. Και αντίστρο-
φα όμως, η ανάγνωση βοηθά τον αναγνώστη στο να μαθαίνει τη σημασία 
καινούργιων λέξεων από τα συμφραζόμενα. Για παράδειγμα, το πλούσιο 
λεξιλόγιο επιταχύνει το ρυθμό ανάγνωσης και διευκολύνει την κατανόηση 
ενός κειμένου που πρέπει οι μαθητές να προσεγγίσουν, αφού οι συνώνυ-
μες και συγγενικές λέξεις επιτρέπουν λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις 
(Βάμβουκας, 2004). Αντίθετα, εάν οι μαθητές δεν γνωρίζουν τη σημασία 
πολλών λέξεων του κειμένου που διαβάζουν, η κατανόησή του αυτομάτως 
δυσχεραίνεται. Αυτοί είναι άλλωστε και οι βασικότεροι λόγοι που απασχο-
λούν τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την εκμάθηση του λεξιλογίου,

Αυτή η σπουδαιότητα της γνώσης των σημασιών των λέξεων στην 
επιτυχή διεκπεραίωση κάθε επικοινωνιακής πράξης, πολύ δε περισσότερο 
στην πράξη της διδασκαλίας, καθιστά επιβεβλημένη μια  συστηματική και 
οργανωμένη προσπάθεια εμπλουτισμού και εμβάθυνσης του λεξιλογίου 
των  μαθητών στο  πλαίσιο του σχολείου. Για να επιτύχει το σχολείο στο 
ρόλο  αυτό, ο  εκπαιδευτικός θα  πρέπει να λαμβάνει  υπόψη του τουλάχι-
στον τρεις βασικές παραμέτρους:  α) τον εμπλουτισμό,  β) την οργάνωση  
και γ) την αφομοίωση του λεξιλογίου.
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Η ανάπτυξη του λεξιλογίου είναι όχι μόνο η βάση της διδασκαλίας της 
γνωστικής κατανόησης, αλλά και το θεμέλιο της συνεννόησης που οδηγεί 
τη γνώση σε κάθε πεδίο (γνωστική κατάκτηση).

Η μάθηση και η διδασκαλία του λεξιλογίου

Oι λέξεις, που γνωρίζουμε, εξαρτώνται κυρίως από την εμπειρία μας. 
Η εμπειρία ενός παιδιού είναι περιορισμένης έκτασης και επομένως το λε-
ξιλόγιό του πολύ περιορισμένο. Καθώς το παιδί αναπτύσσεται και αποκτά 
νέες εμπειρίες, το λεξιλόγιο του αυξάνεται αναλόγως. Είναι, λοιπόν, λογι-
κό, όταν το παιδί αρχίζει τη φοίτησή του στο σχολείο, να έρχεται με μια ήδη 
διαμορφωμένη λεξιλογική βάση, η οποία μάλιστα συνάδει με το κοινωνικό 
του επίπεδο και είναι αποτέλεσμα αυτού. Ωστόσο, μπορούμε να επηρεά-
σουμε τη γλωσσική παραγωγή, προσφέροντας στα παιδιά το κατάλληλο 
λεξιλόγιο, ένα λεξιλογικό απόθεμα που θα του επιτρέπει να παράγει απο-
τελεσματικό προφορικό και γραπτό λόγο, ένα λεξιλόγιο με ευελιξία και 
σημασιολογική ακρίβεια (Ραυτοπούλου, 2001).

Κυρίαρχος σκοπός της διδασκαλίας της γλώσσας είναι να εξοπλίζει 
τους μαθητές μ’ ένα στοιχειώδες απαιτούμενο λεξιλόγιο, το οποίο διευ-
ρύνουν με νέους γενικούς και ειδικούς όρους, έτσι ώστε να είναι σε θέση 
να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Ο εμπλουτισμός και η τελειοποίηση του 
λεξιλογίου συνεπάγεται μια ολοένα σαφέστερη και ακριβέστερη γνώση 
της σημασίας των γνωστών λέξεων και μάθηση της σημασίας των νέων 
λέξεων. Κατοχή της σημασίας μιας λέξης από το άτομο σημαίνει, όχι μόνο 
ότι την κατανοεί, αλλά ότι είναι ικανό και να τη χρησιμοποιεί συνειδητά 
στις εκάστοτε επικοινωνιακές περιστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, μαθαίνω μια 
λέξη σημαίνει ότι: 

α) γνωρίζω τη δομή του λεξιλογίου, δηλαδή τις σχέσεις που υπάρχουν 
μεταξύ των λέξεων (συνωνυμία, αντωνυμία, μετωνυμία) ή των διαφορετι-
κών σημασιών μιας λέξης (πολυσημία), καθώς και τις λεπτές σημασιολο-
γικές αποχρώσεις που χαρακτηρίζουν καθεμιά λέξη από μια ομάδα λέξεων 
(π.χ. συνέπεια, αποτέλεσμα, επίπτωση) και

β) γνωρίζω τις περιστάσεις χρήσης κάθε λέξης (Γαβριηλίδου, 2001).
Σημαίνει, δηλαδή, όχι μόνο ότι την κατακτώ ως γλωσσικό σημείο, ότι 

κατακτώ το σημαίνον και το σημαινόμενό της, αλλά και ότι εντάσσω τη 
λέξη σε δίκτυα και σχέσεις με άλλες λέξεις και μπορώ να τις τοποθετώ στο 
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εκάστοτε γλωσσικό περιβάλλον και να τις χρησιμοποιώ συνειδητά (Γαβρι-
ηλίδου, 2001).

