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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

 
Η παρούσα µελέτη πραγµατεύεται το θέµα της ενσωµάτωσης και καλλιέργειας της 

µεταγνώσης στην αναγνωστική κατανόηση αρχάριων αναγνωστών, µε τη µορφή 

µεταγνωστικών στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης. Συγκεκριµένα, σκοπός της εργασίας 

ήταν να µελετήσει την επίδραση της διδασκαλίας µεταγνωστικών στρατηγικών στις δεξιότητες 

αναγνωστικής κατανόησης µαθητών Β΄ τάξης δηµοτικού σχολείου. Για την επίτευξή του, 

πραγµατοποιήθηκε διδακτική παρέµβαση και σύγκριση µεταξύ δυο οµάδων υποκειµένων, στην 

περιοχή της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης, τριάντα εννέα (39) της οµάδας πειραµατισµού, στην 

οποία διδάχτηκαν τρεις διαφορετικές µεταγνωστικές στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης, 

και σαράντα τεσσάρων (44) της οµάδας ελέγχου, στην οποία η διδασκαλία διεξαγόταν 

κανονικά χωρίς καµία διδακτική παρέµβαση. Το επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής 

κατανόησης των 83 υποκειµένων µετρήθηκε πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση.  

Μέσα από εµπειρική µελέτη των δεδοµένων της έρευνας προέκυψε ότι παρά το γεγονός 

ότι τόσο οι µαθητές Β΄ τάξης που διδάσκονται συστηµατικά την αναγνωστική κατανόηση όσο 

και εκείνοι που ακολουθούν τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας βελτιώνουν σηµαντικά 

την αναγνωστική τους επίδοση στο τέλος του έτους, η άµεση διδασκαλία στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης βελτιώνει σε σηµαντικό βαθµό την αναγνωστική επίδοση των 

µαθητών Β΄ τάξης και, µάλιστα, η βελτίωση των µαθητών που διδάσκονται στρατηγικές 

αναγνωστικής κατανόησης είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από εκείνη των µαθητών που 

διδάσκονται µε τον παραδοσιακό τρόπο. Επιπλέον, από τις κατηγορίες υποκειµένων της 

πειραµατικής οµάδας βρέθηκε ότι οι µέτριοι και οι αδύναµοι αναγνώστες είναι εκείνοι που 

επωφελούνται περισσότερο από τη διδακτική παρέµβαση, βελτιώνοντας σε µεγαλύτερο βαθµό 

τις επιδόσεις τους από τους καλούς αναγνώστες, ενώ σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου µόνο 

η κατηγορία των αδύναµων αναγνωστών φαίνεται να βελτιώνεται σε σχέση µε τους καλούς 

αναγνώστες. Τέλος, δεν εντοπίστηκαν σηµαντικές διαφορές πριν και µετά τη διδακτική 

παρέµβαση ανάµεσα στα δυο φύλα, όσον αφορά την επίδοση αγοριών και κοριτσιών. Όσο για 

τις προτιµήσεις των υποκειµένων, από τις στρατηγικές που διδάχθηκαν φαίνεται να 

χρησιµοποιούν συχνότερα την αλληλουχία. 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης παρέχουν ενδείξεις ότι η σαφής διδασκαλία 

µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης κειµένων µπορεί να προάγει και να βελτιώσει 

σηµαντικά το επίπεδο αναγνωστικής κατανόησης µαθητών που βρίσκονται ακόµα στο στάδιο 

της πρώτης ανάγνωσης.  
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ABSTRACT 
 
 

The present study discusses the issue of the integration and development of metacognition 

in beggining readers’ reading comprehension, in the form of metacognitive reading 

comprehension strategies. Our main purpose was the study of the influence the instruction of 

metacognitive strategies might have on the reading comprehension skills of 2nd grade primary 

school pupils. In order to determine the above, an instructional intervention took place at two 

primary schools in the area of Heraklio (Crete) where three different metacognitive 

comprehension strategies were taught to thirty nine (39) students of the experimental group. 

The experimental group was compared to a forty four (44) subject group which served as the 

control group and received no metacognitive instruction. The reading performance of the two 

groups was measured before and after the intervention. 

The empirical study of the research data concluded that, although both groups of 2nd grade 

pupils who did or did not receive metacognitive instruction of comprehension strategies 

improved at their reading performance through the end of the school year, direct instruction of 

reading comprehension strategies promotes reading comprehension performance of 2nd grade 

students to a significant degree. The reading performance improvement of the experimental 

group is much more significant compared to the reading performance improvement of the 

control group. Furthermore, it was found that the subgroups of medium and weak readers of the 

experimental group were the ones who benefited more by the instructional intervention, as their 

reading performance results increased significantly compared to the results of the subgroup of 

good readers, whereas only the subgroup of weak readers of the control group improved 

significantly compared to the good readers of the same group. No significant differences were 

observed between boys and girls before and after the intervention, regarding their reading 

performance. Last but not least, the sequencing strategy was found to be the most popular 

students’ selection.  

          The results indicate that direct instruction of metacognitive reading comprehension 

strategies can promote and improve novice readers’ reading ability.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Είναι πλέον γνωστό και κοινά αποδεκτό ότι η κατανόηση αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό 

και στόχο της ανάγνωση. Η µελέτη της αναγνωστικής δεξιότητας έχει απασχολήσει έντονα 

όσους ασχολούνται µε τον χώρο της εκπαίδευσης κατά τις τελευταίες δεκαετίες και η ανάπτυξή 

της φαίνεται να επηρεάζει άµεσα όλους τους εκπαιδευτικούς αλλά και κοινωνικούς τοµείς στη 

ζωή των ανθρώπων.  

Ως πολύπλευρη και σύνθετη νοητική δεξιότητα, η ανάγνωση εµπλέκει πολλούς 

παράγοντες, δεξιότητες και διαδικασίες σκέψης του αναγνώστη. Η γνώση, η παρακολούθηση 

και ο έλεγχος αυτών των διαδικασιών κρίνονται απαραίτητες παράµετροι για την ανάπτυξη και 

την εξέλιξη της αναγνωστικής δεξιότητας. Η µεταγνώση, λοιπόν, δηλαδή η διαδικασία της 

σκέψης για τη σκέψη, της παρακολούθησης και του ελέγχου των εσωτερικών γνωστικών 

λειτουργιών, αποτελεί ένα απαραίτητο συστατικό για την ανάπτυξη της αναγνωστικής 

δεξιότητας.  

∆εδοµένων των παραπάνω παραδοχών, αλλά και του γεγονότος ότι οι πρόσφατες τάσεις 

στο πεδίο της αναγνωστικής κατανόησης έχουν οδηγήσει στην αύξηση της έµφασης που 

δίνεται στο ρόλο της µεταγνωστικής ενηµερότητας στις γνωστικές διαδικασίες που λαµβάνουν 

χώρα κατά την ανάγνωση, θελήσαµε να διερευνήσουµε τις επιδράσεις της ανάπτυξης 

µεταγνωστικών δεξιοτήτων στην αναγνωστική κατανόηση µαθητών δηµοτικού σχολείου. Το 

παραπάνω θέµα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν συνυπολογίσουµε και το γεγονός ότι 

προς το παρόν δεν έχει προσελκύσει το ανάλογο ενδιαφέρον ερευνητών κι εκπαιδευτικών στην 

ελληνική πραγµατικότητα. 

Βασικός παράγοντας που αποτέλεσε το έναυσµα για την ενασχόλησή µας µε το πεδίο της 

αναγνωστικής κατανόησης και το συνδυασµό του µε το πεδίο της µεταγνώσης ήταν οι 

προσωπικές εµπειρίες από το οικείο οικογενειακό και επαγγελµατικό περιβάλλον, καθώς και 

προσωπικές αναγνώσεις σχετικών βιβλίων και άρθρων. Κίνητρα επιλογής του παραπάνω 

θέµατος και διεξαγωγής του παρόντος εγχειρήµατος αποτέλεσαν, επίσης, η επιθυµία για 

κάποιου είδους συνεισφοράς, στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που συµβάλλουν 

στην ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας, στην ευρύτερη διερεύνηση της θέσης που 

κατέχει η µεταγνώση στην ανάγνωση, καθώς και στην εφαρµογή των ιδεών και αξιώσεων του 

πεδίου της µεταγνωστικής ανάγνωσης στα ελληνικά δεδοµένα. Τέλος, µε την επίτευξη των 

παραπάνω στόχων ευελπιστούµε να συνεισφέρουµε στην αξιοποίηση των ερευνητικών 

δεδοµένων, αποτελεσµάτων και  εµπειριών από τους εκπαιδευτικούς της πράξης, καθώς και 

στην περαιτέρω µελέτη του συγκεκριµένου θέµατος από περισσότερους Έλληνες ερευνητές.   
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Η παρούσα µελέτη αποτελεί διπλωµατική εργασία ειδίκευσης η οποία πραγµατοποιήθηκε 

στα πλαίσια του πρώτου κύκλου µεταπτυχιακών σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Οι δυσκολίες και τα εµπόδια που 

προέκυψαν από τη συνολική πορεία για την πραγµατοποίησή της ήταν αρκετά, αλλά µε τη 

βοήθεια και υποστήριξη κάποιων ανθρώπων έγινε δυνατή η υπέρβασή τους και η µετατροπή 

τους σε πολύτιµα µαθήµατα ζωής. Θα ήθελα, λοιπόν, να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες 

στους παρακάτω ανθρώπους: 

Στον επιβλέποντα καθηγητή µου, Καθηγητή κ. Μιχάλη Βάµβουκα, για την ενθάρρυνση, 

την τεράστια υποµονή, την αµέριστη συµπαράστασή του και την απεριόριστη διάθεση χρόνου 

και εµπιστοσύνης καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας. Επιπλέον, τον 

ευχαριστώ για τις σύντοµες αλλά πάντα εύστοχες και ουσιαστικές παρατηρήσεις του, που µου 

άνοιγαν κάθε φορά δρόµους για µεγαλύτερη εµβάθυνση και οργάνωση στις σκέψεις µου. 

Στα δύο συνεπιβλέποντα µέλη της τριµελούς επιτροπής, την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. 

Ελένη Βασιλάκη και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Γιάννη Σπαντιδάκη, για το ενδιαφέρον τους 

και την προθυµία τους να συζητήσουν µαζί µου τους προβληµατισµούς και τις απορίες µου. 

Στους ∆ιευθυντές των δύο ∆ηµοτικών Σχολείων όπου διεξήχθηκε η έρευνα, κ. Γιώργο 

Τερζάκη, ∆ιευθυντή του 19ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ηρακλείου και κ. Αντώνη Μπερκούτη 

∆ιευθυντή του 47ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ηρακλείου, καθώς και στους δασκάλους των 

τµηµάτων της Β΄ τάξης των 19ου και 47ου ∆ηµοτικών Σχολείων Ηρακλείου, η πολύτιµη 

συνεργασία των οποίων επέτρεψε την οµαλή διεξαγωγή της διδακτικής παρέµβασης και τη 

συλλογή των δεδοµένων της έρευνας, σηµεία κλειδιά για την ολοκλήρωση και την πληρότητα 

του παρόντος ερευνητικού εγχειρήµατος.  

Στους µαθητές που συµµετείχαν στην ερευνητική διαδικασία, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν 

µε προθυµία και ενδιαφέρον σε όλες τις δραστηριότητες (τεστ και διδασκαλίες) που 

συµπεριλάµβανε η ερευνητική διαδικασία. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του στενού φιλικού και οικογενειακού 

µου περιβάλλοντος  για τις πολύτιµες συµβουλές και για την αµέριστη συµπαράστασή τους όχι 

µόνο κατά τη διάρκεια του παρόντος εγχειρήµατος, αλλά και σε όλες τις σηµαντικές στιγµές 

της ζωής µου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον πατέρα µου κ. Αντώνη Μπερκούτη, που θυσίασε 

αρκετό από τον προσωπικό του χρόνο προκειµένου να βοηθήσει και να προωθήσει την 

ολοκλήρωση του παρόντος ερευνητικού εγχειρήµατος, καθώς και τη µητέρα µου κ. Στέλα 

Κουτσουράκη που κάνει την παρουσία της αισθητή σε κάθε πτυχή της ζωής µου, ανοίγοντάς 

µου συνεχώς νέους δρόµους προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελµατικής εξέλιξης και 

αποτελώντας άψογο παράδειγµα µητέρας, φίλης, δασκάλας, επαγγελµατία και επιστήµονα.  
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά µαθαίνουν να διαβάζουν στο σχολείο, ή και στο σπίτι 

ακόµα, µε πολλές διαφορετικές µορφές διδασκαλίας, τα περισσότερα αποκτούν θεµελιώδεις 

αναγνωστικές δεξιότητες µετά την πάροδο αρκετών χρόνων. Μέχρι και την Γ΄ ή ∆΄ τάξη του 

δηµοτικού σχολείου οι µαθητές αναµένεται να είναι σε θέση να ξεχωρίζουν κεντρικές ιδέες στα 

κείµενα, να συγκεντρώνονται στις σηµαντικές πληροφορίες περισσότερο απ’ ότι στις 

βοηθητικές λεπτοµέρειες και να συνδέουν µεταξύ τους ιδέες από πολλά διαφορετικά µέρη στο 

σώµα των ιστοριών που διαβάζουν. Αυτές οι δεξιότητες, µεταξύ πολλών άλλων ακόµα, 

περιλαµβάνονται στα πλαίσια και στους στόχους των αναλυτικών προγραµµάτων για την 

ανάγνωση διεθνώς και επαναλαµβάνονται σε όλη τη διάρκεια φοίτησης στις τάξεις του 

δηµοτικού σχολείου µε ολοένα και πιο σύνθετο και πολύπλοκο υλικό και διαδικασίες. 

Εντούτοις, πολλά παιδιά δεν καταφέρνουν να προοδεύσουν και να προχωρήσουν πέρα από το 

στάδιο της αποκωδικοποίησης των λέξεων και δεν κατακτούν επαρκείς και αποτελεσµατικές 

δεξιότητες κατανόησης (Paris, Cross & Lipson, 1984).  

Οι παράγοντες που συνηγορούν για τη δηµιουργία της παραπάνω κατάστασης είναι 

πολλοί, µεταξύ των οποίων, ίσως ένας από τους βασικότερους, είναι και η τάση των 

περισσότερων εκπαιδευτικών να δίνουν περισσότερη έµφαση στην αποκωδικοποίηση και να 

βασίζονται στην απάντηση των µαθητών σε ερωτήσεις κατανόησης του περιεχοµένου των 

κειµένων, αντί να διδάσκουν στους µαθητές πώς να κατανοούν και πώς να χρησιµοποιούν 

στρατηγικές για να βελτιώσουν την κατανόηση (Durkin, 1978-79; Paris, Cross & Lipson, 1984). 

Πιθανές αιτίες που προκαλούν αυτήν την παρατηρούµενη απουσία άµεσης διδασκαλίας της 

κατανόησης και του τρόπου µε τον οποίο µπορούν να κατανοήσουν την ανάγνωση οι µαθητές 

αποτελεί, συχνά, η ελλιπείς ενηµέρωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω στο 

συγκεκριµένο θέµα ή το εξαιρετικά µικρό ποσοστό διδακτικού χρόνου που αφιερώνεται στην 

κατανόηση, τη σηµασία και τη διδασκαλία της.  

Έπειτα από αρκετές δεκαετίες ερευνών πάνω σε πρακτικές µεθόδους διδασκαλίας της 

ανάγνωσης, τη δεκαετία του 1970 οι µελετητές της κατανόησης στράφηκαν προς τη γνωστική 

και αναπτυξιακή ψυχολογία προκειµένου να εντοπίσουν στοιχεία για το πώς µαθαίνουν τα 

παιδιά να διαβάζουν (Carr, 1981; Paris, Cross & Lipson, 1984). Τα νέα αυτά ραγδαίως 

αναπτυσσόµενα επιστηµονικά ερευνητικά πεδία περιλάµβαναν πολλές ερευνητικές µελέτες 

σχετικά µε την αντίληψη των µαθητών, τη µνήµη και την επεξεργασία κειµένων. Σταδιακά η 

προσοχή µεταφέρθηκε από τις µεθόδους διδασκαλίας στη θεώρηση των αναγνωστικών 

δεξιοτήτων που χρησιµοποιούν οι αναγνώστες διαφορετικών ηλικιών και ικανοτήτων. Η αρχή 
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που κινητοποίησε τις παραπάνω συγκριτικές µελέτες υπαγορεύει ότι ο προσδιορισµός µιας 

ακολουθίας θεµελιωδών αναπτυξιακών δεξιοτήτων για την επιτυχή ανάγνωση θα συνεπαγόταν 

τον προσδιορισµό των ειδών των απαραίτητων παρεµβάσεων σε διάφορα στάδια της µάθησης 

των παιδιών (Paris, Cross & Lipson, 1984).  

Έτσι, στα τέλη πια της δεκαετίας του 1970, εισάγεται στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά 

δεδοµένα για την ανάγνωση ο όρος µεταγνώση, ο οποίος αναφέρεται στην υψηλόβαθµη σκέψη 

που περιλαµβάνει τον ενεργό έλεγχο των γνωστικών διαδικασιών που εµπλέκονται στη µάθηση 

(Livinston, 1997). Ο παραπάνω όρος έγινε σύντοµα πολύ δηµοφιλής στις θεωρίες για την 

ανάγνωση, αφού όχι µόνο προσδιόριζε τα είδη γνώσης και των δεξιοτήτων που είναι 

απαραίτητο να κατακτήσουν οι αρχάριοι αναγνώστες (Paris, Cross & Lipson, 1984), αλλά και 

εξαιτίας του γεγονότος ότι η µεταγνωστική έρευνα φάνηκε να δίνει πειστικές εξηγήσεις στην 

αιτία για την οποία κάποια άτοµα είναι πιο επιτυχηµένα από άλλα στον τοµέα της 

αναγνωστικής κατανόησης (Baker, 2002; Garner, 1987; Mokhtari & Reichard, 2002; Μπότσας, 

2007). Σύντοµα ακολούθησαν διδακτικές παρεµβάσεις για την προώθηση της µεταγνώσης, 

συνοδευόµενες από προτάσεις και υποδείξεις προς τους ενεργούς εκπαιδευτικούς (Baker, 

2002).  

Μια τέτοια προσπάθεια προώθησης της µεταγνωστικής ενηµερότητας και κατάθεσης 

προτάσεων για µεταγνωστική διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης αποτελεί και η 

παρούσα µελέτη, η οποία επιχειρεί να µελετήσει την επίδραση της µεταγνωστικής 

ενηµερότητας µε τη µορφή στρατηγικών κατανόησης στην αναγνωστική επίδοση αρχάριων 

αναγνωστών. Η ανάγκη σχετικής ενηµέρωσης και γενικότερου εκσυγχρονισµού στα πλαίσια 

της ερευνητικής προσέγγισης του πεδίου της ανάγνωσης, σε συνδυασµό µε την έλλειψη 

σχετικών µελετών στην ελληνική βιβλιογραφία, αποτέλεσε το κίνητρο και έδωσε την ώθηση 

για τη διεξαγωγή του παρόντος ερευνητικού εγχειρήµατος. 

Η µελέτη διαρθρώνεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος αποτελεί τη θεωρητική προσέγγιση 

του ερευνώµενου αντικειµένου, η οποία ολοκληρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο γίνεται σύντοµη και περιεκτική παρουσίαση των βασικών αρχών και αξιώσεων του 

πεδίου της ανάγνωσης, µε κύριο σηµείο εστίασης την αναγνωστική κατανόηση και τα µοντέλα 

ανάπτυξής της. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται µε την ανάλυση του πεδίου της µεταγνώσης, 

όσον αφορά τον ορισµό της, τις διάφορες όψεις και µορφές της και τη σηµασία της γενικότερα, 

καθώς και τη θέση της, µε την µορφή στρατηγικών, στην ανάγνωση ειδικότερα. Η ολοκλήρωση 

του θεωρητικού µέρους της εργασίας πραγµατοποιείται µε το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, µε 

το οποίο επιχειρείται ο συνδυασµός των πεδίων που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στα δύο 

προηγούµενα κεφάλαια της εργασίας. Με άλλα λόγια, γίνεται ανασκόπηση του πεδίου της 
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µετακατανόησης, του ρόλου της µεταγνωστικής ενηµερότητας και ελέγχου στην αναγνωστική 

κατανόηση, ενώ προσδιορίζονται οι υπάρχουσες κατηγορίες µεταγνωστικών στρατηγικών, η 

διδασκαλία τους και η σηµασία της για την κατανόηση. Το κεφάλαιο κλείνει µε την 

ανασκόπηση των ερευνών που εστιάστηκαν στη µελέτη του ίδιου αντικειµένου.  

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας µας, το οποίο αποτελεί την ερευνητική προσέγγιση του 

αντικειµένου της έρευνας, αναφέρονται αναλυτικά ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήµατα που 

καθοδήγησαν την παρούσα µελέτη, η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση της 

συγκεκριµένης ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και η αναλυτική περιγραφή των σταδίων 

διεξαγωγής της έρευνας. Περιγράφονται, επίσης, λεπτοµερώς τα όργανα συλλογής των 

δεδοµένων και ο συνολικός σχεδιασµός της διδακτικής παρέµβασης, δηλαδή των διδασκαλιών 

που τη συγκρότησαν. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας στατιστικής 

ανάλυσης, των αποτελεσµάτων και του σχολιασµού τους, παρουσιάζονται και ερµηνεύονται τα 

αποτελέσµατα του ερευνητικού εγχειρήµατος και, τέλος, παρατίθενται τα συµπεράσµατα που 

προέκυψαν, συνοδευόµενα από εκπαιδευτικές και ερευνητικές προτάσεις για µελλοντική 

ενασχόληση εκπαιδευτικών και ερευνητών µε το συγκεκριµένο αντικείµενο της έρευνας ή µε 

άλλα σχετικά ζητήµατα. 