Οι μαθητές διευρύνουν και τελειοποιούν το λεξιλόγιό τους μέσω της 
ανάγνωσης και της γραφής. Ο μαθητής που διαβάζει, εμπλουτίζει το λεξι-
λόγιό του και γράφοντας, μαθαίνει να ορθογραφεί τις λέξεις. Επομένως, η 
προσωπική ενασχόληση με τη γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στην πρό-
σκτηση του λεξιλογίου, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να 
παραγκωνίζεται η ειδική και η συστηματική διδασκαλία του λεξιλογίου. 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν την επιθυμία να διευρύνουν το λεξιλόγιο των 
παιδιών. Ωστόσο οι προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου και 
λειτουργικού λεξιλογίου δεν είναι συστηματικές. Η γνώση μιας γλώσσας 
απαιτεί περισσότερο από το να ξέρεις να απομνημονεύεις τις λέξεις και 
τις φράσεις,  για να τις έχεις διαθέσιμες λίγο πολύ μηχανικά στη ζήτηση 
(Staiger, 1976). Η παρέμβαση του δασκάλου για τον εμπλουτισμό του λε-
ξιλογίου πρέπει να γίνεται σε τρεις κατευθύνσεις:

•	 στη	μάθηση	του	λεξιλογίου	μέσω	προσωπικών	αναγνώσεων. Η πρό-
σκτηση του λεξιλογίου μέσω προσωπικών αναγνώσεων γίνεται σταδιακά 
με την ανάγνωση πολλών και διαφόρων τύπων κειμένων. Όταν ο μαθητής, 
διαβάζοντας, συναντά μια καινούργια λέξη, αντιλαμβάνεται ένα μονάχα 
τμήμα της σημασίας της. Για να κατακτήσει ολικά τη σημασία της λέξης 
πρέπει να τη συναντήσει πολλές φορές και σε διαφορετικές επικοινωνι-
ακές περιστάσεις. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργήσει ή να ενισχύ-
σει την παρώθηση του μαθητή στο να ασχολείται με την ανάγνωση και τη 
γραφή, μέσα και έξω από την τάξη. 

•	 στη	 χρησιμοποίηση	 του	 συγκείμενου. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
ενισχύει τις στρατηγικές και τις τεχνικές ανακάλυψης της σημασίας άγνω-
στων λέξεων μέσα από τα συμφραζόμενα. Το συγκείμενο επιλέγει τον κα-
τάλληλο λεκτικό τύπο, στη δε σημασιολογία, το συγκείμενο αποδίδει την 
ιδιαίτερη σημασία μιας συγκεκριμένης λέξης από την οποία έλκει άλλωστε 
κα τη σημασία της. Αν στο συγκείμενο υπάρχουν ισχυροί και σαφείς δεί-
κτες, τότε προσδιορίζεται η ακριβής σημασία της λέξης. Αν όμως οι δείκτες 
του συγκείμενου δεν είναι επαρκείς, τότε η λέξη προσεγγίζεται ως διφο-
ρούμενη και διατηρείται στη μνήμη μέχρις ότου το κείμενο να αποσαφηνί-
σει τη σημασία της (Giasson, 1990). Η μάθηση του λεξιλογίου με τη χρη-
σιμοποίηση του λεξιλογικού συγκείμενου γίνεται και πάλι βαθμιαία μέσω 
τακτικών συναντήσεων της ίδιας λέξης σε διαφορετικά κειμενικά πλαίσια. 
Έτσι, διαμορφώνεται ένα πιο σύνθετο πλέγμα των σημασιακών εκδοχών 
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της λέξης. 
Η σχολική διδασκαλία του λεξιλογίου με τη χρησιμοποίηση του λεξι-

λογικού συγκείμενου εστιάζεται: α) στη διαδικασία ένταξης των ενδείξεων, 
β) στην εμβάθυνση της έννοιας του ορισμού. 

Σύμφωνα με την πρώτη διαδικασία ο εκπαιδευτικός οφείλει να διδάξει 
στους μαθητές να συνδυάζουν ορισμένα κριτήρια που, ενδεχομένως, να 
βοηθούν στο να συναχθεί η σημασία μιας καινούργιας λέξης. Στον περί-
γυρο της έντυπης σελίδας μπορεί να βρίσκονται κάποιες άλλες ενδείξεις, 
κάποια σημάδια, τα οποία μπορούν να τον βοηθήσουν  να αποκαλύψει τη 
σημασία μιας άγνωστης λέξης και ενός κειμένου κατεπέκταση.  Σύμφωνα 
με τον Staiger (1976), τέτοια  σημάδια είναι τα ακόλουθα:

• Άμεση εξήγηση: μια σύντομη εξήγηση της λέξης που δίνεται είτε 
μέσα σε παρένθεση είτε με τη βοήθεια μιας σημείωσης στο κάτω μέρος της 
σελίδας.

• Εξήγηση τυπογραφική: η λέξη εντυπώνεται με μαύρα ή πλάγια 
γράμματα. Μια συμπληρωματική εξήγηση μπορεί να δίνεται στην επόμενη 
φράση ή σ’ ένα απόσπασμα που τοποθετείται μεταξύ κομμάτων.

• Συνώνυμα: ένα συνώνυμο ή μια ερμηνευτική φράση χρησιμεύει, 
για να καθοριστεί η σημασία της λέξης. Ένας ορισμός της λέξης μπορεί να 
προκύπτει από αυτά που προηγούνται ή ακολουθούν την άγνωστη λέξη. 

• Σύγκριση ή αντίθεση: Η σημασία μιας λέξης μπορεί, επίσης, να 
προσδιοριστεί δίνοντας στον αναγνώστη μια σύγκριση ή την αντίθεσή της 
με λέξεις που του είναι γνωστές.

• Δομικές βοήθειες: Τα συστατικά στοιχεία των λέξεων (ρίζα, θέμα, 
κατάληξη, προθέματα, επιθέματα) μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιούνται 
ως βοηθητικά μέσα για την καλύτερη κατανόηση. Είναι τότε δυνατό να 
αρχίσουμε να μελετάμε μια βασική λέξη (π.χ. κύκλος) και τους μετασχη-
ματισμούς της από το γεγονός της προσθήκης προθεμάτων ή επιθεμάτων 
(π.χ. ημι-κύκλιο, ημι-κυκλικός, κυκλ-ώνω, κυκλικότητα, κυκλο-τερής, κυ-
κλο-φορία, κυκλ-ώνας, κύκλ-ωση). 