 18 

Β. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.0 Η αναγνωστική δεξιότητα 

Η µελέτη της ανάγνωσης απασχόλησε εκπαιδευτικούς κι ερευνητές από πολύ νωρίς στην 

ιστορία της επιστηµονικής µελέτης εκπαιδευτικών ζητηµάτων, µε τις πρώτες θεωρητικές 

προσεγγίσεις της αναγνωστικής ανάπτυξης να κάνουν την εµφάνισή τους ήδη από τη δεκαετία 

του 1930. Η εξέλιξη της ανάλυσης της ανάγνωσης από τότε ήταν ραγδαία. Τις δεκαετίες του 

1960 έως 1980, µάλιστα, υπήρξε ιδιαίτερα µεγάλη ενασχόληση και προώθηση του θέµατος, 

ενώ κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα έφθασε σε πρωτοφανή επίπεδα 

(Indrisano & Chall, 1995; Κουτσουράκη, 2006).   

Μέχρι τις αρχές του περασµένου αιώνα η φωνούµενη ανάγνωση, δηλαδή ουσιαστικά η 

φωνολογική αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, ήταν το κριτήριο που προσδιόριζε το 

επίπεδο και το βαθµό κατοχής της αναγνωστικής δεξιότητας και, κατά συνέπεια, αποτελούσε 

τον παράγοντα που συγκέντρωνε το αποκλειστικό ενδιαφέρον ερευνητών κι εκπαιδευτικών 

(Πόρποδας, 2002). Μέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 1960, η ανάγνωση δεν 

αντιµετωπιζόταν ως γλωσσική διαδικασία, αλλά εκλαµβανόταν ως αντιληπτική διαδικασία. Με 

άλλα λόγια, αποτελούσε µια διεργασία παραγωγής ενός γλωσσικού κώδικα, µέσω της 

µετάφρασης των γραπτών συµβόλων σε ήχους, τον οποίο κατανοούσε ο αναγνώστης. Ως εκ 

τούτου, η διδασκαλία της ανάγνωσης εστιαζόταν στη µάθηση των γραπτών συµβόλων και τη 

µετατροπή τους σε λεκτικό κώδικα (Pearson & Stephens, 1994; Κουτσουράκη, 2006).  

Εντούτοις, η παραπάνω αξίωση δεν επαρκούσε για την ολοκληρωµένη ερµηνεία των 

διαδικασιών και διεργασιών που λαµβάνουν χώρα κατά την ανάγνωση. Σύντοµα, η ανάγκη για 

συστηµατικότερη µελέτη έγινε σαφής και πολλοί διαφορετικοί επιστηµονικοί κλάδοι άρχισαν 

να ασχολούνται µε τη µελέτη του πεδίου της αναγνωστικής διαδικασίας. Έτσι, από τα µέσα της 

δεκαετίας του 1960 κι έπειτα, ξεκίνησε πλέον η διεπιστηµονική αναζήτηση του πεδίου. 

Παρόλα αυτά, όµως, το αποτέλεσµα της ανάγνωσης συνέχισε να αποτελεί το κεντρικό σηµείο 

στο οποίο η εκπαιδευτική κοινότητα και ολόκληρη η κοινωνία εστίαζε το ενδιαφέρον και την 

προσοχή της, τοποθετώντας ουσιαστικά στο περιθώριο τη διαδικασία που θα φώτιζε 

ερµηνευτικά το όλο ζήτηµα (Πόρποδας, 2002. Κουτσουράκη, 2006).   

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται η σύγχρονη ισχύουσα θεώρηση της 

αναγνωστικής δεξιότητας, έτσι όπως έχει διαµορφωθεί από τη µελέτη των διαφόρων όψεών της 

µέχρι σήµερα.  
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1.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση 

Είναι παραδεκτό ότι η αναγνωστική δεξιότητα συνιστά µια πολύπλευρη και σύνθετη 

νοητική λειτουργία (Βάµβουκας, 1987. Πόρποδας, 1983. Τάφα, 1995), µια δυναµική πράξη 

στην οποία εµπλέκονται πολλοί παράγοντες και αναπτυσσόµενες δεξιότητες (µνήµη, προσοχή, 

γλώσσα, κίνητρα κ.τ.λ.) (Snow, Burns & Griffin, 1998; Βάµβουκας, 1992α. Πόρποδας, 1983) 

και σχετίζεται σε σηµαντικό βαθµό µε τις διαδικασίες της σκέψης, στην οποία ο αναγνώστης 

συµµετέχει ενεργά (Σπινκ, 1990). Αποτελεί, όµως, ταυτόχρονα και µια κοινωνική δεξιότητα 

του ατόµου (Βάµβουκας, 1991. Πόρποδας, 1983. Snow, Burns & Griffin, 1998). Ανάγνωση 

σηµαίνει άντληση νοήµατος από το γραπτό λόγο, όταν ο αναγνώστης έρθει σε επαφή µε αυτόν 

(Anderson et al, 1994; Stainthorp & Hughes, 1999). Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της 

αναγνωστικής διαδικασίας και των πολλαπλών παραγόντων που εµπλέκονται στην ανάπτυξή 

της, οι πολύχρονες έρευνες που έχουν διεξαχθεί για το θέµα αυτό δεν έχουν κατορθώσει να 

αναπτύξουν και να θεµελιώσουν ένα γενικά αποδεκτό µοντέλο της εξέλιξής της. 

Για την αποκρυπτογράφηση της αναγνωστικής λειτουργίας, πολλοί επιστηµονικοί τοµείς 

εξετάζουν ποικιλοτρόπως τις διάφορες πτυχές της. Συνακόλουθα, οι ορισµοί που δίνονται 

ποικίλουν ανάλογα µε την επιστηµονική προσέγγιση που τη µελετά. Έτσι η ανάγνωση ορίζεται 

ως ο προφορικός, µε νόηµα, µετασχηµατισµός της γραπτής γλώσσας (Harris & Sipay, 1985), ως 

µια διαδικασία δόµησης νοήµατος από γραπτό λόγο (Anderson et al, 1985), ως σκέψη 

καθοδηγούµενη από το γραπτό λόγο (Perfetti, 1984). Ο Πόρποδας (2002:52) την ορίζει ως ένα 

γνωστικό έργο, η διεκπεραίωση του οποίου απαιτεί αυξηµένο βαθµό γνωστικής εγρήγορσης και οι 

Rayner & Pollatsek (1989:23) ως «την ικανότητα λήψης οπτικών πληροφοριών από το έντυπο 

κείµενο και κατανόησης του νοήµατος του κειµένου». 

Η γνωστική προσέγγιση γενικά αντιλαµβάνεται την ανάγνωση ως αντιληπτική και 

ταυτόχρονα γνωστική διαδικασία. Η µάθησή της είναι µια γνωστική δεξιότητα που αποκτάται 

ύστερα από ενσυνείδητη νοητική προσπάθεια και διαφοροποιείται από την κατάκτηση του 

προφορικού λόγου. Ο έµπειρος αναγνώστης χρησιµοποιεί αισθητηριακές, συντακτικές, 

σηµασιολογικές και πραγµατολογικές πληροφορίες, προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο του.           

Η ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση εκλαµβάνει την ανάγνωση ως µια γνωστική 

δραστηριότητα, κατά την οποία µε βάση τη γραπτή αναπαράσταση της λέξης αναδηµιουργείται 

η φωνολογική της ταυτότητα και στη συνέχεια η πρόσβαση στη σηµασία της γίνεται δυνατή µε 

τη βοήθεια της φωνολογικής αναπαράστασής της. Με άλλα λόγια συνδέει την ανάγνωσης µε 

τις δραστηριότητες πρόσληψης και παραγωγής του προφορικού λόγου. 

Κατά τους ψυχογλωσσολόγους, οι αναγνώστες αξιοποιούν κανόνες που εφαρµόζουν κατά 

την κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου βασιζόµενοι και στη φωνολογική δοµή 
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της οµιλίας και στην ορθογραφική αναπαράσταση του γραπτού λόγου. Κατά την άποψή τους, η 

κατανόηση χαρακτηρίζει τόσο τον προφορικό όσο και το γραπτό λόγο εποµένως ως σηµαντικό 

χαρακτηριστικό της ανάγνωσης εκλαµβάνεται η φωνολογική µετάφραση του προφορικού 

λόγου (Πόρποδας, 2002). 

Όπως αναφέρουν οι Manzo, Manzo και Estes (2001), ο ανθρωπιστής και 

ψυχογλωσσολόγος Goodman θεωρεί την ανάγνωση ως µια σύνθετη, ενεργητική διαδικασία, 

καθώς και ως την επέκταση της ευρύτερης γλωσσικής διαδικασίας µέσω της οποίας 

µοιραζόµαστε τις εµπειρίες µας, µαθαίνουµε από τους άλλους, σχεδιάζουµε και 

συνεργαζόµαστε. Ο γραπτός λόγος επεκτείνει τη διαδικασία της επικοινωνίας µε αυτούς που 

δεν είναι παρόντες. 

Η αναγνωστική δεξιότητα συνιστά µια δραστηριότητα λήψης µηνυµάτων και επίλυσης 

προβληµάτων, της οποίας η κατοχή και η ευελιξία ασκούνται και µε την άσκηση αυτή 

βελτιώνονται (Clay, 1991). Κατά τη διεκπεραίωσή της ερµηνεύεται ο συµβολικός κώδικας του 

γραπτού λόγου µε σκοπό να αντληθεί νόηµα και να κατανοηθεί το εννοιολογικό περιεχόµενο 

του γραπτού κειµένου (Βάµβουκας, 1992α. Πόρποδας, 1983). Ο αναγνώστης χρησιµοποιεί το 

µικρότερο ποσό των πληροφοριών που υπάρχουν στο κείµενο και του είναι απαραίτητες για να 

αντλήσει νόηµα, µε βάση και τα υπάρχοντα γλωσσικά και εννοιολογικά του σχήµατα 

(Goodman & Goodman, 1994; Goodman, 1994). Επιπλέον, ο αναγνώστης ελέγχει αν υπάρχουν 

διαθέσιµες ενδείξεις, προβλέπει συντακτικές δοµές και γραφηµατικές ενδείξεις που έπονται, 

επιβεβαιώνει ή απορρίπτει τις προβλέψεις αυτές, τις τροποποιεί αν είναι απαραίτητο και 

προσαρµόζει τις έννοιες που αναπτύσσονται καθώς αποκωδικοποιούνται νέες πληροφορίες 

(Goodman & Goodman, 1979). Κατά τη διαδικασία αυτή ο αναγνώστης µαντεύει ή εικάζει το 

νόηµα της λέξης, µετατρέπει τις οπτικές παραστάσεις της γλώσσας και όχι τα γραπτά σύµβολα, 

σε έννοιες προκειµένου να ανασύρει άµεσα την έννοια (Πόρποδας, 2002). Ο Goodman (1994) 

χαρακτηριστικά αποκαλεί την όλη διαδικασία ψυχογλωσσικό παιχνίδι µαντέµατος.   

Συµπερασµατικά, η ανάγνωση αποτελεί µια ερµηνευτική διαδικασία την οποία 

υποβοηθούν τόσο οι γνώσεις που προέρχονται από την καθηµερινότητα, όσο και η χρήση 

στρατηγικών. Απαιτείται ευφράδεια για τη σωστή και ταχεία εξαγωγή νοήµατος από ένα 

κείµενο, αλλά και κίνητρα για τη διατήρηση της προσοχής και του ενδιαφέροντος του 

αναγνώστη. Αναπτύσσεται, δε, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου (Anderson et al, 

1994). Γίνεται σαφές, εποµένως, ότι η αναγνωστική πράξη είναι µια σύνθετη, κατασκευαστική, 

συντονισµένη γλωσσική, γνωστική, κοινωνική και πολιτική διαδικασία µέσω της οποίας ο 

αναγνώστης κατασκευάζει νοήµατα και, συνεπακόλουθα, είναι κατανοητή η πολυπλοκότητά 
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της αλλά και η αναγκαιότητα της πολυεπιστηµονικής της θεώρησης (Pearson & Stephens, 

1994). 

 

1.2 Επίπεδα αναγνωστικής διαδικασίας και οι λειτουργίες τους 

Από τα παραπάνω (Βάµβουκας, 1992α. Πόρποδας, 2002. Rayner & Pollatsek, 1989) 

γίνεται σαφές ότι η αναγνωστική διαδικασία διεκπεραιώνεται σε διάφορα, διαφορετικά µεταξύ 

τους επίπεδα τα οποία αλληλεπιδρούν. Πρόκειται για αλληλοσχετιζόµενες γνωστικές 

συνιστώσες, κατά τον Πόρποδα (2002), ή γλωσσικές δεξιότητες, κατά τους Gough & Juel 

(1992), ή επίπεδα αναγνωστικής λειτουργίας, κατά το Βάµβουκα (1992α & 1992β). Τα επίπεδα 

αυτά, συγκεκριµένα, είναι η αποκωδικοποίηση, η αναγνώριση δηλαδή των λέξεων και η 

κατανόηση, η σύλληψη της σηµασίας του γραπτού λόγου.  

Το πρώτο επίπεδο της αναγνωστικής λειτουργίας, η αποκωδικοποίηση, αφορά την 

αναγνώριση των γραπτών συµβόλων του γραπτού κώδικα και το µετασχηµατισµό τους σε 

φωνητικό µήνυµα (Bormuth, 1975; Βάµβουκας, 1987, 1992α & 1992β. Πόρποδας, 2002). Αυτή 

κυριαρχεί κατά τα πρώτα στάδια εκµάθησής της ανάγνωσης και αποτελεί την αισθητηριακή, 

µηχανική, εξωτερική όψη της (Βάµβουκας, 1987, 1992α & 1992β). Για την λειτουργία της 

αποκωδικοποίησης είναι απαραίτητη η γνώση του ορθογραφικού συστήµατος, η 

συνειδητοποίηση του ότι οι γραπτές λέξεις απαρτίζονται από σύµβολα τα οποία 

αναπαριστάνουν φωνήµατα και η σωστή λειτουργία της αντίληψης και της διατήρησης στη 

µνήµη γραφηµικών και φωνολογικών πληροφοριών (Πόρποδας, 2002). Ωστόσο, η 

αποκωδικοποίηση από µόνη της δεν είναι αρκετή. Συνιστά µεν µια αναγκαία αλλά όχι επαρκή 

γνωστική λειτουργία για την ανάγνωση (Πόρποδας, 2002. Βάµβουκας, 1987, 1992α & 1992β), 

καθώς ανεπτυγµένες δεξιότητες αποκωδικοποίησης δεν συνεπάγονται απαραίτητα επιτυχία σε 

ανώτερου επιπέδου αναγνωστική δεξιότητα, όπως για παράδειγµα η κατανόηση (Colley, 1987).  

Το δεύτερο επίπεδο της αναγνωστικής λειτουργίας, η κατανόηση, συνιστά τη διανοητική ή 

εσωτερική όψη της αναγνωστικής λειτουργίας (Βάµβουκας, 1987, 1992α & 1992β. Bormuth, 

1975). Προκειµένου να κατανοήσει όσα διαβάζει ο αναγνώστης συντονίζει και ολοκληρώνει 

τυχόν ελλιπείς πληροφορίες που παρέχονται από το γραπτό κείµενο, αναζητώντας και 

εγκαθιστώντας σχέσεις ανάµεσα στα γραπτά σύµβολα και τις ιδέες και τις καταστάσεων που 

παριστάνουν (Βάµβουκας, 1987, 1992α & 1992β). Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει γνώση και 

κατανόηση λεξιλογίου (Πόρποδας, 2002), δεξιότητες κατανόησης προτάσεων (Bormuth, 1975), 

ικανότητα µεταφοράς  της προηγούµενης γνώσης του αναγνώστη σε νέες λέξεις που συναντά 

και πρόβλεψης της σηµασίας τους µε βάση την προηγούµενη εµπειρία του (Βάµβουκας, 1987. 

Χατζηθεολόγου, 1994).           
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Κατά τη διάρκεια της γνωστικής λειτουργίας της κατανόησης, η επεξεργασία των 

πληροφοριών πραγµατοποιείται σε διάφορα επίπεδα, τα οποία εκτείνονται από την αναγνώριση 

και κατανόηση των µεµονωµένων λέξεων µέχρι την εφαρµογή των γνώσεων του αναγνώστη 

προκειµένου να προχωρήσει σε ερµηνεία του κειµένου και να καταλήξει σε συµπεράσµατα 

(Colley, 1987; Βάµβουκας, 1992α & 1992β). Ένας τρόπος περιγραφής των επιπέδων αυτών 

παρουσιάζεται παρακάτω, στο σχήµα 1. Το χαµηλότερο επίπεδο που παρουσιάζεται στο σχήµα, 

οι λέξεις, βρίσκεται πάνω από πολλά ακόµα χαµηλότερα επίπεδα επεξεργασίας (Kirby, 1988). 

Η επιτυχής αναγνώριση της λέξης (είτε προφορά, είτε, σε σπάνιες περιπτώσεις, αναγνώριση 

της έννοιας χωρίς να είσαι σε θέση το άτοµο να την προφέρει) αποτελεί την προϋπόθεση για 

την ανώτερου επιπέδου κατανόηση (Kirby, 2007).           

Εάν µερικές λέξεις δεν µπορούν να αναγνωριστούν, τα πιο υψηλά επίπεδα µπορούν να 

αντισταθµίσουν ως ένα βαθµό (καθοδική επεξεργασία, σχήµα 1). Με άλλα λόγια, η σηµασία 

άγνωστων λέξεων µπορεί να προκύψει έτσι σε µερικές περιπτώσεις, αλλά αυτό είναι αρκετά 

δύσκολο και µπορεί να λειτουργήσει µόνο για µερικά είδη λέξεων και µόνο για έναν µικρό 

αριθµό λέξεων του κειµένου. Είναι δε δυνατό να κατανοηθεί το κείµενο όταν η έννοια µερικών 

λέξεων λείπει ή είναι ασαφής, αλλά πέρα από ένα µέτριο επίπεδο αβεβαιότητας η κατανόηση 

γίνεται αδύνατη. 

 

Σχήµα 1: Επίπεδα διαδικασίας αναγνωστικής κατανόησης 
(Προσαρµοσµένο από Kirby, 2007)     

Τα είδη επεξεργασίας που εµφανίζονται είναι η ανοδική και η καθοδική επεξεργασία. 

Στην ανοδική επεξεργασία, οι λέξεις διαµορφώνονται σε φράσεις και οι φράσεις σε πιο 

αφηρηµένες µονάδες, τις ιδέες. Η κατανόηση στο επίπεδο φράσης ή ιδέας οδηγεί σε µια 

σχετικά ρηχή κατανόηση αυτού που το κείµενο δηλώνει άµεσα, συχνά αποκαλούµενη ως 

κυριολεκτική κατανόηση. Κατά την περαιτέρω επεξεργασία αυτών των ιδεών είτε επιλέγονται 

συγκεκριµένες ιδέες ως κύριες, είτε κατασκευάζονται κύριες ιδέες, θεµατικές γενικεύσεις ή 



 23 

αφηρηµένες έννοιες από αυτές. Από την άλλη πλευρά, η καθοδική επεξεργασία προκύπτει όταν 

οι υψηλότερου επιπέδου πληροφορίες, όπως η γνώση του γενικού θέµατος του κειµένου, 

βοηθούν τον αναγνώστη να προσδιορίσει τις χαµηλότερου επιπέδου πληροφορίες. Είναι 

σηµαντικό να αναγνωριστεί ότι και οι δυο µορφές επεξεργασίας εµφανίζονται συχνά κατά την 

κατανόηση της ανάγνωσης (αλληλεπιδραστική επεξεργασία).  

Τα πιο υψηλά επίπεδα επεξεργασίας απαιτούν την προηγούµενη γνώση  του αναγνώστη 

για να αποφασίσει ποιες είναι οι σηµαντικές πληροφορίες και, ιδιαίτερα, για να διακρίνει τα 

βαθύτερα νοήµατα του κειµένου. Η επεξεργασία που εµφανίζεται σε αυτά τα επίπεδα κάνει 

χρήση των πόρων λειτουργικής µνήµης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες ή τις σκέψεις που 

έχει το άτοµο εκείνη τη στιγµή (Kirby, 2007). Είναι γενικά αναγνωρισµένο ότι η λειτουργική 

µνήµη περιορίζεται σε τέσσερις ή πέντε µονάδες και ότι δεν υπάρχει κανένα όριο στο µέγεθος 

των µονάδων (Baddeley, 1986). Κατά συνέπεια τα άτοµα είναι σε θέση να διατηρήσουν µόνο 

τέσσερις ή πέντε ανεξάρτητες λέξεις, αλλά σε ένα συνεκτικό κείµενο µπορούν να 

επεξεργαστούν εκατοντάδες ή ακόµα και χιλιάδες λέξεις σε έναν σχετικά µικρό αριθµό κύριων 

ιδεών και ακόµη µικρότερο αριθµό θεµάτων. Με αυτές τις υψηλότερου επιπέδου µονάδες που 

διατηρούνται τα άτοµα µπορούν συχνά να αναδηµιουργήσουν (µέσω της καθοδικής 

επεξεργασίας) τις σηµαντικές χαµηλότερου επιπέδου µονάδες.  

Η αποτελεσµατική και αυτόµατη λειτουργία των χαµηλότερων επιπέδων στο σχήµα 1 

είναι προϋπόθεση για τα πιο υψηλά επίπεδα. Εάν πρέπει να αφιερωθεί πάρα πολλή συνειδητή 

προσπάθεια, για παράδειγµα, στην αποκωδικοποίηση και την αναγνώριση των λέξεων, είναι 

δύσκολο για τη σκέψη να φθάσει σε επίπεδο ανώτερο της φράσης. Κατά αυτόν τον τρόπο 

ελλιπής κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων και ατελής επεξεργασία σε χαµηλότερα επίπεδα 

µπορούν να ορθώσουν εµπόδια για την αναγνωστική κατανόηση υψηλότερου επιπέδου (Kirby, 

2007).  

Στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου οι δύο αυτές συνιστώσες διαφοροποιούνται, 

αλλά όταν αποκτηθεί επαρκής αναγνωστική εµπειρία λειτουργούν ταυτόχρονα. Ο έµπειρος 

αναγνώστης, δηλαδή, καθώς αποκωδικοποιεί ένα κείµενο κατανοεί ταυτόχρονα, 

προσλαµβάνοντας το σηµασιολογικό περιεχόµενο του µηνύµατος (Πόρποδας, 2002. 

Βάµβουκας, 1992α & 1992β).   

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η αναγνωστική κατανόηση θεµελιώνεται στην 

προσωπική και κοινωνική εµπειρία του αναγνώστη, η οποία βρίσκεται σε διαρκή 

αλληλεπίδραση µε τις γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητές του και την αντίληψη των 

συµβόλων που αναπαριστούν τη γραπτή γλώσσα. Με τον επιτυχή συνδυασµό των παραπάνω ο 

αναγνώστης αναδηµιουργεί τα νοήµατα που προτίθεται να µεταδώσει ο συγγραφέας (Harris & 
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Sipay, 1985; Βάµβουκας, 1992α; Myers, 1990; Underwood & Batt, 1996). Μπορούµε 

εποµένως να µιλήσουµε για συµπληρωµατικότητα του ρόλου των δυο βασικών επιπέδων της 

αναγνωστικής λειτουργίας, της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης (Βάµβουκας, 1987; 

1992α & 1992β. Πόρποδας, 2002).  

Η αναγνωστική λειτουργία δεν ολοκληρώνεται, όµως, µε την επιτυχή διεκπεραίωση 

αποκωδικοποίησης και κατανόησης. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι για τον επαρκή 

αναγνώστη είναι απαραίτητη και η εµπλοκή αξιολογικής συµπεριφοράς για την ολοκλήρωση 

της αναγνωστικής λειτουργίας ή µε άλλα λόγια η υιοθέτηση κριτικής στάσης απέναντι στο 

περιεχόµενο του γραπτού µηνύµατος. Προϋπόθεση για την κρίση του µηνύµατος είναι, βέβαια, 

η αναγνωστική κατανόησή του. Απαιτείται όµως και η αξιοποίηση της εµπειρίας, η 

αποστασιοποίηση και η περισυλλογή του αναγνώστη, ώστε να κρίνει και να συσχετίζει 

γεγονότα και επιχειρήµατα, να διαλέγεται µε τις ιδέες του συγγραφέα, να διακρίνει την 

αντικειµενική αιτία από την υποκειµενική σκέψη ή επιθυµία, να επεκτείνει τις ιδέες του 

συγγραφέα χρησιµοποιώντας τις γνώσεις και τις εµπειρίες του. Ανώτερες διανοητικές 

διεργασίες, όπως αυτές της ανάλυσης, της σύνθεσης, της ερµηνείας και της αξιολόγησης είναι 

απαραίτητες. Ωστόσο, πολλοί αναγνώστες δεν τις έχουν αναπτύξει και κατά συνέπεια 

αρκούνται στο επίπεδο της κατανόησης του µηνύµατος (Βάµβουκας, 1992α & 1992β). 

Γενικά, η αναγνωστική λειτουργία αποτελεί µέρος της γενικότερης ανάπτυξης του ατόµου 

και ως τέτοια πρέπει να αντιµετωπίζεται. Η µάθηση της ανάγνωσης πρέπει να ιδωθεί ως πράξη 

δηµιουργική, ως µια όψη της πορείας προς τη γνώση. Οι λειτουργίες της κριτικής κατανόησης 

και της ερµηνείας αποτελούν αναπόσπαστες συνισταµένες της (Freire, 1983).  

 

1.3 Η αναγνωστική κατανόηση  

Η αναγνωστική κατανόηση, το δεύτερο επίπεδο της αναγνωστικής λειτουργίας, αποτελεί 

µια από τις πλέον σύνθετες και αποκλειστικά ανθρώπινες γνωστικές δραστηριότητες, µια 

κατεξοχήν διαλογική, αλληλεπιδραστική διαδικασία που πραγµατοποιείται ανάµεσα στον 

αναγνώστη και το κείµενο. Πρόκειται για µια σκόπιµη δραστηριότητα που απαιτεί την 

ενορχήστρωση µια µεγάλης ποικιλίας γνωστικών δεξιοτήτων (Cross & Paris, 1988).  

Κατανόηση είναι η εξαγωγή και η κατασκευή νοήµατος από το κείµενο (Sweet & Snow, 

2002). Ο αναγνώστης πρέπει να κατασκευάσει την έννοια σε αλληλεπίδραση µε το κείµενο 

χρησιµοποιώντας τις προηγούµενες γνώσεις του και τις πληροφορίες που µπορεί να αντλήσει 

από αυτό.  

Κάθε κείµενο είναι µοναδικό στην τήρηση των δοµικών χαρακτηριστικών του κειµενικού 

είδους, του ύφους, του λεξιλογίου και της γλώσσας του. Οι διάφοροι παράγοντες που 
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επηρεάζουν την αλληλεπίδραση ενός αναγνώστη µε αυτό περιλαµβάνουν το πόσο εύκολο είναι 

το κείµενο, πόσο ακολουθεί τις συµβάσεις του ύφους ή της δοµής του, τη γλώσσα του και 

ακόµη και τον τύπος και το µέγεθος των γραµµάτων (Merisuo-Storm, 2007). Επιπλέον, οι 

αναγνώστες διαθέτουν ποικίλα επίπεδα δεξιοτήτων και εµπειρίας σε σχέση µε αυτές τις 

αλληλεπιδράσεις. Τα επίπεδα αυτά περιλαµβάνουν γλωσσικές δεξιότητες, γνωστικές 

συνιστώσες και γνώσεις για τον κόσµο. Οποιαδήποτε αναγνωστική πράξη εµφανίζεται µέσα σε 

ένα ιδιαίτερο κοινωνικοπολιτιστικό και συναισθηµατικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από 

στοιχεία όπως το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, την προηγούµενη εµπειρία του µε την 

ανάγνωση και την ανάγνωση βιβλίων από τους οικείους του, τις προσδοκίες του ότι η 

ανάγνωση πρέπει να έχει νόηµα, τα κίνητρά του, την αντίληψη του εαυτού του ως αναγνώστη, 

το σκοπός για τον οποίο διαβάζει το κείµενο, την πολιτιστική αξία που αποδίδεται στην 

ανάγνωση και τα περιβάλλοντα ανάγνωσης που βιώνει (Κουτσουράκη, 2006).  

Η διαδικασία κατανόησης ενός κειµένου αντιµετωπίζεται ως µια πορεία η οποία έχει ως 

αποτέλεσµα την αναπαράσταση της κατάστασης των γεγονότων που περιγράφει το κείµενο. 

Μια αναπαράσταση που αναφέρεται συχνά ως Νοητικό Μοντέλο (Johnson-Laird, 1983) ή 

Καταστασιακό Μοντέλο (Kintsch, 1998). Οι Oakhill & Cain (2003) υποστηρίζουν ότι η 

αποτελεσµατική κατανόηση οδηγεί σε µια ολοκληρωµένη και συνεκτική αναπαράσταση του 

περιεχοµένου του κειµένου. Προκειµένου να πετύχει µια τέτοια αναπαράσταση ο αναγνώστης 

θα πρέπει να εµπλέξει αρκετές διαδικασίες. Βέβαια, δεν ακολουθείται απαραίτητα από τον 

αναγνώστη η σειρά µε την οποία παρουσιάζονται οι διαδικασίες αυτές και, επιπλέον, είναι 

πιθανό ότι για την αποτελεσµατική κατανόηση ενός κειµένου µερικές ή όλες οι διαδικασίες 

συµβαίνουν παράλληλα.   

Αρχικά, ο αναγνώστης είναι απαραίτητο να αντλήσει και να ολοκληρώσει τα νοήµατα των 

µεµονωµένων λέξεων, προτάσεων και παραγράφων. Η άντληση του νοήµατος προφανώς δεν 

λαµβάνει χώρα αποµονωµένα, καθώς οι λέξεις και οι προτάσεις πρέπει να ερµηνευθούν σε 

σχέση µε το κείµενο συνολικά. ∆εύτερον, ο αναγνώστης θα πρέπει να επισηµάνει τις κύριες 

ιδέες ή τα θέµατα του κειµένου. Για να κατανοηθεί µια αφήγηση, για παράδειγµα, θα πρέπει να 

προσδιοριστούν οι κύριοι χαρακτήρες, τα κίνητρά τους και η πλοκή της ιστορίας. Τέλος, ο 

αναγνώστης πρέπει να οδηγηθεί σε συµπεράσµατα για να καλύψει πληροφορίες που 

υπονοούνται στο κείµενο.  

 

1.3.1 ∆ιαδικασίες - Παράγοντες που εµπλέκονται στην αναγνωστική κατανόηση 

Η ψυχολογική έρευνα έχει διευρύνει πολύ την κατανόησή µας για τις γνωστικές 

διαδικασίες, τις νοητικές δοµές και τις ιδιότητες των κειµένων που συνεισφέρουν στην επιτυχή 
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ανάγνωση, προσδιορίζοντας πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την κατανόηση (π.χ. οι 

προηγούµενες γνώσεις του αναγνώστη, η δυσκολία του κειµένου, ατοµικές διαφορές 

αναγνωστικών δεξιοτήτων κ.τ.λ.). Όπως φάνηκε και από τις προηγούµενες ενότητες, στην 

αναγνωστική κατανόηση εµπλέκονται γνωστικές δεξιότητες και διαδικασίες όπως γνώση και 

κατανόηση λεξιλογίου, αξιοποίηση προηγούµενης γνώσης και πρόβλεψη της σηµασία των 

λέξεων (Kirby, 2007; Βάµβουκας, 1987; Χατζηθεολόγου, 1994; Bormuth, 1975; Πόρποδας, 

2002). Στην προηγούµενη ενότητα έχουν ήδη αναφερθεί διάφοροι παράγοντες που εµπλέκονται 

στην κατανόηση ανάγνωσης. Οι παράγοντες αυτοί και όσοι προηγούνται αυτών µπορούν να 

ιδωθούν ως αιτίες ή πηγές κατανόησης της ανάγνωσης (σχήµα 2). 

 

Σχήµα 2: Πηγές αναγνωστικής κατανόησης 
(Προσαρµοσµένο από Kirby, 2007)       

Συνήθως, βέβαια, διαπιστώνεται διαφοροποίηση στις απόψεις των ερευνητών σχετικά µε 

τους παράγοντες, οι οποίοι θεωρούνται περισσότερο απαραίτητοι για την αναγνωστική 

κατανόηση. Ορισµένοι ερευνητές (Gough & Tunmer, 1986) κατά τη συζήτηση για τους 

παράγοντες αυτούς συµπεριλαµβάνουν λίγους (κατανόηση προφορικού λόγου και 

αποκωδικοποίηση) και άλλοι (Verhoeven & Perfetti, 2008) περισσότερους. Σε επόµενη 

ενότητα (1.3.2) περιγράφονται µοντέλα που διαµορφώνονται σε κάθε περίπτωση. Πάντως, 

είναι ευρέως αποδεκτό ότι εκτός από την αποκωδικοποίηση και την ακουστική κατανόηση 

πρέπει να προστεθούν τουλάχιστο δυο ακόµη παράγοντες: η αναγνωστική ευχέρεια και η χρήση 

στρατηγικών (σχήµα 2) (Kirby, 2007). 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών έχουµε µάθει πολλά για το πώς ο εγκέφαλος 

εκτελεί τις χαµηλότερου επιπέδου διαδικασίες της ανάγνωσης και ειδικά την αποκωδικοποίηση 
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(Adams, 1990;  Rayner et al, 2001). Γνωρίζουµε ότι διάφοροι παράγοντες συµβάλλουν στην 

ανάγνωση της λέξης, συµπεριλαµβανοµένων της φωνολογικής επίγνωσης (Stanovich, 2000), 

της ταχύτητας αναγνώρισης και εκφοράς της λέξης (Wolf & Bowers, 1999), της ορθογραφικής 

γνώσης (Levy et al, 2006), της µορφολογικής επίγνωσης (Deacon & Kirby, 2004;  Nunes & 

Bryant, 2006) και της φωνηµατικής γνώσης (σχήµα 2) (Adams, 1990). 

Η ευχέρεια, για την οποία γίνεται εκτενέστερα λόγος στη συνέχεια, έχει µελετηθεί 

λιγότερο (Kuhn & Stahl, 2003), αλλά είναι σαφές ότι  εξαρτάται από την αποτελεσµατικότητα 

της αποκωδικοποίησης και την ταχύτητα αναγνώρισης και αναγνώρισης και προφοράς των 

λέξεων (Wolf & Bowers, 1999). Όσο µικρότερη είναι η ευχέρεια τόσο λιγότερο πιθανό γίνεται 

οι αναγκαίες πληροφορίες να είναι ακόµα ενεργές στη λειτουργική µνήµη, γεγονός που 

καθιστά την κατανόηση όλο και λιγότερο δυνατή.  

Οι στρατηγικές κατανόησης της ανάγνωσης έχουν µελετηθεί εκτενώς. Πολλοί ερευνητές 

µελετούν και καταγράφουν σηµαντικές στρατηγικές όπως ο καθορισµός της σηµασίας, η 

σύνοψη πληροφοριών, η εξαγωγή συµπερασµάτων, η διατύπωση ερωτήσεων και η 

παρακολούθηση της κατανόησης (Dole et al, 1991). Κανένας, πάντως, από αυτούς τους 

παράγοντες δεν ασκεί  σηµαντική επιρροή αν απουσιάζουν τα  κίνητρα και το ενδιαφέρον.  

Οι περισσότεροι µελετητές του χώρου, όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, 

καταγράφουν µια µεγάλη σειρά παραγόντων, οι οποίοι επιδρούν µε ποικίλους τρόπους στην 

ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας. Οι παράγοντες αυτοί εντάσσονται συνήθως σε δυο 

οµάδες: τους ενδογενείς ή παράγοντες που ανάγονται στον αναγνώστη (Βάµβουκας, 1999α & 

1999β) και τους εξωγενείς ή περιβαλλοντικούς, οι οποίοι σχετίζονται µε την οικογένεια, το 

σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον (Κουτσουράκη, 2005). Ο 

συνυπολογισµός όλων αυτών των παραγόντων και η ένταξή τους σε οµάδες µε βάση τα 

εµπλεκόµενα στην αναγνωστική λειτουργία µέρη, είναι εµφανέστερος στο µοντέλο των Sweet 

& Snow (2002), οι οποίοι προσεγγίζουν την αναγνωστική κατανόηση ως την αλληλεπίδραση 

τριών παραγόντων, του αναγνώστη, του κειµένου και της δραστηριότητας. Τα τρία αυτά 

στοιχεία αλληλεπιδρούν µέσα σε ένα συγκεκριµένο κάθε φορά πλαίσιο, το ευρύτερο 

κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον, από το οποίο επηρεάζονται τα ίδια αλλά και η φύση των 

αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται (σχήµα 3).  

Τα στοιχεία αυτά αλληλοεξαρτώνται µε τρόπους δυναµικούς, οι οποίοι διαφέρουν στις 

διάφορες φάσεις της αναγνωστικής δραστηριότητας (πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την 

ανάγνωση). Οι Sweet & Snow (2002) θεωρούν τις αναγνωστικές αυτές φάσεις αναγνωστικές 

µικροπεριόδους επειδή είναι απαραίτητη η διάκριση ανάµεσα στο τι φέρει ο αναγνώστης στην 

ανάγνωση και τι αποκτά από αυτή. Καθεµιά αποτελεί µια µικρο-αναπτυξιακή πορεία. Η 
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διαδικασία της κατανόησης έχει όµως και µια µακρο-αναπτυξιακή όψη. Αλλάζει µε το χρόνο, 

την εµπειρία και τη διδασκαλία.   

 

           
Σχήµα 3:  Στοιχεία εµπλεκόµενα στην αναγνωστική κατανόηση 

(Προσαρµοσµένο από Sweet & Snow, 2002) 

Για να κατανοήσει το κείµενο ο αναγνώστης πρέπει να διαθέτει ένα ευρύ φάσµα 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Οι Snow et al (2002) υποστηρίζουν ότι για την αναγνωστική 

κατανόηση αξιοποιούνται εννέα γνωστικές συνιστώσες: (α) η ευχέρεια, (β) το λεξιλόγιο, (γ) η 

γνώση για τον κόσµο, (δ) τα κίνητρα, (ε) οι σκοποί και στόχοι, (στ) οι γνωστικές και 

µεταγνωστικές στρατηγικές, (ζ) η γλωσσική γνώση, (η) η γνώση προφορικής συνοµιλίας και 

(θ) οι τρόποι ενσωµάτωσης µη έντυπων πληροφοριών στο κείµενο. Εκτός από τα παραπάνω 

απαιτούνται και δεξιότητες όπως η προσοχή, η µνήµη, η κριτική και η αναλυτική σκέψη, οι 

ικανότητες εξαγωγής συµπερασµάτων και νοερής απεικόνισης (Sweet & Snow, 2002).   

Η γνώση για τον κόσµο προέρχεται από την προσωπική εµπειρία και ειδικότερα από την 

αναγνωστική εµπειρία. Οι έµπειροι αναγνώστες χρησιµοποιούν την εµπειρία που προέρχεται 

από τον προφορικό λόγο για να συνδέσουν στοιχεία των κειµένων το περιεχόµενο µε τα 

µηνύµατα του συγγραφέα σε µια νοηµατικά συνεπή δοµή. Η γνώση της οµιλίας περιλαµβάνει 

για παράδειγµα, τη δοµή των διαφορετικών κειµενικών ειδών, τη διάκριση παλαιών και νέων 

πληροφοριών, τα κεντρικά µηνύµατα που ο συντάκτης σκοπεύει να µεταδώσει και τη δοµή του 

θέµατος.  

Η γλωσσική γνώση (λεξιλόγιο) περιλαµβάνει τις προφορικές γλωσσικές ικανότητες - 

παραγωγή και κατανόηση. Η επιδέξια ανάγνωση απαιτεί γνώση όλων των γλωσσικών επιπέδων 

- φωνολογία, µορφολογία, σύνταξη και υψηλότερου επιπέδου δοµές λόγου (Snow et al, 2002). 
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Οι µαθητές που είναι επιδέξιοι αναγνώστες διαβάζουν µε ένα σκοπό. Οι στόχοι τους 

περιλαµβάνουν απόκτηση γνώσης, απόλαυσης λογοτεχνίας, εντοπισµό συγκεκριµένων 

πληροφοριών και µάθησης από το κείµενο (Snow et al, 2002). 

Η ευχέρεια είναι µια ακόµη σηµαντική διάσταση για την αναγνωστική κατανόηση. Οι 

εκπαιδευτικοί στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους στην αναγνωστική ευχέρεια, 

καθώς γίνεται διαρκώς σαφέστερη η σηµασία της στην αποτελεσµατική κατανόηση. Οι 

δάσκαλοι εστιάζονται σε αυτήν δεδοµένου ότι σχετίζεται µε την ακρίβεια ανάγνωσης των 

λέξεων, αλλά γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητό ότι «η ακρίβεια αναγνώρισης λέξεων 

δεν είναι ο τελικός στόχος διδασκαλίας της ανάγνωσης. Η ευχέρεια αντιπροσωπεύει ένα 

επίπεδο εµπειρίας πέρα από την ακρίβεια αναγνώρισης λέξης και η κατανόηση µπορεί να 

βοηθηθεί από αυτήν» (National Reading Panel, 2000:303). Πράγµατι, η πρόσφατη έρευνα 

διαπιστώνει ότι η ακρίβεια και η ευχέρεια είναι διακριτές δεξιότητες και ότι η δεύτερη 

σχετίζεται εντονότερα µε τη δυνατότητα κατανόησης απ’ ότι µε την αποκωδικοποίηση (Baker, 

Torgesen & Wagner, 1992). 

Γενικά, οι ερευνητές συµφωνούν ότι οι ελλιπώς ανεπτυγµένες δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης αναγκάζουν τον αναγνώστη να καταβάλει τόσο µεγάλη γνωστική 

προσπάθεια και προσοχή, ώστε να δυσκολεύεται να στρέψει την προσοχή του στην κατανόηση 

του κειµένου. Κατά αυτήν την άποψη, η ευχέρεια είναι σηµαντική επειδή περιλαµβάνει τη 

γρήγορη αναγνώριση των λέξεων (µέσω της στιγµιαίας αναγνώρισης ή της γρήγορης ανάλυσης 

χρησιµοποιώντας τα ορθογραφικά µοτίβα). Η πιο πρόσφατη έρευνα προτείνει έναν ακόµα 

µεγαλύτερο ρόλο της ευχέρειας στην κατανόηση του κειµένου καταδεικνύοντας ότι η ευχέρεια 

περιλαµβάνει όχι µόνο τη γρήγορη αναγνώριση λέξης, αλλά και την εστίαση της προσοχής στα 

όρια της φράσης, δηλαδή στο νόηµα (Schreiber, 1980 & 1987). Έχοντας αποδειχθεί πως η 

ευχέρεια έχει µια αµοιβαία σχέση µε την κατανόηση και κάθε µια ενθαρρύνει και υποστηρίζει 

την άλλη (Strecker, Roser & Martinez, 1998) δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα παιδιά 

αποκτούν ευχέρεια µέσω της εκτενούς αναγνωστικής άσκησης (Lipson & Cooper, 2002; Sweet 

& Snow, 2002). 

Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων τριών δεκαετιών, τα ερευνητικά συµπεράσµατα 

καταδεικνύουν σταθερά πώς οι προηγούµενες γνώσεις και η εµπειρία επηρεάζουν την 

αναγνωστική κατανόηση (Lipson, 1982). Με απλά λόγια, όσο ακριβέστερη και 

λεπτοµερέστερη γνώση έχουν οι αναγνώστες για τις ιδέες, τις έννοιες ή τα γεγονότα που 

περιγράφονται στο κείµενο τόσο καλύτερα θα το κατανοήσουν. Από την άλλη πλευρά, οι 

περιορισµένες πληροφορίες ή/και οι παρερµηνείες δηµιουργούν εµπόδια στην κατανόηση. 

Όταν ο αναγνώστης διαβάζει µη οικεία κείµενα, διαβάζει αργά, θυµάται λιγότερα, 
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κατασκευάζει νοήµατα που δεν ανταποκρίνονται σε εκείνα του συγγραφέα και µερικές φορές 

απορρίπτει παντελώς τις πληροφορίες του κειµένου (Lipson & Cooper, 2002).  

Η θεωρία των σχηµάτων, για την οποία είναι ευρέως αποδεκτό σήµερα ότι διαδραµατίζει 

έναν βασικό ρόλο στην αναγνωστική κατανόηση, βασίζεται στην υπόθεση ότι η προηγούµενη 

γνώση του αναγνώστη επηρεάζει άµεσα τις νέες µαθησιακές καταστάσεις. Ενώ η θεωρία των 

σχηµάτων παρουσιάζεται µε διάφορες µορφές από τη δεκαετία του '30, έχει επανεµφανιστεί 

πρόσφατα και έχει επαναπροσδιοριστεί ως σηµαντική έννοια στην αναγνωστική κατανόηση 

(Arieta, 2001). Οι θεωρητικοί της ανάγνωσης βλέπουν τη θεωρία των σχηµάτων ως «πλαίσιο» 

που οργανώνει τη γνώση στη µνήµη τοποθετώντας τις πληροφορίες στις σωστές «εγκοπές», 

καθεµιά από τις οποίες περιέχουν σχετιζόµενα µέρη. Όταν οι νέες πληροφορίες εισχωρήσουν 

στη µνήµη, όχι µόνο πρέπει να είναι συµβατές µε µια από τις εγκοπές, αλλά πρέπει να 

εισαχθούν στην κατάλληλη ώστε να επιτευχθεί η κατανόηση (Nist & Mealey, 1991). 

Εάν δεχτούµε αυτήν την ιδέα, η ανάγνωση µετατοπίζεται από µια δραστηριότητα 

βασισµένη στο κείµενο σε µια αλληλεπιδραστική διαδικασία στην οποία ο αναγνώστης 

κατασκευάζει την έννοια αλληλεπιδρώντας µε το κείµενο. Σύµφωνα µε το McNeil (1992:20), 

τα σχήµατα είναι οι έννοιες του αναγνώστη, «πεποιθήσεις, προσδοκίες, διαδικασίες - ουσιαστικά 

όλα όσα προέρχονται από τις προηγούµενες εµπειρίες και χρησιµοποιούνται για να αντληθεί 

νόηµα από την ανάγνωση. Στην ανάγνωση τα σχήµατα χρησιµοποιούνται για να κατανοηθεί το 

κείµενο,  οι έντυπες λέξεις προκαλούν την εµπειρία του αναγνώστη, καθώς επίσης και τις 

προηγούµενες και τις πιθανές σχέσεις».  

Συνήθως αναφέρονται τρεις τύποι σχηµάτων: (α) τα γλωσσικά σχήµατα, (β) τα επίσηµα 

σχήµατα και (γ) τα σχήµατα περιεχοµένου, τα οποία είναι στενά συνδεδεµένα µε την 

αναγνωστική κατανόηση: 

Γλωσσικά σχήµατα: Τα γλωσσικά σχήµατα αναφέρονται στην υπάρχουσα γλωσσική ικανότητα 

των αναγνωστών, στη δοµή του λεξιλογίου, της γραµµατικής και της πρότασης. Η γλωσσική 

γνώση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση του κειµένου, ειδικά για τους αρχάριους 

αναγνώστες που βρίσκονται σε στοιχειώδες στάδιο µάθησης της ανάγνωσης. Χωρίς βασική 

γλωσσική γνώση καµία στρατηγική ή ικανότητα ανάγνωσης δεν µπορεί να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά. Εποµένως, όσο περισσότερα γλωσσικά σχήµατα έχουν στο µυαλό τους οι 

αναγνώστες τόσο περισσότερες πληροφορίες είναι πιθανό να αποκοµίσουν από το κείµενο και 

να γίνουν αποτελεσµατικοί. 

Επίσηµα σχήµατα: Τα επίσηµα σχήµατα αναφέρονται στις οργανωτικές και τις ρητορικές δοµές 

των γραπτών κειµένων, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης των διαφορετικών τύπων κειµένων, 

του ύφους και της αναγνώρισης ότι οι διαφορετικοί τύποι κειµένων χρησιµοποιούν 
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διαφορετικά την οργάνωση των κειµένων, τις γλωσσικές δοµές, το λεξιλόγιο, τη γραµµατική 

και το επίπεδο τήρησης των κανόνων. 

Οι αναγνώστες χρησιµοποιούν τις σχηµατικές αναπαραστάσεις του κειµένου, όπως τα 

µυθιστορήµατα, τα ποιήµατα, τα δοκίµια, τα άρθρα εφηµερίδων, τα ακαδηµαϊκά άρθρα σε 

περιοδικά, για να κατανοήσουν τις πληροφορίες στο κείµενο. Οι µελέτες δείχνουν ότι η γνώση 

του τύπου και του ύφους του κειµένου µπορεί να διευκολύνει την κατανόηση, επειδή ο τύπος 

του κειµένου προσφέρει λεπτοµερή στοιχεία του περιεχοµένου του. Εν τούτοις, σε σύγκριση µε 

τα γλωσσικά και τα σχήµατα περιεχοµένου, τα επίσηµα σχήµατα προσφέρουν λιγότερο στην 

αναγνωστική διαδικασία (Carrell, 1984). 

Σχήµατα περιεχοµένου: Τα σχήµατα περιεχοµένου αναφέρονται στη γνώση του υποβάθρου του 

περιεχοµένου ενός κειµένου ή του θέµατος στο οποίο αναφέρεται ένα κείµενο. Περιλαµβάνουν 

την οικειότητα µε το θέµα, την πολιτιστική γνώση και την προηγούµενη εµπειρία σε έναν 

τοµέα. Μια γλώσσα δεν είναι µόνο ο απλός συνδυασµός λεξιλογίου, δοµής της πρότασης και 

γραµµατικής αλλά και του φορέα των διαφορετικών επιπέδων του γλωσσικού πολιτισµού. Ως 

ένα βαθµό, τα σχήµατα περιεχοµένου µπορούν να αντισταθµίσουν την έλλειψη γλωσσικών 

σχηµάτων και έτσι οι αρχάριοι αναγνώστες κατανοούν τα κείµενα προβλέποντας, επιλέγοντας 

πληροφορίες και εξαλείφοντας ασάφειες. 

Πολλές µελέτες δείχνουν ότι τα σχήµατα περιεχοµένου των αναγνωστών επηρεάζουν την 

κατανόηση της ανάγνωσής τους περισσότερο από τα επίσηµα σχήµατα. Γενικά, η οικειότητα 

µε το θέµα έχει άµεση επιρροή στην κατανόηση. Όσα περισσότερο ο αναγνώστης γνωρίζει για 

το θέµα τόσο ευκολότερα και γρηγορότερα αντλεί τις πληροφορίες του κειµένου. Οι 

αναγνώστες µε επαρκή προηγούµενη γνώση κατανοούν και θυµούνται περισσότερο ένα 

κείµενο (Li, Wu & Wang, 2007). 

Προχωρώντας πέρα από τους τύπους σχηµάτων, ορισµένες µελέτες εστιάζονται στη 

λειτουργία τους. Καταλήγουν λοιπόν στο ότι: 

� Ένα σχήµα παρέχει ιδεώδη υποστήριξη για την κατανόηση καθώς περιλαµβάνει δοµική 

οργάνωση των πληροφοριών που αντιπροσωπεύει. Σηµαντικές πληροφορίες του 

κειµένου ταιριάζουν στις εγκοπές ανάµεσα στα σχήµατα του αναγνώστη µε συνέπεια να 

κατανοείται η νέα γνώση χωρίς σηµαντική γνωστική προσπάθεια. 

� Ένα σχήµα κατευθύνει τον καταµερισµό της προσοχής. Μπορεί να βοηθήσει τον 

αναγνώστη να αποφασίσει ποια είναι τα σηµαντικά σηµεία ενός κειµένου, εποµένως 

χρησιµεύει ως οδηγός για την κατανοµή των γνωστικών πόρων. Οι έµπειροι 

αναγνώστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα σχήµατα για να αποφασίσουν πόσο 
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σηµαντική ή πόσο οικεία είναι µια πληροφορία ώστε να εστιάσουν την προσοχή τους 

στα σηµαντικότερα ή στα λιγότερο οικεία στοιχεία.  

� Ένα σχήµα διευκολύνει τη διαδικασία εξαγωγής συµπερασµάτων. Κανένα κείµενο δεν 

είναι εντελώς σαφές. Πολλές πληροφορίες µπορεί να παραλείπονται. Τα σχήµατα του 

αναγνώστη παρέχουν τη βάση για τη συναγωγή συµπερασµάτων που δεν βασίζονται 

στις πληροφορίες που δηλώνονται στο κείµενο, ώστε να συµπληρώσουν το νόηµα και 

να διασφαλίσουν πλήρη κατανόηση.  

� Ένα σχήµα επιτρέπει µεθοδικές αναζητήσεις στη µνήµη. Ένα σχήµα διαθέτει εγκοπές για 

συγκεκριµένους τύπους πληροφοριών. Γι’ αυτό µπορεί να καθοδηγήσει τον αναγνώστη 

στο είδος των πληροφοριών που χρειάζεται να ανασυρθούν. Σηµαντική είναι η σειρά µε 

την οποία παρουσιάζονται οι εγκοπές. Ιχνηλατώντας ένα σχήµα που χρησιµοποιήθηκε 

για να δοµηθεί ένα κείµενο ο αναγνώστης αποκτά πρόσβαση σε συγκεκριµένες 

πληροφορίες που έχει αποκοµίσει από το κείµενο που διάβασε.  

� Ένα σχήµα διευκολύνει τη σύνοψη ενός κειµένου, καθώς περιέχει κριτήρια για τη 

σηµασία διαφορετικών πληροφοριών. Ο αναγνώστης χρησιµοποιεί αυτά τα κριτήρια για 

να συνθέσει περίληψη του κειµένου περιλαµβάνοντας µόνο τα σηµαντικά σηµεία. 

� Ένα σχήµα επιτρέπει την αναδόµηση συµπερασµάτων. Όταν πληροφορίες του κειµένου 

δεν είναι δυνατόν να ανακληθούν στη µνήµη του αναγνώστη, τα σχήµατα σε 

συνδυασµό µε συγκεκριµένες πληροφορίες που είναι δυνατόν να ανακληθούν, βοηθούν 

τη δηµιουργία υποθέσεων σχετικών µε τις λανθάνουσες πληροφορίες.  

Οι έξι αυτές λειτουργίες των σχηµάτων µαζί παρέχουν την ευρύτερη δυνατή ερµηνεία των 

διαθέσιµων πληροφοριών σχετικά µε την επιρροή της προηγούµενης γνώσης στην κατανόηση 

και στη µάθηση. Ωστόσο, είναι απαραίτητη περισσότερη έρευνα προκειµένου να προσδιοριστεί 

η ακριβής φύση των λειτουργιών των σχηµάτων (Wilson & Anderson, 1986).  

Οι καλοί αναγνώστες χρησιµοποιούν επίσης στρατηγικές κατανόησης για να υποστηρίξουν 

την κατασκευή νοήµατος. Αυτές οι στρατηγικές είναι δυνατόν να είναι αποτέλεσµα επίγνωσης 

και συνειδητής προσπάθειας ή να αυτοµατοποιηθούν µε την εξάσκηση. Η χρήση µιας 

µεταγνωστικής στρατηγικής ενεργοποιείται µε την αξιολόγηση του αναγνώστη για την 

γνωστική του κατάσταση. Για παράδειγµα, ο αναγνώστης επιβραδύνει όταν διαβάζει ένα 

κείµενο µε ένα άγνωστο θέµα. Οι καλοί αναγνώστες επισκοπούν γρήγορα το κείµενο πριν το 

διαβάσουν και κάνουν προβλέψεις γι’ αυτό βασισµένοι στην προηγούµενη γνώση τους. Κατά 

ανάγνωση εστιάζονται ειδικά στα τµήµατα του κειµένου που είναι ιδιαίτερα ουσιαστικά για το 

σκοπό τους ή ιδιαίτερα δύσκολα. Το υπόλοιπο του κειµένου το διαβάζουν γρηγορότερα και µε 

τη λιγότερη προσοχή. Καθώς διαβάζουν αλληλεπιδρούν µε το κείµενο, υποβάλλουν ερωτήσεις, 
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δηµιουργούν νοητικές εικόνες που αντιπροσωπεύουν την έννοια του κειµένου, και ερµηνεύουν 

το κείµενο. Μετά την ανάγνωση συνεχίζουν να στοχάζονται πάνω στο κείµενο, αναθεωρώντας 

το και ξαναδιαβάζοντας, ενδεχοµένως, µερικά τµήµατά του που φαίνονται ιδιαίτερα σηµαντικά 

για το σκοπό τους ή που δεν κατάλαβαν αρκετά καλά κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης 

(Pressley, 2002a).  

Οι στρατηγικές κατανόησης είναι απαραίτητες για τον αναγνώστη επειδή µπορούν να 

παρέχουν πρόσβαση στη γνώση που είναι πέρα από την προσωπική εµπειρία του. Οι µαθητές 

που χρησιµοποιούν γνωστικές στρατηγικές, όπως, επισκόπηση του κειµένου πριν την ανάγνωση, 

ενεργοποίηση προηγούµενης γνώσης, πρόβλεψη, συνδέσεις µε προσωπικές εµπειρίες ή γνώσεις 

από τον κόσµο, ελέγχου, οργάνωσης, ανακεφαλαίωσης, απεικόνισης κ.τ.λ., είναι πιθανό να 

κατανοήσουν και να είναι σε θέση να θυµηθούν περισσότερα από αυτά που διαβάζουν. Οι 

ερευνητές θεωρούν ότι η χρήση τέτοιων στρατηγικών βοηθά τους µαθητές να γίνουν 

µεταγνωστικοί αναγνώστες. Όπως έχουν υποστηρίξει οι Dole et al (1991:242), «ο στόχος της 

διδασκαλίας πρέπει να είναι η ανάπτυξη στους µαθητές, της αίσθησης συνειδητού ελέγχου ή 

µεταγνωστικής συνειδητοποίησης ενός συνόλου στρατηγικών που µπορούν να προσαρµόσουν σε 

οποιοδήποτε κείµενο που διαβάζουν».  

Το σηµείο που διακρίνει πραγµατικά τους αποτελεσµατικούς αναγνώστες και συγγραφείς 

είναι ότι είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τη στρατηγική γνώση τους ευέλικτα, να 

συντονίσουν και να προσαρµόσουν τις διάφορες δεξιότητες και στρατηγικές ώστε να 

ταιριάξουν σε µια συγκεκριµένη αναγνωστική δραστηριότητα ή δραστηριότητα γραφής και το 

στόχο της (Duffy, 1993; Dole et al, 1991; Paris, Lipson & Wixson, 1994; Pearson et al, 1992). 

Για να γίνει στρατηγικός ένας αναγνώστης ακολουθεί µια αναπτυξιακή διαδικασία  η οποία 

προκύπτει  µε την πάροδο του χρόνου καθώς αντιµετωπίζει όλο και περισσότερο ποικίλα και 

δύσκολα κείµενα και νέες καταστάσεις (Lipson & Cooper, 2002). Ο αναγνώστης, για να 

αποκτήσει επιδεξιότητα στην κατανόηση, πρέπει να αποφασίσει ποιες στρατηγικές θα 

χρησιµοποιήσει ανάλογα µε το περιεχόµενο του κειµένου και το επίπεδο δυσκολίας του. Όσο 

δυσκολότερο είναι το κείµενο τόσο περισσότερο ο αναγνώστης πρέπει να κατευθύνει 

συνειδητά τη διαδικασία κατασκευής νοήµατος. Εξαιτίας και της µεγάλης ποικιλίας 

διαθέσιµων γραπτών υλικών η πράξη της κατανόησης είναι πολύ περίπλοκη. Η εξοικείωση των 

µαθητών µε πολλά διαφορετικά κείµενα τους προετοιµάζει να κατανοήσουν πιο σύνθετα 

κείµενα και πιο σύνθετα ζητήµατα στο µέλλον (Barton & Sawyer, 2003; Bimmel & van 

Schooten, 2004). Η γνώση του κόσµου προέρχεται από πείρα και από τα κείµενα που έχει 

διαβάσει κάποιος. Οι επιδέξιοι αναγνώστες χρησιµοποιούν τη γνώση του προφορικού λόγου 

για να συνδέσουν στοιχεία κειµένων σε µια συνεκτική δοµή και για να συνδέσουν το 

περιεχόµενο µε τα µηνύµατα του συγγραφέα. Η γνώση προφορικού λόγου περιλαµβάνει, για 
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παράδειγµα, τη δοµή των διαφορετικών υφών, τη διάκριση των παλαιών και νέων 

πληροφοριών, τα κύρια µηνύµατα που ο συντάκτης σκοπεύει να µεταβιβάσει, και τη δοµή του 

θέµατος (McLaughlin, 2006).  

 
Σχήµα 4:  Αλληλεπίδραση παραγόντων που επηρεάζουν την κατανόηση 

(Προσαρµοσµένο από Lipson & Cooper, 2002) 

Οι υπόλοιποι παράγοντες που εµπλέκονται στη διαδικασία κατανόησης (σχήµα 4) είναι 

εξίσου σηµαντικοί. Τα χαρακτηριστικά του κειµένου, για παράδειγµα, ασκούν σοβαρή 

επιρροή. Η κατανόηση δεν συντελείται απλώς µε την εξαγωγή νοήµατος από το κείµενο. Κατά 

τη διάρκεια της ανάγνωσης ο αναγνώστης κατασκευάζει διαφορετικές νοητικές 

αναπαραστάσεις του κειµένου, οι οποίες είναι σηµαντικές για την κατανόηση. Αυτές οι 

αναπαραστάσεις περιλαµβάνουν τουλάχιστον τον επιφανειακό κώδικα, που αποτελείται από 

την ακριβή σηµασία των λέξεων του κειµένου και την κειµενική βάση, µονάδες, δηλαδή, ιδεών 

που αναπαριστούν το νόηµα. Το πόσο εύκολα ή δύσκολα είναι τα κείµενα εξαρτάται από 

παράγοντες που ενυπάρχουν σε αυτά (λεξιλόγιο, γλωσσική δοµή, κειµενικό είδος κ.τ.λ.) και 

από τη σχέση τους µε τις γνώσεις και τις ικανότητες του αναγνώστη και την ανταπόκριση τους 

σε αυτές.  

Η ανάγνωση συµβαίνει για κάποιο σκοπό, για να πραγµατοποιηθεί ένα έργο, µέσα σε 

συγκεκριµένο κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο, το οποίο διαµορφώνει και διαµορφώνεται από 

τον αναγνώστη, επηρεάζοντας τα κείµενα που είναι διαθέσιµα αποδίδοντάς τους αξία, τις 

δραστηριότητες που εµπλέκονται µε αυτά και το προφίλ των δεξιοτήτων του αναγνώστη. Το 
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κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο διαµεσολαβεί στις εµπειρίες των µαθητών, όπως και οι εµπειρίες 

των µαθητών επηρεάζουν το πλαίσιο. 

Πριν την ανάγνωση ο αναγνώστης έχει, όπως προαναφέρθηκε, ένα σκοπό, είτε αυτός 

επιβάλλεται εξωτερικά είτε δηµιουργείται εσωτερικά. Ο σκοπός αυτός επηρεάζεται από 

συναισθηµατικές µεταβλητές, όπως το ενδιαφέρον, οι προτιµήσεις και οι προηγούµενες 

γνώσεις και αλλάζει όσο η ανάγνωση εξελίσσεται, καθώς είναι πιθανό οι νέες πληροφορίες που 

απαντώνται να προκαλέσουν νέα ερωτήµατα τα οποία καθιστούν τον αρχικό σκοπό ατελή ή µη 

σχετικό (Sweet & Snow, 2002).   

 

1.3.2 Μοντέλα ανάπτυξης της αναγνωστικής κατανόησης 

Ανάλογα µε τους παράγοντες που οι ερευνητές θεωρούν σηµαντικούς για την 

αναγνωστική κατανόηση και τις διαδικασίες που εµπλέκονται σε αυτήν, διαµορφώνονται 

συγκεκριµένα µοντέλα που εξηγούν την αναγνωστική ανάπτυξη και τις ατοµικές διαφορές στην 

αναγνωστική κατανόηση.  

Τα γνωστικά µοντέλα συγκεκριµένα περιγράφουν πώς οι ευχερείς αναγνώστες: (α) 

προσεγγίζουν το κείµενο σε επίπεδο νοήµατος λέξεων και προτάσεων από την επιφανειακή 

δοµή του κειµένου, (β) δοµούν αναπαραστάσεις που βασίζονται στο κείµενο µέσω κρίσιµων 

για τη νοηµατική συνοχή διαδικασιών, όπως η συναγωγή συµπερασµάτων, οι οποίες 

διασυνδέουν τµήµατα του κειµένου και (γ) κατασκευάζουν νοητικά µοντέλα, τα οποία 

συλλαµβάνουν και ενοποιούν τις πληροφορίες που προέρχονται από το κείµενο µε τους 

στόχους του αναγνώστη και τις γνώσεις του για τον κόσµο (Kintsch, 1988). Είναι δε γενικά 

αναγνωρισµένο ότι τα αλληλεπιδραστικά µοντέλα κατανόησης της ανάγνωσης (Kintsch, 1998) 

παρέχουν το καλύτερο πλαίσιο για τη µελέτη των ατοµικών διαφορών στην ανάπτυξη της 

αναγνωστικής κατανόησης. Στη συνέχεια αναπτύσσονται δυο αντιπροσωπευτικά µοντέλα 

αναγνωστικής κατανόησης, το µοντέλο απλής θεώρησης της ανάγνωσης και το διαδικαστικό 

µοντέλο αναγνωστικής κατανόησης.  