• Μεταφορές και κυριολεξίες: Οι παροιμίες και οι εκφράσεις καθη-
μερινής χρήσης δεν γίνονται πάντα κατανοητές και προπάντων από τα 
παιδιά. Μπορεί λοιπόν να είναι απαραίτητο να δίνεται μια πρόσθετη πλη-
ροφορία. Εντούτοις, οι ιδιωματικές εκφράσεις και οι μεταφορές περιέχουν 
στοιχεία φαντασίας και παραστατικά που είναι δυνατόν να παρέχουν μια 
ακριβή ένδειξη όσον αφορά στην έκφραση ή στην ελάχιστα οικεία φράση.

• Συμφραζόμενα: Καμιά φορά είναι δυνατό να συλλάβουμε την πλή-

ΒΑΜΒΟΥΚΑ Ι.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 137

ρη σημασία μιας λέξης χάρη στο γλωσσικό περίγυρο στον οποίο βρίσκεται 
ενταγμένη. Επομένως, ο αναγνώστης, οφείλει όχι μόνο να ξέρει το νόημα 
των λέξεων αλλά και την κατάσταση ή την ατμόσφαιρα την οποία έχει δη-
μιουργήσει ο συγγραφέας. 

• Υποκειμενικές ενδείξεις: Οι προσωπικές εμπειρίες και τα κεκτημέ-
να του κάθε αναγνώστη οδηγούν προφανώς σε μεγάλες διαφορές ως προς 
τον τρόπο αφομοίωσης της σημασίας μιας λέξης από το δοσμένο περίγυ-
ρο. 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι η ανακάλυψη των λεξικών σημασιών 
εξαρτάται από τις γνώσεις που έχει το άτομο για τον κόσμο και τη γλώσσα 
αλλά και από το βαθμό νοητικής του ανάπτυξης και το βαθμό συνδυαστι-
κής ικανότητας των οπτικών ερεθισμάτων.

Η δεύτερη διαδικασία στοχεύει στο να διδάξει ο εκπαιδευτικός στους 
μαθητές του τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ’ έναν ορισμό. Βασι-
ζόμενος στα σημασιολογικά δίκτυα, ο εκπαιδευτικός επιχειρεί να τους εξοι-
κειώσει μ’ ένα πιο σχηματικό τρόπο αποτύπωσης των εννοιών στη μνήμη 
τους. Έτσι, για παράδειγμα, αρχικά δίνεται η κατηγορία στην οποία ανήκει 
η έννοια (π.χ. πτηνό), στη συνέχεια οι ιδιότητες ή τα χαρακτηριστικά της 
έννοιας (π.χ. ζώο, θηλαστικό, φτερούγες, πούπουλα) και τέλος δίνονται τα 
παραδείγματα της έννοιας (π.χ. χελιδόνι, σπουργίτι). 

•	 στη	σκόπιμη	και	ξεχωριστή	διδασκαλία	του	ειδικού	λεξιλογίου. Δε-
δομένου ότι το συγκείμενο δεν επαρκεί πάντα, για να διαφωτίζει σχετικά με 
τη σημασία μιας λέξης και οι προσωπικές αναγνώσεις των μαθητών πρέπει 
να λειτουργούν επικουρικά, αντιλαμβανόμαστε ότι οι καινούργιες λέξεις 
χρήζουν ειδικής και συστηματικής διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, 
στην προσπάθειά του να διευρύνει το λεξιλόγιο των μαθητών, οφείλει : α) 
να επιλέξει τις προς διδασκαλία λέξεις και β) να επιλέξει την πιο πρόσφορη 
τεχνική διδασκαλίας. Για την επιλογή των λέξεων ο εκπαιδευτικός πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη του: ι) τη σπουδαιότητα της λέξης για τους μαθητές, ιι) 
τα χαρακτηριστικά του συγκείμενου εμφάνισης της λέξης, ιιι) το επιθυμητό 
επίπεδο μάθησης-γνώσης της λέξης.

Οι πιο συχνές τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι: ι) η τοποθέτηση 
της καινούργιας λέξης σ’ ένα προφορικό συγκείμενο, ιι) ο ορισμός της και-
νούργιας λέξης, ιιι) η αναζήτηση του συνώνυμου ή αντώνυμου της λέξης, 
ιν) η τοποθέτηση της λέξης στο συγκείμενο μιας φράσης.



138

Στρατηγικές εμπλουτισμού και διεύρυνσης του λεξιλογίου

Η απόκτηση ενός όσο το δυνατό πιο πλούσιου αποθέματος λεξικών 
μονάδων είναι ένας βασικός στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας. Η στό-
χευση των  εκπαιδευτικών να διευρύνουν το λεξιλόγιο των μαθητών τους 
είναι οικουμενική. Οφείλουν να οργανώνουν συστηματικά καταστάσεις 
που επιτρέπουν μια καλύτερη κατανόηση του νοήματος των λέξεων, κατα-
νόηση της μορφολογίας τους και της λειτουργικής χρήσης τους. Ορισμέ-
νες στρατηγικές εμπλουτισμού και διεύρυνσης του λεξιλογίου μπορεί να 
είναι οι ακόλουθες:

Εμπλουτισμός των εμπειριών των μαθητών

Το λεξιλόγιο του μαθητή, εμπλουτίζεται διευρύνοντας τον ορίζοντα 
των εμπειριών του. Η κατάκτηση και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου προ-
χωρούν παράλληλα με την επέκταση του εμπειρικού κύκλου του ατόμου 
και των βιωμάτων του. Η ανάπτυξη της σκέψης και η επέκταση του λεξιλο-
γίου γίνονται ταυτόχρονα.