 

 1.3.2.1 Το µοντέλο της απλής θεώρησης της ανάγνωσης  

Οι Gough και Tunmer (1986) πρότειναν το µοντέλο της Απλής Θεώρησης της Ανάγνωσης, 

σύµφωνα µε το οποίο η κατανόηση της ανάγνωσης αντιµετωπίζεται ως  προϊόν της ακουστικής 

κατανόησης και της αποκωδικοποίησης. Αν και απλή, αυτή η προσέγγιση ερµηνεύει τα 

δεδοµένα (Johnston & Kirby, 2006; Joshi & Aaron, 2000), και επισηµαίνει ότι η ικανότητα 

αποκωδικοποίησης είναι απολύτως απαραίτητη για την επιδέξια ανάγνωση. Μειωµένες 

δεξιότητες αποκωδικοποίησης ή προφορικής κατανόησης συνεπάγονται ελλιπώς ανεπτυγµένη 
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αναγνωστική κατανόηση. Η αναγνωστική κατανόηση µπορεί να προβλεφθεί από το επίπεδο 

ανάπτυξης των δυο αυτών δεξιοτήτων (Tunmer & Hoover, 1992; Chen & Velluntino, 1997). Η 

ελλιπής αποκωδικοποίηση είναι συχνά η αιτία που αποτρέπει τους αναγνώστες από την 

επίτευξη υψηλότερης ή επαρκούς κατανόησης κειµένων (σχήµα 1). Αλλά και η ακουστική 

κατανόηση, που αντιπροσωπεύει τη γλωσσική ικανότητα (περιλαµβάνει τη γνώση λεξιλογίου, 

γραµµατικής, τη δυνατότητα να εξαγωγής συµπερασµάτων και ούτω καθεξής), είναι επίσης 

ουσιαστική.   

Το γεγονός ότι η αναγνωστική κατανόηση εξαρτάται από τους δυο αυτούς παράγοντες 

έχει επιβεβαιωθεί από αρκετούς ερευνητές, οι οποίοι απέδειξαν ότι καθένας από τους 

παράγοντες αυτούς συνεισφέρει ανεξάρτητα στην αναγνωστική κατανόηση (Carver, 1998;  

Savage, 2001). Το πόσο καθεµιά από τις δυο δεξιότητες επιδρά στην αναγνωστική λειτουργία 

εξαρτάται από το επίπεδο ανάπτυξης της άλλης. Αν, για παράδειγµα, η µια από τις συνιστώσες 

της αναγνωστικής δεξιότητας είναι υψηλή, αλλά η άλλη βρίσκεται σε χαµηλό επίπεδο, το παιδί 

θα είναι ένας αναγνώστης µε προβλήµατα. Καθεµιά από τις δυο συνιστώσες θεωρείται 

απαραίτητη, αλλά όχι επαρκής για την επιτυχή ανάγνωση (Tunmer & Hoover, 1992), όπως 

µπορεί κανείς να διαπιστώσει από το παρακάτω σχήµα 5.  

Το µοντέλο της Απλής Θεώρησης της Ανάγνωσης για την αναγνωστική κατανόηση µπορεί 

να εξηγήσει τις ατοµικές διαφορές στην οµαλή αναγνωστική ανάπτυξη. Ελλιπής αναγνωστική 

κατανόηση µπορεί να προκύψει µε ή χωρίς φτωχή αποκωδικοποίηση, όπως φαίνεται στα 

κατώτερα δυο τεταρτηµόρια του σχήµατος 5. Ένα κείµενο είναι δυνατόν να γίνει κατανοητό 

από τον αρχάριο αναγνώστη, µολονότι ίσως να µην έχει κατακτήσει ακόµη σε ικανοποιητικό 

βαθµό τη δεξιότητα αναγνώρισης των λέξεων του κειµένου, ώστε να µπορεί να οδηγηθεί στην 

πλήρη κατανόηση της σηµασίας του. Ο πιο έµπειρος αναγνώστης µπορεί µεν να αναγνωρίσει 

όλες τις λέξεις, αλλά είναι πιθανό να µην κατανοήσει το κείµενο λόγω µικρής ή ανύπαρκτης 

οικειότητας µε πολλές λέξεις του κειµένου. Είναι πιθανόν ακόµη λέξεις γραµµένες σε κάποιο 

αλφαβητικό σύστηµα να αναγνωρίζονται εξαιτίας της γνώσης των κανόνων γραφηµατικο-

φωνηµατικής αντιστοιχίας, αλλά να µην κατανοούνται επειδή αποτελούν λέξεις µιας ξένης 

προς τον αναγνώστη γλώσσας. Επειδή το µοντέλο δέχεται ότι η αναγνωστική κατανόηση θα 

είναι µηδενική εκτός αν υπάρχει ένα βασικό επίπεδο ευχέρειας, τόσο στην αναγνώριση όσο και 

στην κατανόηση του µηνύµατος που εκφράζεται από το κείµενο, µπορεί να εξηγήσει όλες τις 

προαναφερόµενες περιπτώσεις οµαλής αναγνωστικής ανάπτυξης, αλλά και τις ατοµικές 

διαφορές αναγνωστών µε προβλήµατα  (Chen & Velluntino, 1997).  
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Σχήµα 5: ∆ιαφορετικές µορφές αναγνωστικής επίδοσης 

 
Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο διαπιστώνεται ότι η σχέση αποκωδικοποίησης και γλωσσικής 

κατανόησης είναι ασθενής στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Αργότερα, η γλωσσική 

κατανόηση είναι εκείνη που συνεισφέρει πολύ περισσότερο από την αποκωδικοποίηση στην 

αναγνωστική κατανόηση  (Aarnoutse & van Leeuwe, 2000). Σε µεγαλύτερα παιδιά η σχέση 

ανάγνωσης και γλωσσικής κατανόησης είναι άµεση και έχει διπλή κατεύθυνση. Όσο 

υψηλότερου επιπέδου σηµασιολογικές γνώσεις κατέχουν οι µαθητές τόσο περισσότερο 

κατανοούν ό,τι διαβάζουν (Mason, 1992; Tunmer & Hoover, 1992). Αντίστροφα, όσοι 

διαβάζουν συχνότερα και καλύτερα, αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους και κατακτούν νέες 

έννοιες (Cunningham & Stanovich 1991 & 1997).  

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προωθούν την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων προφορικού λόγου, ώστε να διασφαλίσουν την αναγνωστική κατανόηση. Οφείλουν 

επίσης να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη στρατηγικών για την κατανόηση όσων διαβάζουν και τη 

διαρκή άσκηση των αναπτυσσόµενων αναγνωστικών δεξιοτήτων.  

 

1.3.2.2 Το διαδικαστικό µοντέλο  αναγνωστικής κατανόησης  

Η κατανόηση των κειµένων περιλαµβάνει την ευέλικτη χρήση διαφορετικών πηγών 

πληροφοριών (γλωσσικών και γραφηµικών). Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δεκαετιών, 
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η έρευνα για την κατανόηση των κειµένων έχει στραφεί προς µοντέλα όπου ενοποιούνται 

περισσότερο όψεις της κατανόησης που βασίζονται στη µνήµη µε κατασκευαστικές πτυχές της. 

Οι Verhoeven και Perfetti (2008) προτείνουν ένα διαδικαστικό µοντέλο που µπορεί να 

απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν το πώς συντελείται η επεξεργασία των κειµένων και πώς 

τα παιδιά µαθαίνουν να αναπτύσσουν τις δεξιότητες κατανόησης κειµένων (σχήµα 6). 

Η ανάγνωση του κειµένου αρχίζει µε την αναγνώριση των µεµονωµένων λέξεων δηλαδή 

τις διαδικασίες που µετατρέπουν την οπτική εικόνα σε γλωσσική αναπαράσταση. Οι Perfetti 

και Hart (2001) εισηγήθηκαν την υπόθεση της λεξικής ποιότητας, η οποία εκφράζει τη βασική 

ιδέα ότι η ικανότητα ανάγνωσης υποστηρίζεται από τη γνώση των λέξεων, 

συµπεριλαµβανοµένης της ακρίβειας της αναπαράστασης του αναγνώστη για την ορθογραφία, 

τη φωνολογία, τη µορφολογία και το νόηµα.  

Η αποκωδικοποίηση της λέξης ή η ακριβής και γρήγορη ανάκτηση του φωνολογικού 

κώδικα για τις γραπτές λέξεις συνήθως διαδραµατίζει έναν πρωταρχικό ρόλο στην ανάγνωση 

και την ανάπτυξή της (Perfetti, 1992; Samuels, 1994; Stanovich, 2000). Οι γνωστές δοµές 

αναγνωρίζονται λίγο πολύ άµεσα, οι σπάνιες ή σύνθετες µορφές όµως αναγνωρίζονται συχνά 

µέσω της ανάλυσης ή της κατάτµησης της λέξης στα µορφολογικά συστατικά της. Η αυτόµατη 

αναγνώριση της λέξης διευκολύνει την επικέντρωση των γνωστικών πόρων στην έννοια ενός 

κειµένου και στην αξιοποίηση της ανάγνωσης ως εργαλείου για την απόκτηση νέων 

πληροφοριών και γνώσεων (National Reading Panel, 2000;  Samuels & Flor, 1997;  Spear -

Swerling & Sternberg, 1994). 

Ως επόµενο βήµα, η κατανόηση κειµένων απαιτεί την ενοποίηση λέξεων-κειµένου (σχήµα 

6). Όταν µια λέξη αναγνωρίζεται ο αναγνώστης τη συνδέει µε µια αναπαράσταση του κειµένου 

που συνεχώς ενηµερώνεται. Η κατανόηση της πρότασης γίνεται αντιληπτή ως λειτουργία που 

χρησιµοποιεί τη δοµή της πρότασης και το νόηµα των λέξεων για να διαµορφώσει υποθέσεις 

για την έννοια της πρότασης. ∆ιαφορετικές θεωρίες για το πώς οι λέξεις συνδέονται µε τις 

συντακτικές δοµές συµφωνούν µε το συµπέρασµα ότι κάθε λέξη είναι άµεσα συνδεµένη µε µια 

συντακτική φράση. Εκτός από τη σύνδεση µιας λέξης µε τη συντακτική δοµή µιας φράσης, 

σηµαντική είναι και η σύνδεση της έννοιας µιας λέξης µε µια σηµασιολογική αναπαράσταση 

του κειµένου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η λέξη προς λέξη επεξεργασία οδηγεί στην ενοποίηση 

λέξεων-κειµένου. Αυτή η ενοποίηση είναι απαραίτητη για να διατηρήσει ο αναγνώστης την 

κατανόηση της κατάστασης που περιγράφεται στο κείµενο. Για να φθάσει στην κατανόηση του 

κειµένου ο αναγνώστης πρέπει να συνδυάσει την έννοια κάθε πρότασης µε το µήνυµα που 

συνάγεται µέχρι εκείνο το σηµείο βάσει του κειµένου που προηγήθηκε. 
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Σχήµα 6: Μοντέλο διαδικασίας της αναγνωστικής κατανόησης 

(Προσαρµοσµένο από Verhoeven & Perfetti, 2008) 

Η θέση αυτή, που βασίζεται στη µνήµη, βλέπει την κατανόηση ως προϊόν αξιολογήσεων 

των πληροφοριών του κειµένου. Σηµαντικά µοντέλα κατανόησης των κειµένων έχουν δείξει ότι 

η κατανόηση δεν µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τις πληροφορίες του κειµένου, αλλά τα άτοµα 

χρησιµοποιούν επίσης την προηγούµενη γνώση τους για να κατασκευάσουν τη νέα γνώση, η 

οποία σχετίζεται µε τις ατοµικές τους εµπειρίες. 

Σε ένα κείµενο, λοιπόν, συνυπάρχουν µια µικρο-προτασιακή δοµή, που αναφέρεται στη 

συνοχή των προτάσεων και σχετίζεται άµεσα µε το κείµενο και µια µακρο-προτασιακή δοµή, 

που προσδιορίζει ένα ευρύτερο σηµασιολογικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της αναγνωστικής 

διαδικασίας εµπλέκονται δύο επίπεδα αναπαράστασης, ένα µοντέλο των προτάσεων του 
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κειµένου (µοντέλο κειµένου) και ένα µοντέλο σχετικό µε το περιεχόµενο του κειµένου (µοντέλο 

κατάστασης) (σχήµα 6). Οι βασικές έννοιες εξάγονται από τις προτάσεις, ενισχύονται σταδιακά 

µε την ανάγνωση διαδοχικών προτάσεων και συµπληρώνονται από τα συµπεράσµατα 

προκειµένου να αποκατασταθεί η συνοχή του κειµένου. Επειδή τα κείµενα δεν είναι εντελώς 

σαφή, υπάρχουν άφθονες ευκαιρίες για τον αναγνώστη να συνάγει συµπεράσµατα για το 

περιεχόµενο βάσει της προηγούµενης  γνώσης του (σχήµα 6). 

Ένα µοντέλο κατάστασης µπορεί να βοηθήσει το µαθητή να αναγνωρίσει και να 

προσδιορίσει προβλήµατα να διευκρινίσει τους λόγους για τη λύση τους, να αναπτύξει 

στρατηγικές για τα προβλήµατα αυτά και να παρατηρήσει τα αποτελέσµατα των λύσεων που 

δοκιµάζει (Verhoeven & Perfetti, 2008). Βασική προϋπόθεση είναι ότι η κατανόηση κειµένων 

περιλαµβάνει τη διανοητική προσοµοίωση της αναφερόµενης κατάστασης και ότι αυτές οι 

διανοητικές προσοµοιώσεις περιορίζονται-οριοθετούνται από τις γλωσσικές και τις 

εικονογραφικές πληροφορίες στο κείµενο, την ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου για 

επεξεργασία και τη φύση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης µε τον κόσµο (Zwaan & Radvansky, 

1998). Τα µοντέλα κατάστασης περιλαµβάνουν πληροφορίες από το κείµενο, συµπεράσµατα 

βασισµένα στο κείµενο, σχετική προηγούµενη γνώση και συµπεράσµατα που σχετίζονται και 

µε το κείµενο και µε την προηγούµενη γνώση (Singer, Graesser, & Trabasso, 1994; Kintsch, 

1998). 

Εάν προσθέσουµε στα παραπάνω και άλλες πηγές πληροφοριών που ένας αναγνώστης 

µπορεί να έχει σε µια συγκεκριµένη εκπαιδευτική κατάσταση, η µάθηση από το κείµενο γίνεται 

ένα ακόµη πιο εκτεταµένο πρόβληµα (Verhoeven & Perfetti, 2008). 

 

 

2.0 Η µεταγνώση 

Όπως έχει ήδη γίνει σαφές, ένας από τους βασικότερους στόχους της διδασκαλίας της 

ανάγνωσης είναι η κατανόηση. Στην πραγµατικότητα, η ανάγνωση δεν υφίσταται χωρίς ο 

αναγνώστης να έχει επεξεργαστεί και να έχει κατανοήσει το κείµενο. Ωστόσο, υπάρχουν 

πολλές παράµετροι που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα ενός αναγνώστη να 

κατανοεί ένα γραπτό κείµενο. Μια από αυτές τις παραµέτρους, η µεταγνώση (metacognition), 

έχει λάβει πολλή προσοχή τα τελευταία χρόνια, τόσο από ερευνητές όσο και από τους 

εκπαιδευτικούς της πράξης (Abromitis, 1994; Lopez, 1992; El-Koumy, 2004; Baker, 2005).  

Η µεταγνώση συχνά ορίζεται απλά ως «σκέψη για τη σκέψη» ή η συνείδηση της γνώσης 

που κατέχει ο καθένας. Οι ερευνητές, ωστόσο, έχουν επιδιώξει να αναπτύξουν πιο σαφείς 
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ορισµούς του όρου, ώστε να εστιάσουν πιο άµεσα σε συγκεκριµένες όψεις της διαδικασίας 

ανάπτυξης και λειτουργίας της µεταγνώσης (Abromitis, 1994; Lopez, 1992; El-Koumy, 2004).  

 

2.1 Ορισµός 

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες περιστάσεις κατά τις οποίες το άτοµο παρακολουθεί 

και ελέγχει το περιεχόµενο και τη λειτουργία της γνώσης. Στις περιστάσεις αυτές ο νους 

λειτουργεί σε ένα ανώτερο επίπεδο από αυτό του γιγνώσκειν. Το επίπεδο αυτό είναι το επίπεδο 

«µετά», το οποίο επιτρέπει στο άτοµο να έχει επίγνωση για τη γνώση. Με άλλα λόγια, είναι το 

επίπεδο της µεταγνώσης (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). 

Ο όρος µεταγνώση εµφανίστηκε για πρώτη φορά στον χώρο της αναπτυξιακής ψυχολογίας 

και αργότερα επεκτάθηκε σε αυτόν των επιστηµών της αγωγής στα τέλη της δεκαετίας του ’70. 

Πρώτος ο Flavell,  το 1979, όρισε τη µεταγνώση ως τη γνώση και συνείδηση των γνωστικών 

φαινοµένων και συνέδεσε τον όρο µε την αυτο-ρυθµιζόµενη µάθηση (self-regulated learning) 

µε την έκφραση «γνωστικός έλεγχος» (cognitive monitoring) (Griffith & Ruan, 2005; Haller, 

Child & Walberg, 1988; Lopez, 1992; Abromitis, 1994; El-Koumy, 2004; Schmitt, 2005; 

Schreiber, 2005). Ο παραπάνω ορισµός της µεταγνώσης συµπεριλαµβάνει συµπεριφορές όπως 

τη «σκέψη για τη σκέψη» ή τη συνείδηση ότι κάποιος γνωρίζει κάτι (Samuels, et al, 2005; 

Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 1995; Schreiber, 2005). Αν η γνώση περιλαµβάνει την αντίληψη, την 

κατανόηση, τη µνήµη και άλλες λειτουργίες, τότε η µεταγνώση περιλαµβάνει τη σκέψη πάνω 

στην αντίληψη, την κατανόηση, τη µνήµη και των υπόλοιπων (Garner, 1987). 

Η µεταγνώση, λοιπόν, είναι η γνώση της γνώσης, το γιγνώσκειν του γιγνώσκειν (Flavel, 

1979; Pressley, 2002a; Jacobs & Paris, 1987; Lopez, 1992; Abromitis, 1994; Samuels, et al, 

2005; Schreiber, 2005). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Κωσταρίδου-Ευκλείδη (2005:24), 

«µεταγιγνώσκειν σηµαίνει ότι οι άνθρωποι αναπαριστούν αυτό που υπάρχει στο επίπεδο του 

γιγνώσκειν». Η αναπαράσταση στο επίπεδο «µετά» συνδέεται µε την ενηµερότητα ή συνείδηση 

της γνώσης είτε ως περιεχόµενο, είτε ως τρόπο επεξεργασίας, είτε ως ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά της γνωστικής επεξεργασίας (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005:22-24). Η 

Παπαλεωντίου-Λουκά (2002), µάλιστα, προχωράει σε µια βαθύτερη ανάλυση του επιπέδου 

«µετά» διακρίνοντας δύο πτυχές του, οι οποίες αναλύονται σύντοµα σε παρακάτω υποενότητες: 

τη θεωρητική µεταγνώση, η οποία αναφέρεται στη γνώση που έχει το άτοµο για τις γνώσεις και 

τις πληροφορίες που κατέχει (γνώση για τη γνώση), και την πρακτική µεταγνώση, η οποία 

αναφέρεται στους µηχανισµούς παραγωγής της γνώσης, τη γνώση δηλαδή που έχει το άτοµο 

για τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να αντλήσει, να συγκρατήσει και να χρησιµοποιήσει 

τη γνώση (ρύθµιση της γνώσης). 
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Η µεταγνώση δεν αποτελεί πάντα µια συνειδητή διεργασία (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. 

Μπότσας, 2007. Abromitis, 1994). Ενώ οι γνωστικές λειτουργίες βοηθούν το άτοµο να 

εκτελέσει ένα γνωστικό έργο συνειδητά, οι µεταγνωστικές διεργασίες λειτουργούν 

επιβοηθητικά στην κατανόηση και ενηµερότητα της διαδικασίας καθώς και ρυθµιστικά ως προς 

την επίδοση (Schreiber, 2005; Μπότσας, 2007), διεργασίες οι οποίες δεν λαµβάνουν χώρα 

πάντα σε συνειδητό επίπεδο. Παρόλα αυτά, τα επίπεδα λειτουργίας του «γιγνώσκειν» και του 

«µεταγιγνώσκειν» δεν είναι διαφορετικές µεταξύ τους οντότητες, αλλά αποτελούν µέρη του 

ίδιου συστήµατος που είναι υπεύθυνο για τις γνωστικές και µεταγνωστικές λειτουργίες, είτε 

αυτές επιτελούνται αυτόµατα και ασυνείδητα είτε αναλυτικά και συνειδητά (Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 2005. Μπότσας, 2007). 

Η µεταγνώση απασχόλησε πολλούς ερευνητικούς τοµείς και εντάχθηκε σε πολλαπλά 

πεδία έρευνας, τα οποία προσάρµοσαν τον ορισµό και το περιεχόµενό της στις εκάστοτε 

ανάγκες των διαφορετικών συγκείµενων. Επιπλέον, η έννοια της µεταγνώσης είναι από τη 

φύση της περίπλοκη και περιλαµβάνει πολλές, δύσκολα οριζόµενες έννοιες και δοµές. Στις 

υποενότητες που ακολουθούν αναλύονται σύντοµα οι όψεις, οι µορφές και οι εκφάνσεις της 

µεταγνώσης, όπως αυτές έχουν µελετηθεί από ερευνητές του πεδίου των Επιστηµών της 

Αγωγής.  