Βέβαια, ο εμπλουτισμός των λεξικών μονάδων καθορίζεται, επίσης, 
από τη νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Επειδή οι λεξικές σημασίες απο-
τελούν νοητικές κατηγοριοποιήσεις του κόσμου είναι φυσικό η ικανότη-
τα διαμόρφωσης νοημάτων να επηρεάζει το είδος των λεξικών σημασιών. 
Έτσι, εξηγείται η απόκτηση αφηρημένων λέξεων σε μεταγενέστερα στάδια 
ανάπτυξης, χωρίς να ξεχνάμε ότι και οι πιο απλές και  συγκεκριμένες λέξεις 
βασίζονται πάντα σε μια νοητική αφαίρεση (Κατή, 1992). 

 Προώθηση της ανάγνωσης

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να προτρέπει τους μαθητές να διαβάζουν βι-
βλία και γενικώς έντυπο λόγο, καθιστώντας σαφές ότι η ανάγνωση ενισχύ-
ει σημαντικά την ανάπτυξη και τη διεύρυνση του λεξιλογίου. Είναι εξάλλου 
αποδεκτό ότι ο καθημερινός προφορικός λόγος υστερεί σε λέξεις σε σχέση 
με το γραπτό λόγο, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει πραγματική γλωσσική 
πρόκληση. Μόνο διευρύνοντας το πεδίο των αναγνώσεων τους τα παιδιά 
μπορούν να μάθουν το νόημα των πολύ σπάνιων λέξεων.
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Οργάνωση των λέξεων σε σημασιολογικές ομάδες

Ομαδοποιήσεις λέξεων, σύμφωνα με τη σημασία τους και όχι τη μορ-
φή τους, είναι μια κατάλληλη άσκηση εμπλουτισμού του λεξιλογίου. Η 
οργάνωση των λεξικών μονάδων σε σημασιολογικές ομάδες αναδεικνύει 
ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα λεξήματα, αποκαλύπτει τις ιεραρχι-
κές σχέσεις ανάμεσα σε λέξεις του ίδιου σημασιολογικού πεδίου, όπως για 
παράδειγμα τοπικοί και χρονικοί προσδιορισμοί (Κατή, 1992).

Χρήση λεξιλογικών ασκήσεων

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναζητήσει λεξιλογικές ασκήσεις ή και να 
εκπονήσει δικές του, έτσι ώστε να διαφαίνεται ο γλωσσικός πλούτος της 
γλώσσας μας και οι υφολογικές διαφοροποιήσεις στο λόγο. Για παράδειγ-
μα, μέσα από τις κατάλληλες ασκήσεις ο μαθητής πρέπει να χρησιμοποιεί 
τις πιο πρόσφορες για την επικοινωνιακή περίσταση λέξεις, με αποτέλεσμα 
ο λόγος του να έχει σαφήνεια και ακρίβεια. Θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιλέγει τις λέξεις που ταιριάζουν στο περιεχόμενο και το θέμα του λόγου, 
να επισημαίνει συνώνυμες λέξεις κατάλληλες για διαφορετικά γλωσσικά 
περιβάλλοντα, να μάθει να χρησιμοποιεί τις λέξεις με την κυριολεκτική 
ή με τη μεταφορική σημασία τους, ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιδι-
ώκει. Ιδιαίτερη, επίσης, ενασχόληση πρέπει να γίνει και με τα παράγωγα 
ιδιωμάτων και τις παροιμίες και να καταδεικνύεται σαφέστερα ο τρόπος 
με τον οποίο  γίνεται αντιληπτή η σημασία διαμέσου των σημασιολογικών 
αξιών και των λεπτών σημασιολογικών αποχρώσεων που χαρακτηρίζουν 
το λόγο μας.

Χρήση της  τεχνικής των συνειρμών και αναλογιών

Μια απομονωμένη λέξη, αυτή καθεαυτή δεν έχει αξία. Δεν είναι παρά 
ένα σημείο, μια παράσταση του αντικειμένου, της ιδέας ή του συναισθή-
ματος που σημαίνει την αξία της, την οποία παίρνει από το γλωσσικό της 
περίγυρο. Με την τεχνική των συνειρμών και των αναλογιών επιδιώκεται 
με κατάλληλες ασκήσεις να αυξήσουμε, να πολλαπλασιάσουμε τις σχέσεις 
που πρέπει να δημιουργηθούν ανάμεσα στις λέξεις.

Με τη συνειρμική τεχνική ο εκπαιδευτικός οφείλει να επιδιώκει τη 
δημιουργία πολλαπλών νοηματικών σχέσεων ανάμεσα στις λέξεις με την 
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αναζήτηση ομοιοτήτων ή διαφορών, αναλογιών, με την εύρεση συνωνύ-
μων, αντιθέτων, κλιμακωτών ταξινομήσεων μεγεθών, εντάσεων, λογικών 
και χρονικών αλληλουχιών κ.α. Για παράδειγμα, να εκπονήσει ασκήσεις με 
τις οποίες να αναζητείται: α) η κλιμάκωση μεταξύ της σημασίας των λέξεων 
(π.χ. παγερός- ψυχρός- χλιαρός, καυτός-ζεστός), β) η λογική αλληλουχία 
ενεργειών (π.χ. αλέθω, αλωνίζω, θερίζω, σπέρνω), γ) η χρονική αλληλουχία 
(ταξινόμηση από τον πιο νέο στον πιο ηλικιωμένο: ενήλικος, γέρος, βρέ-
φος, νήπιο, παιδί, έφηβος). 

4.4.6. Συστηματική διδασκαλία της σημασίας της μορφολογίας και της ετυ-
μολογίας

Η πλειοψηφία των λέξεων της ελληνικής σχηματίζεται με το συνδυα-
σμό μορφολογικών στοιχείων, προθεμάτων και καταλήξεων σε συνδυασμό 
με τις ρίζες και την ετυμολογία των λέξεων. Πρέπει να διδάξουμε, λοιπόν, 
στους μαθητές τις διαδικασίες συνδυασμού των λέξεων, έτσι ώστε να μπο-
ρούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληθώρα νέων λέξεων  ή τουλάχιστον 
να κατανοούν συνειρμικά τη σημασία τους. Αν το παιδί γνωρίζει τη μορφο-
λογία κάποιων λέξεων, τους μηχανισμούς που κατασκευάζουν το λεξιλόγιο 
της ελληνικής, συνειρμικά μπορεί να προβλέπει, να εικάζει και τη σημασία 
άγνωστων λέξεων που συναντά. 