 

2.2 Όψεις της µεταγνώσης 

Όπως έγινε κατανοητό, το εγχείρηµα να αποδοθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισµός για την 

έννοια της µεταγνώσης ήταν δύσκολο. Ο πιο απλός από τους διάφορους ορισµούς που 

παρουσιάστηκαν κατά καιρούς ήταν αυτός που αναφέρεται στο «µεταγιγνώσκειν» ως τη σκέψη 

για τις ίδιες τις σκέψεις του ατόµου. Αναλυτικότερα, πρόκειται για γνώση για τη γνώση, σκέψη 

για τη σκέψη ή σκέψη για τις ενέργειες που γίνονται. Με άλλα λόγια, πρόκειται για σκέψη και 

γνώση δεύτερου επιπέδου (Weinert, 1987; Μπότσας, 2007). 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη ενότητα, αυτό το δεύτερο επίπεδο, το επίπεδο 

«µετά», αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία τα οποία εµφανίζονται στον ορισµό της 

µεταγνώσης. Το πρώτο στοιχείο έχει να κάνει µε την επίγνωση του ατόµου για τις γνωστικές 

του λειτουργίες, τις δεξιότητες που διαθέτει και τις στρατηγικές που κατέχει, ενώ το δεύτερο 

στοιχείο αφορά τη δυνατότητα που έχει το άτοµο να ρυθµίζει τις λειτουργίες αυτές και να 

χρησιµοποιεί κατάλληλα τις δεξιότητες και τις στρατηγικές (Μπότσας, 2007. Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 2005). Πολλοί ερευνητές χαρακτηρίζουν τις δύο αυτές όψεις της µεταγνώσης ως 

γνώση για τη γνώση (knowledge of cognition) και ως ρύθµιση της γνώσης (regulation of 
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cognition) αντίστοιχα (Brown, 1985; Abromitis, 1994; Griffith & Ruan, 2005; Lopez, 1992; 

Eriksson, 2000;  Paris, Cross & Lipson, 1984; El-Koumy, 2004; Baker, 2005; Schreiber, 2005).   

 

2.2.1 Η γνώση για τη γνώση 

Η γνώση για τη γνώση, ή µεταγνωστική γνώση, ή θεωρητική µεταγνώση είναι γνώση ή 

επίγνωση που έχει το άτοµο για τις γνώσεις και τις πληροφορίες που κατέχει (Παπαλεωντίου-

Λουκά, 2002. Abromitis, 1994; Baker, 2005).  Είναι η γνώση που έχουν τα άτοµα για τις 

γνωστικές πηγές τους, για το έργο που εκτελούν και για τη συµβατότητα µεταξύ των δύο. Οι 

Paris, Lipson και Wixson (1994) περιέγραψαν τη παραπάνω γνώση ως το πώς, το πού και το 

γιατί της µεταγνώσης (Griffith & Ruan, 2005; Baker, 2005). Η γνώση για τη γνώση θεωρείται 

µεν σταθερή (Griffith & Ruan, 2005; Eriksson, 2000), αλλά, λόγω του γεγονότος ότι απαιτεί 

από το άτοµο να µπορεί να αντιλαµβάνεται τις γνωστικές του δεξιότητες ως αντικείµενο 

στοχασµού και σκέψης, αποτελεί µια ικανότητα που αναπτύσσεται σταδιακά σε περιεχόµενο 

και ωριµότητα (Eriksson, 2000).  

Επικεντρώνοντας την προσοχή τους στην ανάγνωση, οι Paris, Lipson και Wixson (1994) 

ορίζουν τη γνώση για τη γνώση ως δηλωτική (declarative) όταν οι αναγνώστες γνωρίζουν ότι 

µια συγκεκριµένη στρατηγική είναι χρήσιµη και είναι ικανοί να µιλήσουν γι’ αυτή, 

καταστασιακή-ρυθµιστική (conditional) όταν οι αναγνώστες γνωρίζουν πότε χρειάζεται µια 

στρατηγική και γιατί αυτή θα βοηθήσει, και διαδικαστική (procedural) όταν οι αναγνώστες 

γνωρίζουν πώς να χρησιµοποιήσουν στρατηγικές κατανόησης αποτελεσµατικά (Abromitis, 

1994; Lopez, 1992).  

Ανάλογα µε τη γνωστική λειτουργία στην οποία επικεντρώνεται κάθε φορά η µεταγνώση, 

µπορεί να διακριθεί στη µεταµνήµη, στη µεταπροσοχή, στη µεταγλώσσα και στη 

µετακατανόηση (Garner, 1987; Abromitis, 1994; Παπαλεωντίου-Λουκά, 2002) µε τη 

µεταγνώση να παραµένει ο κεντρικός όρος. Η µεταµνήµη είναι η γνώση των δυνατοτήτων και 

των στρατηγικών που µπορούν να ενισχύσουν τη µνήµη (Shimamura & Squire, 1986), η 

µεταπροσοχή αφορά την επίγνωση του πότε και πόσο εύκολα επικεντρώνεται η προσοχή, η 

µεταγλώσσα αναφέρεται στη γλώσσα που χρησιµοποιείται για τον χαρακτηρισµό ή την 

περιγραφή της γλώσσας και η µετακατανόηση ορίζεται ως η επίγνωση του αν και κατά πόσο 

κατανοείται κάτι καθώς και η επίγνωση των διαδικασιών που βοηθούν την κατανόηση αυτή 

(Παπαλεωντίου-Λουκά, 2002. Abromitis, 1994). Ο τελευταίος όρος, ο οποίος αποτελεί βασικό 

άξονα πραγµάτευσης του θέµατος της παρούσας εργασίας,  παρουσιάζεται αναλυτικότερα σε 

επόµενο κεφάλαιο (ενότητα 3.1, θεωρητική προσέγγιση). 
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2.2.2 Η ρύθµιση της γνώσης 

Η δεύτερη όψη της µεταγνώσης, η ρύθµιση της γνώσης ή πρακτική µεταγνώση, αναφέρεται 

στους µηχανισµούς παραγωγής της γνώσης, τη γνώση δηλαδή που έχει το άτοµο για τους 

τρόπους µε τους οποίους µπορεί να αντλήσει, να συγκρατήσει και να χρησιµοποιήσει τη γνώση 

(Παπαλεωντίου-Λουκά, 2002. Baker, 2005). Η ρύθµιση των σκέψεων, έχει να κάνει µε τον 

έλεγχο ενός ατόµου-αναγνώστη πάνω σε στρατηγικές και ενέργειες που χρησιµοποιεί 

(Abromitis, 1994; Lopez, 1992; El-Koumy, 2004; Baker, 2005), προκειµένου να επαληθεύσει 

ότι τα αποτελέσµατα είναι τα επιθυµητά, να σχεδιάσει την επόµενη κίνησή του, να ρυθµίσει 

την αποτελεσµατικότητα των επιχειρούµενων ενεργειών του, να ξεπεράσει πιθανές δυσκολίες 

σχετικά µε το έργο ή το κείµενο, να δοκιµάσει, να αναθεωρήσει και να αξιολογήσει τις 

στρατηγικές µάθησής του (Abromitis, 1994; Griffith & Ruan, 2005; Lopez, 1992).  

Αυτοί οι ρυθµιστικοί µηχανισµοί, ωστόσο, δεν αποτελούν απαραίτητα σταθερές 

δεξιότητες (Griffith & Ruan, 2005; Eriksson, 2000; Abromitis, 1994; Lopez, 1992). Συχνά, 

µάλιστα, δεν εξαρτώνται από την ηλικία, αλλά από τις στρατηγικές που είναι διαθέσιµες στα 

άτοµα, τα µεταγνωστικά τους επίπεδα και τη γνώση του περιεχοµένου του έργου που 

εκτελείται ή του κειµένου που διαβάζεται (Abromitis, 1994; Lopez, 1992). Παιδιά µεγαλύτερης 

ηλικίας και ενήλικοι τυπικά τις χρησιµοποιούν, αλλά µικρότερα παιδιά µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιήσουν ρυθµιστικούς µηχανισµούς ακόµα και όταν το έργο είναι αρκετά απλό 

(Griffith & Ruan, 2005).  

Σύµφωνα µε τον Eriksson (2000), κάποιοι ερευνητές εισηγούνται ότι υπάρχουν τρία 

σηµαντικά συστατικά για την επιτυχή ρύθµιση της γνώσης. Το πρώτο συστατικό αναφέρεται 

στις γνωστικές στρατηγικές που πρέπει να µάθει το άτοµο-αναγνώστης, όπως η καταχώρηση 

στη µνήµη και η αντίληψη. Το δεύτερο συστατικό αφορά τις µεταγνωστικές στρατηγικές που 

είναι απαραίτητο να γνωρίζει το άτοµο-αναγνώστης για επαρκή εποπτεία κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του έργου. Τέλος, το τρίτο συστατικό αναφέρεται στο σύνολο της παρώθησης που 

απαιτείται για την επίλυση του έργου (Eriksson, 2000).  

 

2.3 Μορφές της µεταγνώσης 

Ο Flavell (1979), όπως είδαµε, ήταν ο πρώτος σύγχρονος ερευνητής που ασχολήθηκε 

εκτενώς µε τον ορισµό και τη µελέτη της µεταγνώσης, διατυπώνοντας ότι αναφέρεται στη 

γνώση της γνώσης. Μεταξύ άλλων, αυτή η τελευταία γνώση εµπλέκεται µε την κατανόηση της 

ανάγνωσης και τη µνήµη. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, και η µεταγνώση εµπλέκεται µε τη 

σκέψη γύρω από την κατανόηση της ανάγνωσης (µετακατανόηση) και τη µνήµη (µεταµνήµη). 

Σύµφωνα µε αρκετούς ερευνητές, η µεταγνώση θα µπορούσε να γίνει αντιληπτή ως µια έννοια 
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σε σχήµα οµπρέλας µε τους όρους µετακατανόηση και µεταµνήµη να είναι υποκείµενοι του 

γενικότερου όρου «µεταγνώση» (Garner, 1987; Eriksson, 2000). 

Ο Flavell (1979) υποστηρίζει επίσης ότι η µεταγνώση µπορεί να πάρει τρεις βασικές 

µορφές, ανάλογα µε τη λειτουργία της, τις µεταγνωστικές εµπειρίες, τη µεταγνωστική γνώση και 

τις µεταγνωστικές δεξιότητες µε έµφαση στη χρήση στρατηγικών (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. 

Garner, 1987; Eriksson, 2000; Abromitis, 1994; Lopez, 1992; Mokhtari & Reichard, 2002). Η 

µεταγνωστική γνώση και η χρήση στρατηγικής συµπίπτουν, όπως θα δούµε παρακάτω, µε τη 

δηλωτική και τη διαδικαστική γνώση. Η µεταγνωστική εµπειρία, ωστόσο, αναφέρεται σε µια 

συνειδητοποίηση από τον αναγνώστη της γνωστικής επιτυχίας ή αποτυχίας.  

 

2.3.1 Μεταγνωστικές εµπειρίες  

Οι περισσότεροι µελετητές της µεταγνώσης αναγνωρίζουν τις µεταγνωστικές εµπειρίες ως 

µια από τις τρεις κύριες µορφές που µπορεί να πάρει η µεταγνώση. Ωστόσο, αυτή η έκφανση 

της µεταγνώσης έχει µελετηθεί και αναλυθεί σε αρκετά µικρότερο βαθµό από τη µεταγνωστική 

γνώση και τις µεταγνωστικές δεξιότητες. Κάποιοι µελετητές, µάλιστα, υποστηρίζουν ότι οι 

µεταγνωστικές εµπειρίες δεν θα έπρεπε να συγκαταλέγονται και να θεωρούνται ως µια από τις 

τρεις µορφές της µεταγνώσης (Veenman et al, 2006; 
Μπότσας, 2007). Το βασικό σηµείο της 

ένστασής τους είναι το γεγονός ότι, σε αντίθεση µε τη µεταγνωστική γνώση και τις 

µεταγνωστικές δεξιότητες, οι µεταγνωστικές εµπειρίες δεν αποτελούν δοµικά στοιχεία της 

µεταγνώσης, αλλά αποτελέσµατα των µεταγνωστικών διαδικασιών. Ωστόσο, οι µεταγνωστικές 

εµπειρίες φαίνεται να επηρεάζονται και να επηρεάζουν άµεσα και σηµαντικά τη µεταγνωστική 

γνώση και τις µεταγνωστικές δεξιότητες (Garner, 1987). Για τους περισσότερους µελετητές, το 

παραπάνω γεγονός είναι αρκετό για να λάβουν οι µεταγνωστικές εµπειρίες την ανάλογη 

προσοχή ως µιας εκ των τριών µορφών της µεταγνώσης. 

Οι µεταγνωστικές εµπειρίες αναφέρονται σε οποιεσδήποτε γνωστικές ή θυµικές εµπειρίες 

συνοδεύουν ένα νοητικό έργο (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. Eriksson, 2000) και συνιστούν την 

τρέχουσα ενηµερότητα που διαθέτει το άτοµο για τον εαυτό του και το γνωστικό έργο. 

Ουσιαστικά, αποτελούν το σηµείο άµεσης επαφής µεταξύ του ατόµου και του έργου καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ενασχόλησής του µε αυτό, αφού οι µεταγνωστικές εµπειρίες παρακολουθούν 

το έργο και τη γνωστική επεξεργασία µέσα από την οπτική του ατόµου. Έτσι, οι µεταγνωστικές 

εµπειρίες µπορούν να παρέχουν στο άτοµο πληροφορίες και στοιχεία του γνωστικού έργου που 

εκτελείται, όπως για παράδειγµα οι στόχοι που επιδιώκονται, η οικειότητα που υπάρχει µε το 

έργο, οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει το άτοµο ή τα επιζητούµενα αποτελέσµατα 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). 
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Γίνεται φανερό, από τα παραπάνω, ότι οι µεταγνωστικές εµπειρίες δεν εµφανίζονται µόνο 

σε κάποιο στάδιο της γνωστικής επεξεργασίας, αλλά αντίθετα είναι παρούσες σε όλη τη 

διάρκεια και τις διάφορες φάσεις της γνωστικής επεξεργασίας ενός έργου. Έτσι, λοιπόν, 

µεταγνωστικές εµπειρίες εµφανίζονται από την έναρξη της ενασχόλησης µε ένα γνωστικό έργο, 

πριν ακόµα το άτοµο αρχίσει να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά µε αυτό, λειτουργούν 

κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης του ατόµου µε το έργο και πολλές φορές εξακολουθούν 

να υφίστανται και µετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 

2005. Garner, 1987; Eriksson, 2000; Flavell, 1979).  

Σε σχέση µε την ανάγνωση, οι µεταγνωστικές εµπειρίες που εµφανίζονται πριν την 

έναρξη του γνωστικού έργου σχετίζονται µε το υπόβαθρο του αναγνώστη (Garner, 1987; 

Eriksson, 2000). Για παράδειγµα, ένας αναγνώστης µπορεί να νιώσει ανακούφιση αν ρίχνοντας 

µια πρώτη µατιά στο κείµενο που πρόκειται να επεξεργαστεί συµπεράνει ότι διαθέτει µια 

σχετική οικειότητα µε τη µορφή ή το θέµα του (προηγούµενες εµπειρίες µε παρόµοια κείµενα). 

Οι µεταγνωστικές εµπειρίες που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια την ανάγνωσης εστιάζονται 

κυρίως στη γνώση στρατηγικών (Garner, 1987; Eriksson, 2000). Έτσι, ένας αναγνώστης µπορεί, 

για παράδειγµα, να εντοπίσει και να επαναλάβει την ανάγνωση των πιο σηµαντικών σηµείων 

του κειµένου όταν, διαβάζοντας το κείµενο, διαπιστώνει ότι τα σηµεία αυτά επαναλαµβάνονται 

ή είναι γραµµένα µε πλάγια γράµµατα. Τέλος, οι µεταγνωστικές εµπειρίες που 

χρησιµοποιούνται µετά την ολοκλήρωση του γνωστικού έργου της ανάγνωσης έχουν να 

κάνουν µε τις πληροφορίες για το ίδιο το έργο (Garner, 1987; Eriksson, 2000). Ένα παράδειγµα 

τέτοιων εµπειριών είναι το γεγονός ότι διαβάζοντας τον τίτλο ή κάποιες πιο έντονα γραµµένες 

λέξεις που βρίσκονται στο σώµα ενός κειµένου, ο αναγνώστης µπορεί να ανακαλέσει πολλές 

από τις πληροφορίες που είχε λάβει από την προηγούµενη ανάγνωσή του. 

Γενικότερα, δεν υπάρχει ένα κοινά αποδεκτός κατάλογος ή µια κοινά αποδεκτή 

κατηγοριοποίηση όλων των µεταγνωστικών εµπειριών (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). Ωστόσο, 

µια από τις πιο χαρακτηριστικές και συχνά αναφερόµενες µεταγνωστικές εµπειρίες είναι το 

αίσθηµα «στην άκρη της γλώσσας». Το αίσθηµα αυτό µπορεί να εµφανιστεί ξαφνικά στο µυαλό 

ενός ατόµου όταν αυτό αισθάνεται ότι γνωρίζει κάτι, αλλά αποτυγχάνει να το ανακαλέσει στη 

µνήµη του (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. Garner, 1987; Eriksson, 2000). Άλλες µεταγνωστικές 

εµπειρίες που έχουν να κάνουν όχι µόνο µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο της µνήµης σε 

σχέση µε τα έργα µάθησης, αλλά και γενικότερα µε την πρόσβαση και την επεξεργασία 

πληροφοριών κατά τη σκέψη και τη λύση προβληµατικών καταστάσεων, είναι η αίσθηση του 

οικείου που ενηµερώνει για την ύπαρξη σχετικών µε το γνωστικό έργο πληροφοριών, καθώς 

και το αίσθηµα δυσκολίας που ενηµερώνει για τη διακοπή της γνωστικής επεξεργασίας 
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(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). Το τελευταίο, µάλιστα, εµφανίζεται συχνά στη βιβλιογραφία 

ως αίσθηµα σύγχυσης και έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την αποτυχία ολοκλήρωσης του 

γνωστικού έργου (Garner, 1987; Eriksson, 2000). 

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι ο κύριος ρόλος των µεταγνωστικών εµπειριών είναι η 

παρακολούθηση της γνώσης, η πληροφόρηση και η ενηµερότητα του ατόµου σχετικά µε το 

επεξεργαζόµενο έργο. Όλα τα παραπάνω βοηθούν στη ρύθµιση της γνωστικής επεξεργασίας 

και στην επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου, καθώς το άτοµο καλείται να λάβει αποφάσεις 

ελέγχου (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). Με άλλα λόγια, οι µεταγνωστικές εµπειρίες έχουν να 

κάνουν µε την ίδια τη διαδικασία ως προς το στόχο της επιτυχούς ολοκλήρωσης µιας 

γνωστικής δραστηριότητας. Έτσι, κατά την προσπάθεια αναλογισµού και επίλυσης τέτοιων 

δραστηριοτήτων αποκοµίζονται αρκετές πληροφορίες για το πόσο καλά εξελίχθηκε η 

παραπάνω διαδικασία (Garner, 1987). Ωστόσο, το πώς µπορεί να αντιµετωπίσει και τι µπορεί 

να αποφασίσει να κάνει το άτοµο στις περιπτώσεις που προκύπτει το λεγόµενο αίσθηµα 

σύγχυσης, κατευθύνεται και επηρεάζεται σε ποικίλους βαθµούς από τη µεταγνωστική γνώση 

(Garner, 1987; Flavell, 1979). 

 

2.3.2 Μεταγνωστική γνώση 

Αρχικά και για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, η αναφορά στη µεταγνωστική γνώση και 

στη µεταγνωστική ενηµερότητα γινόταν µε τον ίδιο όρο. Όµως, τα τελευταία χρόνια υπάρχει 

σαφής διαχωρισµός µεταξύ της µεταγνωστικής γνώσης και της µεταγνωστικής ενηµερότητας. 

Ο πρώτος όρος αναφέρεται στη γνώση του ατόµου για τις γνωστικές του δυνατότητες και 

αδυναµίες, ενώ ο δεύτερος αφορά στα συναισθήµατα και στις εµπειρίες που έχει κάποιος όταν 

εµπλέκεται σε γνωστικές διαδικασίες. Ο τελευταίος όρος, µάλιστα, συναντάται πλέον στη 

βιβλιογραφία ως µεταγνωστικές εµπειρίες (Μπότσας, 2007). 

Σύµφωνα µε τον Flavell (1979), η µεταγνωστική γνώση δεν διαφέρει τόσο σε ποιότητα 

από τις µεταγνωστικές εµπειρίες, όσο διαφέρουν µεταξύ τους σε περιεχόµενο και λειτουργία. Η 

µεταγνωστική γνώση, µάλιστα, µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές µεταγνωστικές εµπειρίες 

(Eriksson, 2000).  

Η µεταγνωστική γνώση είναι ένα σύνολο από δηλωτικές πληροφορίες για τη γνώση (Garner, 

1987). Με άλλα λόγια, αποτελεί τη µνηµονικά αποθηκευµένη δηλωτική γνώση, η οποία αφορά 

τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις του ατόµου για τον εαυτό του και τους άλλους ως γνωστικά 

όντα, καθώς και τις σχέσεις τους και τις σχετικές εµπειρίες µε τα διάφορα γνωστικά έργα, 

στόχους και στρατηγικές (Flavell, 1979; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. Μπότσας, 2007). Η 
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µεταγνωστική γνώση, λοιπόν, αφορά τη στατική µεν, αλλά όχι πάντα συνειδητή δηλωτική 

γνώση για το γιγνώσκειν (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005).  

Αναλυτικότερα, ο Flavell (1979) αναφέρει ότι η µεταγνωστική γνώση αντανακλά τις 

πεποιθήσεις ή τη γνώση που κατέχει το άτοµο σχετικά µε το ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες 

που επιδρούν και αλληλεπιδρούν στην πορεία της γνωστικής τους προσπάθειας. Η 

µεταγνωστική γνώση του ατόµου αποτελεί τη γνωστική του βάση, η οποία είναι αποκτηµένη και 

αποθηκευµένη στη µακρόχρονη µνήµη του. Η γνωστική αυτή βάση αναφέρεται στην εµπλοκή 

του ατόµου µε το συγκεκριµένο πεδίο στο οποίο ανήκει το έργο µε το οποίο ασχολείται το 

άτοµο και περιέχει πληροφορίες για τις προσωπικές πηγές του ατόµου, αλλά και περαιτέρω 

στοιχεία για τη συµβατότητα των ικανοτήτων του µε το συγκεκριµένο αυτό έργο ή περίσταση 

(Μπότσας, 2007).  

Η µεταγνωστική γνώση δοµείται από τα ίδια τα άτοµα, σε µια προσπάθεια να 

δηµιουργήσουν αναπαραστάσεις της διαδικασίας γνωστικής επεξεργασίας ενός έργου. Ωστόσο, 

είναι φυσικό αυτές οι αναπαραστάσεις να είναι άλλοτε ακριβείς και άλλοτε εσφαλµένες. Η 

µεταγνωστική γνώση, όµως, εκτός από εσφαλµένη που µπορεί να είναι πολλές φορές, είναι 

γενικά σταθερή και συχνά ανθεκτική στις αλλαγές και µπορεί να δηλωθεί από το ίδιο το άτοµο 

(Veenman, van Hout-Wolters & Afflerbach, 2006; 
Μπότσας, 2007). Επιπλέον, η µεταγνωστική 

γνώση φαίνεται να αναπτύσσεται αργά και µέσα από την εµπειρία. Τα µικρότερα σε ηλικία 

άτοµα είναι λιγότερο πληροφορηµένα από ότι τα µεγαλύτερα για τα σταθερά χαρακτηριστικά 

των γνωστικών λειτουργιών, συνήθως λόγω έλλειψης εµπειρίας σε γνωστικές περιστάσεις που 

συµβαίνουν στον περίγυρό τους. Σταδιακά, όµως, µέσω της σκέψης πάνω στη µάθηση, η 

µεταγνωστική γνώση επεκτείνεται και αντανακλάται και στις σκέψεις των άλλων, ενώ η 

διαδικασία εµπλουτισµού της συνεχίζεται και ολοκληρώνεται αργότερα µέσα από την εµπειρία 

Τέλος, η µεταγνωστική γνώση δεν έχει µόνο τη δυνατότητα να αυξάνει µε το χρόνο, αλλά 

φαίνεται να γίνεται πιο εύκαµπτη και πιο γενική καθώς υλοποιούνται µε τη βοήθειά της 

περισσότερα και διαφορετικών πεδίων γνωστικά έργα (Μπότσας, 2007). 

Η µεταγνωστική γνώση περιλαµβάνει, σύµφωνα µε τον Flavell (1979), τριών ειδών 

γνώση. Το πρώτο αφορά στη γνώση για τα πρόσωπα (Flavell, 1979;; Garner, 1987; El-Koumy, 

2004; Eriksson, 2000; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. Μπότσας, 2007), το σύνολο δηλαδή των 

γνώσεων, πεποιθήσεων και θεωριών που διαθέτει το άτοµο στη µνήµη του σε σχέση µε τον 

εαυτό του και τους άλλους ως γνωστικά όντα (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). Έτσι, η γνώση 

για τα πρόσωπα µπορεί να διακριθεί περαιτέρω σε γνώση των ενδοατοµικών διαφορών, σε 

γνώση των διατοµικών διαφορών και σε γνώση γενικών ή καθολικών διαφορών (Flavell, 1979; 

Garner, 1987; Eriksson, 2000; Μπότσας, 2007). Η γνώση των ενδοαοµικών διαφορών αποτελεί 
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ενηµερότητα για τον τρόπο που διαφοροποιούνται οι γνωστικές διαδικασίες ανάλογα µε το 

έργο και τις περιστάσεις. Η γνώση των διατοµικών διαφορών είναι αποτέλεσµα των 

συγκρίσεων του εαυτού µε τους άλλους, σε σχέση µε τη γνωστική επεξεργασία που επιτελείται 

σε ένα γνωστικό έργο. Τέλος, η γνώση γενικών ή καθολικών διαφορών αναφέρεται στο τι 

γνωρίζει το άτοµο για τις γνωστικές του λειτουργίες γενικά (Μπότσας, 2007. Eriksson, 2000).  

Το δεύτερο είδος µεταγνωστικής γνώσης έχει να κάνει µε τη γνώση που έχει το άτοµο για 

τα γνωστικά έργα µε τα οποία εµπλέκεται και αλληλεπιδρά, για τις σχέσεις µεταξύ των 

χαρακτηριστικών τους, αλλά και των απαιτήσεων που προκύπτουν για την επεξεργασία τους 

(Flavell, 1979; El-Koumy, 2004; Eriksson, 2000; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. Μπότσας, 

2007). Με άλλα λόγια, η γνώση για τα έργα περιλαµβάνει τις κατηγορίες και κατατάξεις των 

έργων ανάλογα µε το γνωστικό τους περιεχόµενο, τα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιαιτερότητές τους 

και τις γνωστικές τους απαιτήσεις (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). Γενικότερα, θα λέγαµε ότι 

αυτό το είδος µεταγνωστικής γνώσης αναφέρεται στη γνώση για το ποια έργα απαιτούν 

περισσότερη και βαθύτερη επεξεργασία και ποια λιγότερη και επιφανειακή, αφού εστιάζεται 

στις διαθέσιµες πληροφορίες, στις απαιτήσεις και τους σκοπούς του έργου (Μπότσας, 2007).  

Το τρίτο και τελευταίο είδος µεταγνωστικής γνώσης είναι η γνώση στρατηγικών (Flavell, 

1979; El-Koumy, 2004; Garner, 1987; Eriksson, 2000; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. Μπότσας, 

2007). Η γνώση στρατηγικών αναφέρεται στους τρόπους και τις µεθόδους που χρησιµοποιεί το 

άτοµο προκειµένου να επιτύχει ένα στόχο (Eriksson, 2000). Είναι οι συστηµατικοί τρόποι 

προσέγγισης και χειρισµού των διαφόρων γνωστικών έργων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη (2005:33). Η γνώση των στρατηγικών µπορεί να περιλαµβάνει τις 

συνθήκες εφαρµογής των στρατηγικών αυτών, δηλαδή τη γνώση του πού, του πότε και του πώς 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να εφαρµοστούν (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. Μπότσας, 

2007. Eriksson, 2000). 

Αρκετοί µελετητές επισηµαίνουν ότι η µεταγνωστική γνώση δεν διαφέρει ποιοτικά από τα 

άλλα είδη γνώσης (Garner, 1987; Eriksson, 2000). Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση 

απόκτησης γνώσης, η µεταγνωστική γνώση αυξάνεται µε αργό και σταδιακό τρόπο µέσα στο 

χρόνο και µέσα από τις εµπειρίες στο πεδίο της γνωστικής δραστηριότητας του ατόµου (Garner, 

1987). Καθώς η µεταγνωστική γνώση βελτιώνεται και αναπτύσσεται µε την εµπειρία, µπορεί 

να ενεργοποιηθεί σχετικά αυτόµατα, όπως κάθε άλλη αποθηκευµένη γνώση (Garner, 1987; 

Eriksson, 2000). Επιπλέον, η µεταγνωστική γνώση µπορεί να διακριθεί, όπως και τα υπόλοιπα 

είδη γνώσης, άλλοτε σε δηλωτική, άλλοτε σε διαδικαστική και άλλοτε σε περιστασιακή 

(Μπότσας, 2007. Garner, 1987; Eriksson, 2000; Abromitis, 1994).  
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Η δηλωτική µεταγνωστική γνώση (declarative knowledge) σε γενικές γραµµές ταυτίζεται 

µε τις απόψεις που έχει το άτοµο για τον εαυτό του και τους άλλους γύρω του σε σχέση µε το 

γιγνώσκειν. Ουσιαστικά, η δηλωτική µεταγνωστική γνώση περιλαµβάνει τη γνώση που έχει το 

άτοµο για τον εαυτό του ως γνωστικό υποκείµενο και για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

µάθησή του (Μπότσας, 2007. Garner, 1987). Θα λέγαµε ότι η  µεταγνωστική γνώση ταυτίζεται 

σε ένα πολύ µεγάλο µέρος της µε το πρώτο είδος µεταγνωστικής γνώσης που αναφέρθηκε 

παραπάνω, τη γνώση για τα πρόσωπα.  

Από την άλλη πλευρά, η διαδικαστική µεταγνωστική γνώση (procedural knowledge) 

εµφανίζεται στο τρίτο από τα είδη µεταγνωστικής γνώσης που αναφέρθηκαν παραπάνω, τη 

γνώση στρατηγικών, και αναφέρεται στην κατανόηση από το άτοµο της προσπάθειας που 

απαιτείται προκειµένου να εφαρµοστούν οι στρατηγικές αυτές και γενικότερα οι 

µεταγνωστικές δεξιότητες. Μάλιστα, η γενική γνώση αυτών των µεταγνωστικών δεξιοτήτων 

λειτουργεί, σύµφωνα µε κάποιους ερευνητές, ως ρυθµιστικό-εκτελεστικό στοιχείο και αποτελεί 

το γενικό αίτιο κινητοποίησης του ατόµου ως προς την εφαρµογή στρατηγικών (Μπότσας, 

2007).  

Ωστόσο, φαίνεται ότι η διαδικαστική γνώση από µόνη της δεν είναι αρκετή ώστε να 

µπορέσει εύκολα το άτοµο να προσαρµόσει τη γνωστική του συµπεριφορά στις απαιτήσεις των 

στόχων του έργου (Paris, 2002; Μπότσας, 2007). Το κενό αυτό έρχεται να συµπληρώσει η 

περιστασιακή µεταγνωστική γνώση (conditional knowledge), η οποία περιγράφει τη γνώση που 

έχει το άτοµο για το πότε, το πού, το γιατί και το πώς θα εφαρµόσει τις στρατηγικές που 

γνωρίζει. Με άλλα λόγια, η περιστασιακή µεταγνωστική γνώση αναφέρεται στον τρόπο 

εφαρµογής των δύο διαστάσεων µεταγνωστικής γνώσης που αναφέρθηκαν παραπάνω, της 

δηλωτικής και της διαδικαστικής µεταγνωστικής γνώσης (Garner, 1987).  

Η περιστασιακή µεταγνωστική γνώση θεωρείται ότι γενικότερα έχει µεγάλη αξία για τη 

µαθησιακή διαδικασία. Είναι, όµως, ακόµα σηµαντικότερη στην περίπτωση της αναγνωστικής 

κατανόησης (Winograd & Johnston, 1987; 
Μπότσας, 2007), όχι µόνο διότι βοηθά τους 

αναγνώστες να γνωρίζουν τις συγκεκριµένες εκείνες περιστάσεις όπου κάποιες στρατηγικές 

µπορούν να αποδειχτούν αποτελεσµατικές (Randi, Grigorenko & Sternberg, 2005; 
Μπότσας, 

2007), αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η περιστασιακή µεταγνωστική γνώση αποτελεί για 

τους αναγνώστες ένα καλό εργαλείο ταξινόµησης  των γνωστικών και µεταγνωστικών πηγών 

τους, µέσω του οποίου µπορούν να επιλέξουν την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη 

στρατηγική µε βάση τους στόχους και το εκάστοτε αναγνωστικό έργο που υλοποιούν 

(Μπότσας, 2007). Επιπρόσθετα, η περιστασιακή µεταγνωστική γνώση δίνει τη δυνατότητα 

στους αναγνώστες να προσαρµόζονται σε πιθανές αλλαγές απαιτήσεων της αναγνωστικής 
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περίστασης και να τροποποιούν τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν, όταν αυτές δεν ταιριάζουν 

πλέον στην περίσταση, µε θετικό αποτέλεσµα (Paris, Cross & Lipson, 1984; 
Μπότσας, 2007). 

Στο πεδίο της αναγνωστικής κατανόησης, η µεταγνωστική γνώση φαίνεται να κατέχει 

σηµαντική θέση, αφού έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Τα ευρήµατα των ερευνών πάνω 

στη θέση που κατέχει η µεταγνωστική γνώση στην αναγνωστική κατανόηση δείχνουν ότι η 

γνώση αυτή µπορεί να οδηγήσει τον αναγνώστη, αφού αξιολογήσει την κατάσταση, να 

επιλέξει, να αναθεωρήσει ή να εγκαταλείψει ένα αναγνωστικό έργο ή έναν γενικότερο στόχο. 

Επιπλέον, ο αναγνώστη µπορεί µε τη βοήθεια της µεταγνωστικής γνώσης να προσαρµόσει τη 

χρήση στρατηγικών και δεξιοτήτων στις απαιτήσεις της κάθε αναγνωστικής κατάστασης. 

Γενικά, η µεταγνωστική γνώση συµβάλλει µε τέτοιο τρόπο ώστε οι αναγνώστες να έχουν 

ενηµερότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την κατανόησή τους, καθώς και να κατέχουν και 

να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά ένα σηµαντικό ρεπερτόριο στρατηγικών µε 

απώτερο στόχο την αναγνωστική κατανόηση (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005; Μπότσας & 

Παντελιάδου, 2003; Μπότσας, 2007).  

 

2.3.3 Μεταγνωστικές δεξιότητες 

Το τελευταίο στάδιο στην πορεία που ακολουθεί η διαδικασία της µεταγνώσης είναι η 

ανάπτυξη των γνωστικών και µεταγνωστικών πηγών, ώστε να διορθώσουν ή να εκτιµήσουν 

ακόµα περισσότερο την παρατηρούµενη γνωστική αποτυχία (Garner, 1987). Οι πηγές αυτές 

αποτελούν τις µεταγνωστικές δεξιότητες.  

Σε αντίθεση µε τις µεταγνωστικές εµπειρίες και τη µεταγνωστική γνώση, οι οποίες 

συνιστούν εκφάνσεις της διεργασίας παρακολούθησης του γιγνώσκειν, οι µεταγνωστικές 

δεξιότητες αφορούν τον έλεγχο του γιγνώσκειν. Συγκεκριµένα, οι δεξιότητες αυτές 

περιλαµβάνουν την εσκεµµένη αυτό-κατευθυνόµενη παρακολούθηση της κατανόησης των 

απαιτήσεων του γνωστικού έργου, το σχεδιασµό της λύσης και των ενεργειών που απαιτούνται 

προς την κατεύθυνση αυτή, την παρακολούθηση της εκτέλεσης του παραπάνω σχεδίου, τις 

αποφάσεις που αφορούν αλλαγές, διακοπή ή ρύθµιση της προσπάθειας στην πορεία του σχεδίου, 

καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων σε σχέση µε τους στόχους εκτέλεσης του έργου 

(Veenman & Elshout, 1999; Baker, 2005; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). Στην ουσία, οι 

παραπάνω δεξιότητες χαρακτηρίζονται ως µεταγνωστικές εξαιτίας του γεγονότος ότι 

αναπαράγουν εσκεµµένα και σε συνειδητό επίπεδο γνωστικές και µεταγνωστικές διεργασίες που 

συνήθως επιτελούνται αυτόµατα, χωρίς απαραίτητα να έχει το άτοµο ενηµερότητα για αυτές 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). 
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Οι µεταγνωστικές δεξιότητες είναι η καθαρή έκφανση της εκτελεστικής λειτουργίας της 

µεταγνώσης, αφού όπως προαναφέρθηκε εφαρµόζονται σκόπιµα για τη ρύθµιση της γνωστικής 

επεξεργασίας και της συµπεριφοράς απέναντι σε ένα γνωστικό έργο. Η εφαρµογή των 

µεταγνωστικών δεξιοτήτων γίνεται κατά κύριο λόγο µέσω της χρήσης στρατηγικών. Ωστόσο, η 

δηλωτική γνώση µεταγνωστικών στρατηγικών δε συνεπάγεται απαραίτητα και χρήση τους. 

Όπως και η µεταγνωστική γνώση, έτσι και οι µεταγνωστικές δεξιότητες αποτελούν 

διαδικαστική γνώση. Αυτό σηµαίνει ότι οι µεταγνωστικές δεξιότητες ή µεταγνωστικές 

στρατηγικές καλλιεργούνται µέσα από την άσκηση και την εµπειρία, µε απώτερο σκοπό τον 

έλεγχος και την καθοδήγηση της γνωστικής επεξεργασίας σε συνειδητό επίπεδο. Η 

συστηµατική τους επανάληψη οδηγεί στην αυτοµατοποίησή τους, µε αποτέλεσµα το άτοµο να 

µην έχει πλέον πλήρη ενηµερότητα της εφαρµογής τους (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. 

Samuels, et al, 2005).  

Το αντικείµενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας εστιάζει το ενδιαφέρον του σε αυτή 

την άσκηση και αυτοµατοποίηση των µεταγνωστικών στρατηγικών, συγκεκριµένα στον τοµέα 

της αναγνωστικής κατανόησης. Για το λόγο αυτό, στις ενότητες που ακολουθούν αφιερώνεται 

στην περαιτέρω ανάλυση των µεταγνωστικών δεξιοτήτων και των µεταγνωστικών στρατηγικών 

γενικότερα (ενότητα 2.4) και σε συνδυασµό µε την αναγνωστική κατανόηση (ενότητα 2.5).  

 

2.4 Μεταγνωστικός έλεγχος 

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούµενες υποενότητες, η µεταγνώση 

φαίνεται να εµφανίζεται µε τρεις βασικές µορφές, καθεµία από τις οποίες επικεντρώνεται σε 

διαφορετικούς τοµείς του γιγνώσκειν. Οι µεταγνωστικές εµπειρίες έχουν να κάνουν ουσιαστικά 

µε τα συναισθήµατα που συνοδεύουν τα γνωστικά έργα, η µεταγνωστική γνώση αναφέρεται 

στη γνώση για τον εαυτό και τους άλλους, ενώ οι µεταγνωστικές δεξιότητες αποτελούν τις 

ενέργειες που ακολουθούνται για την επίτευξη στόχων. Ωστόσο, το κοινό σηµείο και των τριών 

παραπάνω µεταγνωστικών λειτουργιών είναι το γεγονός ότι αυτές ασκούν έλεγχο στο 

γιγνώσκειν, είτε µε τη µορφή της παρακολούθησης του γιγνώσκειν (µεταγνωστικές εµπειρίες, 

µεταγνωστική γνώση) είτε µε τη µορφή της ρύθµισης του γιγνώσκειν (µεταγνωστικές 

δεξιότητες-στρατηγικές).  

Γενικά, σε γνωστικό επίπεδο ο όρος έλεγχος σηµαίνει την παρέµβαση στο γιγνώσκειν µε 

εντολές έναρξης ή τερµατισµού µιας γνωστικής διεργασίας, µε σχεδιασµό ενεργειών πάνω στο 

γνωστικό έργο που εκτελείται, µε ρύθµιση της προσπάθειας και των πόρων στις επιµέρους 

ενέργειες, µε χρήση στρατηγικών και µε αξιολόγηση του αποτελέσµατος σε σχέση µε το στόχο 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005:147). Σε γνωστικό επίπεδο, όλες οι παραπάνω εντολές και 
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διεργασίες ελέγχου γίνονται αυτόµατα, χωρίς το άτοµο να έχει ενηµερότητα για αυτές. 

Αντίθετα, στο επίπεδο της µεταγνώσης ο έλεγχος µπορεί να είναι είτε µη συνειδητός είτε 

συνειδητός, ανάλογα µε το είδος των µεταγνωστικών διεργασιών που εκτελούνται 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). Όπως θα δούµε αναλυτικότερα παρακάτω, στην πρώτη 

περίπτωση ο έλεγχος παίρνει τη µορφή της παρακολούθησης του γιγνώσκειν, ενώ στη δεύτερη 

παίρνει τη µορφή της ρύθµισης του γιγνώσκειν ή αυτο-ρύθµισης (Baker, 2005).  

 

2.4.1 Μεταγνωστική παρακολούθηση 

Η χρήση στρατηγικών σε µεταγνωστικό επίπεδο αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, 

συνάρτηση της ενηµερότητας που έχει το άτοµο µέσα από τη µεταγνωστική του γνώση και τις 

µεταγνωστικές του εµπειρίες για το έργο, τις απαιτήσεις και τους στόχους του (Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 2005). Ωστόσο, η χρήση των στρατηγικών και οι εντολές ελέγχου του γιγνώσκειν 

δεν πραγµατώνονται πάντα σε συνειδητό επίπεδο. Στην περίπτωση της ανάγνωσης ενός 

κειµένου, για παράδειγµα, ο αναγνώστης τείνει να επιβραδύνει το ρυθµό ανάγνωσης σε ένα 

δυσνόητο σηµείο του κειµένου, ή να ξαναδιαβάζει µια φράση προκειµένου να κατανοήσει το 

νόηµα µιας άγνωστης λέξης. Οι παραπάνω ενέργειες γίνονται αυτόµατα, χωρίς να έχει δώσει ο 

αναγνώστης συνειδητά εντολή στον εαυτό του. Το µόνο που ενεργοποιεί τις παραπάνω 

διεργασίες αύξησης της προσοχής, του χρόνου και της επανάληψης και για το οποίο έχει 

ενηµερότητα ο αναγνώστης είναι το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνει (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 

2005). Πρόκειται για τον µη συνειδητό µεταγνωστικό έλεγχο, κύρια λειτουργία του οποίου είναι 

η παρακολούθηση του γιγνώσκειν.  