Επίσης, μια ιστορική μελέτη της προέλευσης και της εξέλιξης των λέ-
ξεων μπορεί να διεγείρει συχνά το ενδιαφέρον των μαθητών. Οι μαθητές 
μπορούν να συνδυάζουν τα μορφολογικά στοιχεία μιας λέξης με την προ-
έλευση και την ιστορική εξέλιξή της και έτσι να συνάγουν ευκολότερα τη 
σημασία της. Το ίδιο ισχύει και για τις ξένες λέξεις που έχουν εισαχθεί και 
«πολιτογραφηθεί» στη δική μας. 

Χρήση λεξικού
Το να ωθήσουμε τους μαθητές στη χρήση ερμηνευτικών και όχι μόνο 

λεξικών θα ήταν μια καλή ιδέα για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, 
δεδομένου ότι τα λεξικά παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες τόσο για τη ση-
μασία των λέξεων αλλά και για την ετυμολογία αυτών και για τη χρήση της 
κάθε λέξης σε κειμενικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του λεξικού 
ως στρατηγική για την απόκτηση του λεξιλογίου της ελληνικής γλώσσας 
μπορεί να είναι: α) προσληπτική, ενισχύοντας την κατανόηση γραπτού 
και προφορικού λόγου (ανάγνωση και ακρόαση) και β) παραγωγική, στο-
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χεύοντας στη βελτίωση της παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου 
(Scholfield, 1999. Nation, 2001. Γαβριηλίδου, 2000, 2002). 

Βέβαια, για να βοηθήσουμε τους μαθητές να χρησιμοποιούν, να θέτουν 
στην υπηρεσία τους το λεξικό2, είναι επιβεβλημένο να αναπτύξουμε ορι-
σμένες τεχνικές εντοπισμού, προφοράς και κατανόησης.

Τεχνικές εντοπισμού 
Αυτό που προέχει είναι η μάθηση της αλφαβητικής σειράς. Να ξέρει να 
αναγνωρίζει και να διατάσσει το παιδί τις λέξεις σύμφωνα με το πρώτο, 
έπειτα το δεύτερο, ύστερα το τρίτο και τέταρτο γράμμα. Να εξοικειώνεται 
με το λεξικό για να το ανοίγει γρήγορα στη θέση όπου βρίσκεται η λέξη. 
Να ξέρει να χρησιμοποιεί τις λέξεις κλειδιά στο πάνω μέρος της σελίδας. 
Να ξέρει να αναγνωρίζει τις συντμήσεις, δείχνοντας την προφορά ειδικών 
όρων, εκφράσεων κτλ.

Τεχνικές προφοράς 
Ο χρήστης του λεξικού οφείλει να αναγνωρίζει το σύστημα προφοράς 

που χρησιμοποιεί το λεξικό,  να ερμηνεύει και να χρησιμοποιεί σωστά τον 
τόνο. Να καταλαβαίνει και να χρησιμοποιεί σωστά τα σημεία της στίξης, 
να αναγνωρίζει τις διαφορές ορθογραφίας και προφοράς εκεί όπου ελλεί-
πει μια ακριβής σχέση μεταξύ φωνήματος και γραφήματος. 

Τεχνικές κατανόησης
 Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί, για να γίνει ο μαθητής ικανός να 

κατανοεί τη σημασία των καινούργιων λέξεων με απλούς και τυπικούς ορι-
σμούς. Π.χ. να είναι ικανός να επιλέγει μεταξύ ορισμών εκείνη που αντι-
στοιχεί στον παρόντα περίγυρο. Να ξέρει ότι η ίδια λέξη μπορεί να παίρνει 
και να έχει διαφορετικές σημασίες, σύμφωνα με τη σύνταξη και την ιδιαίτε-
ρη λειτουργία της. Να κατανοεί τις ειδικές σημασίες, τους ιδιωματισμούς, 
τις παροιμίες και το μεταφορικό ύφος του συγγραφέα. Να αναγνωρίζει τις 
πρωτότυπες λέξεις και να τις συνδέει με τις παράγωγές τους. Να ξέρει να 
ερμηνεύει τις πολλαπλές σημασίες μιας λέξης και να αναγνωρίζει τις απο-
χρώσεις που τις διακρίνουν. Να αναγνωρίζει τις συνώνυμες. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι οι ορισμοί του 

2. Στις μικρές τάξεις και την προσχολική ηλικία καλό είναι να χρησιμοποιούνται 
εικονογραφημένα λεξικά.
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λεξικού δεν εγκλείουν όλες τις σημασίες μιας λέξης. Τα λήμματα του λε-
ξικού δεν αποτελούν παρά τα σημεία εκκίνησης για ένα εμπλουτισμένο 
λεξιλόγιο. Η αλληλόδραση της εμπειρίας του αναγνώστη, του γλωσσικού 
περίγυρου και του λεξικού πρέπει να παίζουν συνδυαστικό ρόλο, για να 
πετυχαίνεται το νόημα της αναζητούμενης λέξης.

Βέβαια, πολύ συχνά η χρήση του λεξικού γίνεται ένα έργο επίπονο και 
απορριπτικό από πολλούς αναγνώστες, διότι ενοχλεί την πορεία της σκέ-
ψης και τη ροή της ανάγνωσης. Εντούτοις, αν εξοικειώσουμε τους μαθητές 
να χρησιμοποιούν εύκολα το λεξικό, τότε γρήγορα και εύκολα θα αποδε-
χθούν τη γοητεία και τη βοήθεια που τους παρέχει στην κατανόηση και 
τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Αυτή η παρώθηση είναι ουσιώδης από 
μέρους του εκπαιδευτικού, για να υποστηριχθεί το ενδιαφέρον της μελέτης 
του λεξικού. 

Παράγοντες μνημονικής συγκράτησης του λεξιλογίου

Πέρα από τη μάθηση και τη διδασκαλία του λεξιλογίου στους μαθητές, 
κρίνεται επιβεβλημένο να κάνουμε και μια αναφορά στους παράγοντες 
που βοηθούν στη διατήρηση του λεξιλογίου στη μνήμη. Γιατί δεν αρκεί 
μονάχα να διδάξω μια νέα λέξη στους μαθητές, οι τελευταίοι χρειάζεται 
και να είναι σε θέση να την ανακαλέσουν και να τη χρησιμοποιήσουν την 
κατάλληλη επικοινωνιακή στιγμή. Οι έρευνες δείχνουν ότι το πόσο καλά 
θυμόμαστε μια λέξη εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες:  από το πόσο 
βαθιά επεξεργαζόμαστε τη λέξη (Craik & Lockhart, 1972), το πόσο αξιο-
μνημόνευτη ήταν για μας η πρώτη της εμφάνιση (Bahrick, 1984), από το 
πόσο συχνά τη συναντούμε και τη μελετούμε (Bahrick &.Phelps, 1987) και 
από τους συσχετισμούς-συνειρμούς που δημιουργούνται για αυτή τη λέξη 
μέσα μας (Stevick 1976, Χειλάκου, 2005).

Ο πρώτος παράγοντας  σημαίνει πως όσο περισσότερο ενεργοποιού-
μαστε διανοητικά, για να καταλάβουμε τη σημασία μιας λέξης τόσο πιο 
πολύ εντυπώνεται αυτή στη μνήμη μας. Συνεπώς, η επανάληψη λέξεων ως 
σειρές ήχων συνιστά επεξεργασία χαμηλού επιπέδου, η κατανόηση του πώς 
εντάσσονται οι λέξεις στη γραμματική δομή της πρότασης συνιστά βαθύ-
τερη επεξεργασία και οδηγεί σε καλύτερη μνήμη, ενώ η κατανόηση της 
έννοιας της λέξης σε σχέση με το συνολικό νόημα της πρότασης αποτελεί 
ανώτερο επίπεδο επεξεργασίας και έχει καλύτερα μνημονικά αποτελέσμα-
τα. 

ΒΑΜΒΟΥΚΑ Ι.
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Βάσει των παραπάνω, ο εκπαιδευτικός: 
• οφείλει να παρουσιάζει τις καινούργιες λέξεις μέσα από προτάσεις, 

ώστε ο μαθητής να δραστηριοποιείται για να συλλάβει το εύρος των πα-
ραδειγματικών και συνταγματικών σχέσεων της λέξης. Επιπλέον, όταν μια 
λέξη συναντάται μέσα σε μια πρόταση, ο μαθητής αμέσως αντιλαμβάνεται 
και τις πραγματολογικές συνθήκες με τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί η 
συγκεκριμένη λέξη και τις κοινωνικές περιστάσεις στις οποίες χρησιμοποι-
είται. Με άλλα λόγια, για να κατανοήσει και να αφομοιώσει ο μαθητής 
τη σημασία μιας λέξης απαιτείται και η γνώση των διάφορων αξιών που 
παίρνει το εκφώνημα, χρειάζεται να γνωρίζει, την καταστασιακότητα (sit-
uationality) της επικοινωνίας, δηλαδή τις χωροχρονικές σχέσεις, τα πρό-
σωπα και τις συνθήκες παραγωγής λόγου και ανταλλαγής πληροφοριών. 
Μια λέξη πρέπει να μελετάται μέσα στην πρόταση, της οποίας και αποτελεί 
συναρτησιακή λειτουργική μονάδα.

• καλό θα είναι να χρησιμοποιεί στη διδασκαλία αυθεντικά κείμενα, 
αφού μόνο αυτά εξασφαλίζουν την παρουσίαση μιας λέξης σε όλη της τη 
λειτουργικότητα. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. αρχάριοι) απαιτείται 
η χρήση κατασκευασμένων κειμένων που να μη στερούνται φυσικότητας 
και πραγματολογικής αλήθειας. Μάλιστα ο Taylor (1983), επισημαίνει ότι 
οι λέξεις που συνδέονται μεταξύ τους με φυσικότητα σ’ ένα κείμενο μαθαί-
νονται πιο εύκολα απ’ ότι οι λέξεις που δεν συνδέονται σε μεγάλο βαθμό 
με άλλες.

Ο δεύτερος παράγοντας δείχνει πως τόσο πιο εύκολα συγκρατείται 
στη μνήμη μια λέξη όσο μεγαλύτερη εντύπωση μας δημιούργησε την πρώ-
τη φορά που την συναντήσαμε. Αυτό είναι πιο κατανοητό, αν σκεφτούμε 
την ευκολία με την οποία οι μαθητές θυμούνται τις βρισιές σε μια ξένη 
γλώσσα, έστω κι αν τις έχουν ακούσει μόνο μια φορά, ή τις αστείες στο 
άκουσμα/προφορά λέξεις. Άρα, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας 
την ευρηματικότητά του θα πρέπει να αναζητήσει ποικίλους τρόπους για 
να καταστήσει έντονη και αλησμόνητη την πρώτη εμφάνιση μιας λέξης. 

Ο τρίτος παράγοντας, που καθορίζει πόσο εύκολα μαθαίνουμε μια λέξη, 
είναι η συχνότητα με την οποία τη συναντούμε. Το ότι οι λέξεις οργανώνο-
νται στη λεξική μνήμη μέσω της συχνότητας είναι από τα πιο σταθερά δε-
δομένα της Γνωστικής Ψυχολογίας και της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. 
Λέξεις που εμφανίζονται συχνά αποτυπώνονται πιο εύκολα στη μνήμη των 
παιδιών απ’ ότι λέξεις σπάνιες και δύσχρηστες. Βέβαια, πέρα από τη συ-
χνότητα εμφάνισης των λέξεων, σημαντικό είναι και η οργάνωση τους σε 
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παρουσιάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι  ώστε να αποτυπώνονται 
και να εγκαθίστανται πιο στέρεα στη μνήμη. Διάφορες τεχνικές επανά-
ληψης του λεξιλογίου (π.χ. η ίδια λέξη σε πολλά συγκείμενα) μπορούν να 
οδηγήσουν στην αυτόνομη αναγνώριση της σημασίας (Βάμβουκας, 2004).

Ο τέταρτος παράγοντας αναφέρεται στους συσχετισμούς που είναι δυ-
νατόν να δημιουργηθούν μεταξύ των λέξεων και οι οποίοι διακρίνονται σε 
γλωσσικούς και εξωγλωσσικούς. Οι γλωσσικοί συσχετισμοί προκύπτουν 
από τα  χαρακτηριστικά των λέξεων (ακουστική και γραπτή εικόνα της 
λέξης, σημασία, παραδειγματικές και συνταγματικές σχέσεις, συχνότητα 
χρήσης) και συνδέουν τις καινούργιες λέξεις με άλλες λέξεις. Οι εξωγλωσ-
σικοί συσχετισμοί αφορούν στις συνθήκες κατά τις οποίες διδάσκεται μια 
λέξη: για παράδειγμα, ένα περιστατικό που συνέβη κατά τη διδασκαλία 
της συγκεκριμένης λέξης, μια λανθασμένη χρήση της που προκάλεσε γέ-
λια στην τάξη (Χειλάκου, 2005). Κάθε μαθητής δημιουργεί τους δικούς του 
ιδιαίτερους συσχετισμούς. Ο εκπαιδευτικός έχει καθήκον να ενθαρρύνει 
τους μαθητές του στη δημιουργία τέτοιων συνειρμών, οι οποίοι επιτρέπουν 
το συνδυασμό των καινούριων λέξεων με άλλες ήδη γνωστές και να τους 
υποδείξει τρόπους συσχετισμού των λέξεων, όπως είναι: 

• Η δημιουργία εικόνων-σκηνών στις οποίες τοποθετείται η καινούρια 
λέξη. Ο μαθητής ενθυμούμενος όλη τη σκηνή θυμάται και τη συγκεκριμέ-
νη λέξη.

• Η χρήση λέξεων-κλειδιών. Όσο πιο παράξενη είναι η λέξη-κλειδί με 
την οποία συνδέουμε την καινούρια λέξη τόσο πιο αποτελεσματικά την 
ανακαλούμε στη μνήμη μας. Π.χ. αν διδάσκουμε τη λέξη «παπαγάλος» ως 
λέξεις κλειδιά μπορούν να χρησιμεύσουν οι λέξεις «παπάς» και «γάλλος» 
και οι μαθητές να θυμούνται πως ο παπαγάλος δεν είναι ένα γάλλος ιερω-
μένος αλλά ένα πουλί, το οποίο μπορούν να φανταστούν ότι μιλάει γαλλι-
κά (Ε.Χειλάκου 2005).

Αξιολόγηση του λεξιλογίου

Όπως έχουμε δει μέχρι τώρα η γνώση του λεξιλογίου δεν είναι μονο-
σήμαντη. Έχει πολλές όψεις, τις οποίες πρέπει να διδάσκει ο εκπαιδευτι-
κός και να ελέγχει το βαθμό κατοχής και αφομοίωσής τους. Συγκεκριμένα, 
πρέπει, ο εκπαιδευτικός να λαμβάνει υπόψη του για την αξιολόγηση της 
γνώσης του λεξιλογίου:

ΒΑΜΒΟΥΚΑ Ι.
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α) το συνολικό αριθμό των λέξεων των οποίων η σημασία τους είναι 
γνωστή στους μαθητές, β) την πολλαπλότητα/ το μέγεθος των σημασιών 
που έχει μια λέξη, η οποία χρησιμοποιείται μόνη ή σ’ ένα λεκτικό σύνολο 
(ένα φλιτζάνι του καφέ, ένα φλιτζάνι καφέ) και γ) την πληθώρα της γνώ-
σης του νοήματος μιας λέξης, η οποία ξεπερνά την επιφανειακή αναγνώ-
ριση των λέξεων και αγγίζει μια πιο πλατιά κατανόηση των εμπλεκόμενων 
εννοιών (συνώνυμα).

Για το λόγο αυτό καλό είναι να εκχωρεί στους μαθητές του μια σειρά 
από ασκήσεις με τις οποίες θα ελέγχει και θα αξιολογεί την ικανότητά τους 
να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν ορθά την εκάστοτε λέξη. Τέτοιες 
ασκήσεις μπορεί να είναι οι ακόλουθες:

→ Ασκήσεις αντιστοίχισης συνώνυμων ή αντίθετων λέξεων ή περιπτώσεις πο-
λυσημίας.
Άσκηση 1: Ο μαθητής καλείται να αντιστοιχίσει τις συνώνυμες ή τις αντί-
θετες λέξεις.

Άσκηση 2: Ο μαθητής καλείται να αντιστοιχίσει τη σωστή σημασία της 
λέξης «περνώ» βάσει ενός κειμενικού πλαισίου.

→ Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής
Άσκηση 1: Ο μαθητής καλείται να διαγράψει τη λέξη που δεν ταιριάζει.
ι) Τα βουνά είναι
α) κατάλευκα             β) μεγάλα               γ) ψηλά                 δ) χλωμά

παπαγάλος δεν είναι ένα γάλλος ιερωμένος αλλά ένα πουλί, το οποίο μπορούν να 

φανταστούν ότι μιλάει γαλλικά (Ε.Χειλάκου 2005). 
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Αθώος Άπειρος 
Αναχώρηση Αρχίζω 
Έμπειρος Άφιξη 
Τελειώνω Άβολος 
Βολικός Ένοχος 

Έθιμο Αφανής 
Λυγμός Στραβός 
 Άφαντος Ίσιος 
 Λοξός Συνήθεια 
Ομαλός Αναφιλητό 

 
.  
 
 
 
 

 
 

 2: Ο μαθητής καλείται να αντιστοιχίσει τη σωστή σημασία της λέξης 
«περνώ» βάσει ενός κειμενικού πλαισίου. 
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Ομαλός Αναφιλητό 

 
.  
 
 
 
 

 
 

 2: Ο μαθητής καλείται να αντιστοιχίσει τη σωστή σημασία της λέξης 
«περνώ» βάσει ενός κειμενικού πλαισίου. 

  
Θα περάσω να σε δω. Διασχίσουμε 
Πέρασε το καλοκαίρι! Βγείτε 
Περάστε αμέσως έξω! Σκέφτομαι 
Μια ιδέα μου περνά από το μυαλό. Έρθω 
Θα περάσουμε το φαράγγι της Σαμαριάς. Τελείωσε 
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ιι) Η μητέρα μου μαγειρεύει
α) εξαιρετικά             β) υπέροχα              γ) βροχερά            δ) ωραία

Άσκηση 2: Ο μαθητής καλείται να ανακαλύψει το νόημα της παροιμίας. 
Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να ξημερώσει.
☐ Μια ομάδα πρέπει να διοικείται από όλους.
☐ Όταν ξημερώνει, πολλοί κοκόροι λαλούν μαζί.
☐ Όπου διευθύνουν πολλοί, αργούν στο να παίρνουν αποφάσεις. 

Άσκηση 3: Ο μαθητής καλείται να διαλέξει τoν ορισμό που ταιριάζει καλύ-
τερα στη σημασία μιας λέξης. 
Βρασμός είναι :
α) το φαινόμενο μετατροπής ενός υγρού σε αέριο  
β) το φαινόμενο μετατροπής ενός υγρού σε στερεό
γ) το φαινόμενο μετατροπής ενός αερίου σε υγρό.

Άσκηση 4: Ο μαθητής καλείται να διαλέξει το σωστό ορισμό μιας λέξης.
Ο άνθρωπος που γράφει βιβλία λέγεται:
α) βιβλιοπώλης   β) εκδότης   γ) συγγραφέας  δ) συντάκτης  
ε) βιβλιοδέτης

→ Ασκήσεις συμπλήρωσης κενών
Άσκηση: Ο μαθητής καλείται να συμπληρώσει κάποιες προτάσεις, επιλέ-
γοντας τη σωστή λέξη από αυτές που υπάρχουν στην παρένθεση.

Ο κατηγορούμενος...........................(καταδίδει, διαδίδει) ότι ο μηνυτής είναι 
ψεύτης. 
Ο αγώνας ...........................(αναβλήθηκε, διαβλήθηκε) λόγω της βροχής. 

→ Ασκήσεις αντικατάστασης
Άσκηση: Ο μαθητής καλείται να αντικαταστήσει τις υπογραμμισμένες λέ-
ξεις με τις αντίθετες τους.

ΒΑΜΒΟΥΚΑ Ι.
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Είμαι πολύ στενοχωρημένος. Είμαι πολύ ....................................
Το χειμώνα κάνει κρύο. Το καλοκαίρι κάνει .........................................

→ Ασκήσεις ανάκλησης
Άσκηση: Ο μαθητής καλείται να γράψει δίπλα από μια λέξη τις αντίθετες 
ή συνώνυμές τους.

Πάνω: ......................... Καθαρός: ......................... Ομαλός: .........................
Δεξιά: ......................... Όμορφος: ......................... Αρχίζω: ...........................

Αντί για συμπέρασμα
 

Σωστή χρήση του λόγου δε σημαίνει μόνο την πιστή τήρηση και εφαρ-
μογή των γραμματικών και συντακτικών κανόνων, αλλά την εξάντληση 
των δυνατοτήτων που παρέχει το λεξιλόγιο κάθε γλώσσας. Όσο πιο πλού-
σιο και σωστά αφομοιωμένο λεξιλόγιο διαθέτει αυτός που εκφράζεται και 
όσο ορθότερα και εύστοχα μπορεί να το χρησιμοποιεί, τόσο κι ο λόγος 
γίνεται πιο πειστικός και παραστατικός. Στην προσπάθειά του ο μαθητής 
να θεμελιώσει μια πιο στέρεη υποδομή του λόγου και να κατακτήσει τα 
γλωσσικά εκφραστικά μέσα πρέπει να αναζητήσει τρόπους καλλιέργειας 
και εκμάθησης του λεξιλογίου. Στην προσπάθειά του αυτή ο εκπαιδευτικός 
είναι εκείνος που θα τον καθοδηγήσει και θα του διδάξει νέες λέξεις, θα του 
υποδείξει στρατηγικές εκμάθησης και συγκράτησης νέων λέξεων και θα 
τον ενθαρρύνει στην προσωπική-ατομική ενασχόληση με την ανάγνωση 
και τη γραφή. Το έργο του εκπαιδευτικού δεν είναι και τόσο εύκολο, πρέ-
πει να είναι ευρηματικός τόσο κατά τη διδασκαλία των καινούριων λέξεων 
όσο και στο επίπεδο της αφομοίωσης των λέξεων και της χρησιμοποίησης 
τους, βάσει των επικοινωνιακών περιστάσεων. Οφείλει να καταστήσει σα-
φές στους μαθητές, ότι για να επιτύχουμε την ακριβολογία και την καλλιέ-
πεια στο λόγο δεν επαρκεί μόνο η γνώση του λεξιλογίου, αλλά χρειάζεται 
κάθε ομιλητής ή γραφέας να λαμβάνει υπόψη του τις επικοινωνιακές πα-
ραμέτρους που συμμετέχουν σε μια επικοινωνιακή συνθήκη. 
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