Η µεταγνωστική παρακολούθηση (monitoring), λοιπόν, αναφέρεται στην άµεση 

ενηµερότητα που έχει το άτοµο για τις γνωστικές διαδικασίες και την επίδοση στο εκάστοτε 

γνωστικό έργο, αφού πληροφορεί το άτοµο για την κατάσταση του «γιγνώσκειν» σε σχέση µε 

τους στόχους που έχει θέσει εξαρχής. Είναι όλες εκείνες οι διαδικασίες που επιτρέπουν στο 

άτοµο να παρατηρεί, να συλλογίζεται και να βιώνει τις ίδιες τις γνωστικές του λειτουργίες. 

Επιπλέον, η µεταγνωστική παρακολούθηση είναι εκείνο το κοµµάτι της µεταγνώσης κατά το 

οποίο ενεργοποιείται η αυτο-εξέταση του ατόµου και η ρύθµιση των προσπαθειών του, εφόσον 

οι συνθήκες το απαιτούν (Μπότσας, 2007).  

Η παρακολούθηση µε τη µορφή της αξιολόγησης της πορείας του γνωστικού έργου, 

αναφέρεται στην αυτο-εξέταση του ατόµου σε σχέση µε τις διαδικασίες που υλοποιούνται και 

την επίδοση. Οι γενικές διαδικασίες µεταγνωστικής παρακολούθησης εµπλέκουν αποφάσεις 

του ατόµου που το βοηθούν να διακρίνει στα στοιχεία του έργου µε το οποίο έχει εµπλακεί, να 

εκτιµήσει την πρόοδό του σε µια δεδοµένη στιγµή και να κάνει πρόγνωση των αποτελεσµάτων 
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της επίδοσής του, εφόσον το επιτρέπει το έργο. Εποµένως, η µεταγνωστική παρακολούθηση 

είναι σηµαντική επειδή προσφέρει ανάδραση στο γνωστικό σύστηµα, το πληροφορεί για το αν 

απαιτείται περισσότερη προσπάθεια ή αλλαγή του τρόπου επεξεργασίας (Μπότσας, 2007).   

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι υπάρχει µια άρρηκτη σχέση µεταξύ της 

µεταγνωστικής παρακολούθησης και της ανάγνωσης. Μάλιστα, η µεταγνωστική 

παρακολούθηση θεωρείται αναπόσπαστο κοµµάτι της αναγνωστικής κατανόησης (Kinnunen, 

Vauras & Niemi, 1998; 
Μπότσας, 2007). Οι αναγνώστες δαπανούν το µεγαλύτερο µέρος της 

ενεργητικότητάς τους στην οικοδόµηση του νοήµατος, σηµείο στο οποίο ενεργοποιείται η 

µεταγνωστική παρακολούθηση και παρατηρείται το µεγαλύτερο ποσό µάθησης και ρύθµισης 

της αναγνωστικής συµπεριφοράς (Μπότσας, 2007).  

Η µεταγνωστική παρακολούθηση εµφανίζεται γενικά στην ανάγνωση ως η ικανότητα του 

αναγνώστη να κρίνει όχι µόνο τις γνωστικές του επιδόσεις, αλλά και τη συνέπεια των 

πληροφοριών που δέχεται από το κείµενο (Κωσταρίδου Ευκλείδη, 2005. Μπότσας, 2007). 

Κατά την παρακολούθηση, ο αναγνώστης συλλέγει πληροφορίες και λαµβάνει αποφάσεις 

ανάλογα µε τη φύση και τους στόχους της αναγνωστικής δραστηριότητας, σε σχέση πάντα µε 

τις προσδοκίες του, την πρόοδό του, την πορεία του έργου και την πρόβλεψή του για την 

τελική επίδοση (Μπότσας, 2007. Κουλουµπαρίτση, 2003). 

Η µεταγνωστική παρακολούθηση έχει επίσης πολύ σηµαντική επιρροή στην κατανόηση, 

ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η αποκωδικοποίηση θεωρείται κρίσιµο, αλλά όχι αποφασιστικό 

στοιχείο για την κατανόηση κειµένων. Έχει αποδειχτεί ότι όταν πλέον οι δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης φτάσουν σε κάποιο επίπεδο αυτοµατισµού, διαδικασίες υψηλού επιπέδου 

όπως η µεταγνωστική παρακολούθηση µπορούν να έχουν βαρύνουσα αξία για την πρόβλεψη 

του αποτελέσµατος και του επιπέδου κατανόησης αναγνωστών διαφορετικής ικανότητας 

(Μπότσας, 2007).  

 

2.4.2 Αυτο-ρύθµιση 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα (2.2.2), η διαδικασία της ρύθµισης του 

γιγνώσκειν (regulation of cognition), ή αυτο-ρύθµιση, αναφέρεται σε µια οµάδα από 

δραστηριότητες που βοηθούν τα άτοµα να ελέγξουν ενεργητικά, µε εκούσιο τρόπο, την ίδια 

τους τη µάθηση (Μπότσας, 2007). Γενικά, αυτο-ρύθµιση είναι η ικανότητα του ατόµου να 

παρακολουθεί και να τροποποιεί ή να ελέγχει τη συµπεριφορά, το γιγνώσκειν, τα 

συναισθήµατά του, ακόµα και το περιβάλλον αν χρειαστεί, προκειµένου να φτάσει στην 

επίτευξη ενός στόχου (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. Joseph, 2005). Αυτή η διαδικασία 

συνεπάγεται την ύπαρξη µιας ευαισθησίας στις επιρροές που έχει το γνωστικό έργο στο άτοµο, 
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αλλά και µιας δυναµικής αλληλεπίδρασης του ατόµου µε αυτό (Μπότσας, 2007. De Carvalho 

Filho & Yuzawa, 2001).  

Η αυτο-ρύθµιση αποτελεί το συνειδητό µέρος του µεταγνωστικού ελέγχου, µε κύρια 

έκφρασή του τις µεταγνωστικές δεξιότητες, δηλαδή τη σκόπιµη, εσκεµµένη, συνειδητή 

εφαρµογή στρατηγικών παρακολούθησης και ελέγχου της µεταγνώσης (Κωσταρίδου Ευκλείδη, 

2005). Αυτή η µορφή µεταγνωστικού ελέγχου περιλαµβάνει δραστηριότητες γενικού και 

ειδικότερου σχεδιασµού, όπως η πρόγνωση αποτελεσµάτων της επεξεργασίας και ο 

προγραµµατισµός χρήσης στρατηγικών. Ακόµη, περιλαµβάνει δραστηριότητες παρακολούθησης 

σε µεταγνωστικό επίπεδο, όπως η παρακολούθηση της πορείας του έργου, η δοκιµή, η 

αναθεώρηση και ο επαναπρογραµµατισµός των στρατηγικών που χρησιµοποιεί το άτοµο 

(Μπότσας, 2007). Τέλος, η αυτο-ρύθµιση αναφέρεται και στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

της επεξεργασίας, δηλαδή στην εκτίµηση αυτού που προέκυψε ως αποτέλεσµα της χρήσης των 

στρατηγικών µε βάση κριτήρια αποτελεσµατικότητας και ικανότητας (Μπότσας, 2007; Brown, 

1987).  

Σύµφωνα µε τον Schraw (1998), η αυτο-ρύθµιση είναι η συνεχής αλληλεπίδραση τριών 

τύπων διαδικασιών, της παρακολούθησης της επίδοσης, της παρακολούθησης του έργου και 

των διαδικασιών ρυθµιστικού ελέγχου. Οι διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν µια σειρά από 

δραστηριότητες όπως ο σχεδιασµός της δράσης µε τη χρήση στρατηγικών, η απόδοση 

γνωστικών πηγών στην υπηρεσία του έργου και στην ενεργοποίηση της προηγούµενης γνώσης. 

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της αυτο-ρύθµισης οι δραστηριότητες αυτές µπορούν να διακριθούν 

σε τέσσερις κατηγορίες: στον προσανατολισµό του ατόµου προς το έργο, στο σχεδιασµό του 

γνωστικού έργου, στην εκτίµηση της πορείας του έργου, που περιλαµβάνει παρακολούθηση και 

εκτελεστικό έλεγχο των διαδικασιών και, τέλος, στην επεξεργασία µετά την ολοκλήρωση του 

γνωστικού έργου, που περιλαµβάνει την αξιολόγηση, την ανακεφαλαίωση-αυτοαναλογισµό και  

την εξαγωγή συµπερασµάτων (Veenman & van Hout-Wolters, 2006; El-Koumy, 2004; Paris, 

Cross & Lipson, 1984; Κωσταρίδου Ευκλείδη, 2005. Μπότσας, 2007).   

Στο επιστηµονικό πεδίο της ανάγνωσης, αρκετοί ερευνητές του χώρου της µεταγνώσης 

έχουν προσπαθήσει να περιγράψουν τη ρύθµιση του «γιγνώσκειν» για την ανάγνωση και κατ’ 

επέκταση για την κατανόηση. Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι οι αναγνώστες που κάνουν 

καλύτερη χρήση των γνωστικών πηγών και των στρατηγικών τους κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας του κειµένου επιτυγχάνουν καλύτερη κατανόηση (Garner & Alexander, 1989; 

Jacobs & Paris, 1987; Schraw, 1998; Pressley & Ghatala, 1990; Paris, Cross & Lipson, 1984; 

El-Koumy, 2004).  
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Όπως και σε οποιοδήποτε άλλο γνωστικό έργο, έτσι και στην ανάγνωση ακολουθείται η 

ίδια σειρά δραστηριοτήτων που ενεργοποιεί η αυτο-ρύθµιση. Έτσι, ο αποτελεσµατικός 

αναγνώστης διευκρινίζει τους σκοπούς της ανάγνωσης πριν την έναρξή της (προσανατολισµός 

στο έργο), δηλαδή κατανοεί τις απαιτήσεις του έργου, ενώ κάνει προγνώσεις και βρίσκει ποιες 

από τις όψεις του νοήµατος είναι σηµαντικές και ποιες όχι. Έπειτα, επικεντρώνει την προσοχή 

του στα κύρια στοιχεία του κειµένου και χρησιµοποιεί αυθόρµητα τη σχετική µε το θέµα 

προηγούµενη γνώση (σχεδιασµός). Παράλληλα, παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία του 

έργου, αλλά και τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες και επεξεργασία του κειµένου, 

φροντίζοντας να υπάρχει εσωτερική συνέπεια και συµφωνία µεταξύ του κειµένου και του ίδιου, 

αλλά και να µπορεί να αποφασίζει αν και πότε επιτεύχθηκε η κατανόηση αντίστοιχα, να 

ενεργοποιεί  διαδικασίες αναθεώρησης και αυτό-εξέτασης και να προβαίνει σε διορθωτικές 

ενέργειες όπου είναι απαραίτητο (εκτίµηση της πορείας). Τέλος, ο αναγνώστης εκτιµά την 

ποιότητα της επεξεργασίας αλλά και των αποτελεσµάτων της και επεκτείνει τη νέα γνώση 

(επεξεργασία µετά την ολοκλήρωση του έργου) (Μπότσας, 2007).  

 

2.5 Μεταγνωστικές ∆εξιότητες-Στρατηγικές 

Αρκετοί µελετητές του χώρου εξαντλούν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον γύρω από τον 

έλεγχο-ρύθµιση του γιγνώσκειν, σε αυτό που ονοµάζεται µεταγνωστικές δεξιότητες ή 

«στρατηγικές» που αφορούν τις διαδικασίες µεταγνωστικού ελέγχου (Kluwe, 1987; Μπότσας, 

2007). Οι παραπάνω στρατηγικές είναι εκτελεστικές διαδικασίες που εφαρµόζονται για να 

ρυθµίσουν τη γνωστική επεξεργασία στην οποία έχει εµπλακεί το άτοµο. Οι αναπτυξιακοί 

ψυχολόγοι θεωρούν τις στρατηγικές µέρος της µεταγνωστικής εικόνας του µαθητή, ενώ οι 

θεωρητικοί αναφέρονται σε αυτές ως µέρος της επεξεργασίας των πληροφοριών. Με άλλα 

λόγια, τις τοποθετούν στην καρδιά της γνωστικής επεξεργασίας (Garner, 1987; 
Μπότσας, 

2007).   

Πολλοί ερευνητές θεωρούν τις στρατηγικές σχηµατισµούς διαφορετικών τακτικών που 

χρησιµοποιούνται για να πετύχει το άτοµο ένα συγκεκριµένο στόχο και για να παρακολουθήσει 

την αποτελεσµατικότητά του. Οι τακτικές αυτές θεωρούνται συστατικά µέρη των στρατηγικών, 

ενώ οι τελευταίες αποτελούν οργανωµένα σχέδια που περιλαµβάνουν εκτός των άλλων και 

τακτικές σε σειρά (Μπότσας, 2007). Ανάλογη διάκριση υπάρχει και µεταξύ στρατηγικών και 

δεξιοτήτων. Σύµφωνα µε τους Paris, Wasik και Turner (1991), µια ενέργεια γίνεται στρατηγική 

όταν επιλέγεται συνειδητά µεταξύ άλλων για να επιτευχθεί ένας στόχος, ενώ αντίθετα η 

δεξιότητα περιγράφεται ως µια αυτόµατη διαδικασία που εφαρµόζεται χωρίς την ανάγκη 

συνειδητής επεξεργασίας. Ωστόσο, µια δεξιότητα, ή ακόµα και η επιλογή µιας δεξιότητας, 
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µπορεί να θεωρηθεί στρατηγική όταν χρησιµοποιηθεί σκόπιµα (Μπότσας, 2007). 

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν οι µεταγνωστικές δεξιότητες ή, όπως τις αποκαλούν οι 

περισσότεροι ερευνητές, οι µεταγνωστικές στρατηγικές. 

Όπως προαναφέραµε, οι µεταγνωστικές δεξιότητες είναι διαδικασίες ή στρατηγικές που 

εφαρµόζονται σκόπιµα για τη ρύθµιση της γνωστικής επεξεργασίας και της δράσης ή της 

συµπεριφοράς. Ένας πολύ γενικός ορισµός αναφέρει πως «στρατηγική είναι µια µέθοδος κατά 

την οποία µε βάση ένα δεδοµένο σηµείο εκκίνησης, αποφασίζουµε µια κίνηση που οδηγεί στην 

επίτευξη ενός στόχου» (Μπότσας, 2007:115). Η κίνηση αυτή σηµατοδοτεί την επεξεργασία που 

είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. Εποµένως, οι στρατηγικές αποτελούν 

οργανωµένες αλληλουχίες δραστηριοτήτων επεξεργασίας, στόχος των οποίων είναι να 

βοηθήσουν στη λύση ενός διανοητικού προβλήµατος και να διευκολύνουν τη µάθηση. Τυπικά, 

οι στρατηγικές ορίζονται ως «γνωστικές διαδικασίες που καθοδηγούνται από έναν στόχο, πέρα 

και πάνω από τις διαδικασίες που έχουν ως φυσική συνέπεια την ολοκλήρωση ενός έργου» 

(Sinatra, Brown & Reynolds, 2002, στο Μπότσας, 2007:116).  

Σύµφωνα µε τις van Hout-Wolters, Simons και Volet (2000, στο Μπότσας, 2007:120) 

υπάρχουν τρία επίπεδα γενίκευσης των µεταγνωστικών δεξιοτήτων. Το υψηλότερο επίπεδο 

περιλαµβάνει µεταγνωστικές στρατηγικές γενικού χαρακτήρα, που ταυτίζονται µε τις 

διεργασίες της ρύθµισης του «γιγνώσκειν» που αναλύσαµε παραπάνω, δηλαδή το σχεδιασµό, 

την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του έργου. Στο ενδιάµεσο επίπεδο γενίκευσης, 

βρίσκονται λιγότερο γενικά στοιχεία, όπως η επιλογή των κύριων πληροφοριών, η 

ανακεφαλαίωση και ο στοχασµός πάνω στις διαδικασίες επεξεργασίας του έργου. Τέλος στο 

χαµηλότερο επίπεδο, οι µεταγνωστικές δεξιότητες ορίζονται από το συγκεκριµένο έργο και 

µπορεί να είναι γνωστικές στρατηγικές, όπως για παράδειγµα η κατανόηση του νοήµατος µιας 

λέξης από το πλαίσιο του κειµένου, η επιβεβαίωση ή απόρριψη προηγούµενων προγνώσεων ή 

συµπερασµάτων. Οι διαφορετικού επιπέδου γενίκευσης δεξιότητες είναι αυτόµατες τεχνικές 

επεξεργασίας της πληροφορίας και εφαρµόζονται στην επεξεργασία ενός έργου ασυνείδητα. 

Μια δεξιότητα µπορεί να γίνει στρατηγική εφόσον χρησιµοποιείται σκόπιµα, ενώ αντίστοιχα, µια 

στρατηγική που αυτοµατοποιείται και χρησιµοποιείται χωρίς απαραίτητα συνειδητό έλεγχο, 

γίνεται δεξιότητα (Carrell, Gajdusek & Wise, 1998; 
Μπότσας, 2007).  

Ο Flavell (1979) υποστηρίζει ότι η ύπαρξη των µεταγνωστικών δεξιοτήτων υπό τη µορφή 

των στρατηγικών εξυπηρετεί αυτήν ακριβώς τη λειτουργία του ελέγχου της µεταγνώσης, 

δηλαδή τη ρύθµιση της γνωστικής επεξεργασίας και της δράσης ή της συµπεριφοράς. Οι 

µεταγνωστικές δεξιότητες ή µεταγνωστικές στρατηγικές αποσκοπούν στον έλεγχο και 

καθοδήγηση της γνωστικής επεξεργασίας σε συνειδητό επίπεδο και µπορούν να καλλιεργηθούν 
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µέσα από την άσκηση. Η επανειληµµένη εφαρµογή τους µέσω της άσκησης αυτής µπορεί να 

αυτοµατοποιήσει τη χρήση µεταγνωστικών στρατηγικών, πράγµα που σηµαίνει ότι σε αυτή την 

περίπτωση το άτοµο εφαρµόζει µεταγνωστικές στρατηγικές χωρίς να έχει συνειδητή επίγνωση 

της εφαρµογής τους, προκειµένου να ολοκληρώσει ένα έργο. Παρόλα αυτά, όπως εξηγήσαµε 

σε προηγούµενες υποενότητες, φαίνεται ότι η δηλωτική γνώση στρατηγικών δε σηµαίνει 

αναγκαστικά και χρήση τους.  Έτσι, όταν γίνεται λόγος για µεταγνωστικές δεξιότητες, αυτές 

συνήθως αφορούν σε διαδικαστική γνώση, σε διαδικασίες που εφαρµόζονται επί της γνώσης 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005).   

Σύµφωνα µε όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, λοιπόν, οι µεταγνωστικές δεξιότητες είναι 

η εσκεµµένη αυτο-κατευθυνόµενη παρακολούθηση της κατανόησης των απαιτήσεων του 

γνωστικού έργου, ο σχεδιασµός της λύσης ή των ενεργειών που απαιτούνται, οι αποφάσεις για 

αλλαγές στην πορεία λύσης ή για ρύθµιση της προσπάθειας, καθώς και η αξιολόγηση του 

αποτελέσµατος (Veenman & Elshout, 1999). Ουσιαστικά, οι δεξιότητες αυτές καλούνται  

µεταγνωστικές διότι αναπαράγουν σε συνειδητό επίπεδο και σκόπιµα γνωστικές και 

µεταγνωστικές διεργασίες που επιτελούνται συνήθως αυτόµατα, χωρίς αναγκαστικά το άτοµο να 

έχει επίγνωση για αυτές (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). 

 

2.5.1 Γνωστικές στρατηγικές-στρατηγικές µάθησης 

Όπως αναφέραµε, πέρα από τον άδηλο µεταγνωστικό έλεγχο, υπάρχει και ο συνειδητός, 

σκόπιµος έλεγχος της γνώσης. Αυτός πραγµατοποιείται µέσω των µεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

Οι τελευταίες περιλαµβάνουν στρατηγικές προσανατολισµού, σχεδιασµού, παρακολούθησης, 

ρύθµισης, αξιολόγησης, αλλά και άλλες που εφαρµόζονται από τη στιγµή που εµφανίζεται το 

έργο µέχρι και την ολοκλήρωσή του (Veenman & Beishuizen, 2004; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 

2005). 

Εκτός από τον όρο µεταγνωστικές δεξιότητες, στη βιβλιογραφία χρησιµοποιείται και ο 

όρος µεταγνωστικές στρατηγικές. Οι µεταγνωστικές στρατηγικές συµπεριλαµβάνονται στις 

λεγόµενες στρατηγικές µάθησης, αφού θεωρείται ότι διευκολύνουν τη µάθηση (Lompscher, 

1995). Οι µεταγνωστικές στρατηγικές αποτελούν την κύρια έκφανση των µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων και αφορούν τους συστηµατικούς τρόπους παρακολούθησης και ελέγχου της γνώσης 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. Schreiber, 2005). Οι γνωστικές στρατηγικές, από την άλλη µεριά, 

είναι όλες εκείνες οι στρατηγικές που βοηθούν το άτοµο να αλληλεπιδράσει µε ένα έργο και να 

το ολοκληρώσει, να πραγµατώσει δηλαδή ένα γνωστικό στόχο (Μπότσας, 2007; Schreiber, 

2005). Είναι γενικοί τρόποι επεξεργασίας των πληροφοριών και τείνουν να είναι συγκεκριµένοι 

στο έργο στο οποίο εφαρµόζονται (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. Μπότσας, 2007).  
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Οι µεταγνωστικές στρατηγικές, λοιπόν, διαφέρουν από τις γνωστικές στρατηγικές, καθώς 

οι τελευταίες αποτελούν γενικούς τρόπους επεξεργασίας πληροφοριών που εφαρµόζονται σε 

γνωστικό επίπεδο µε µη συνειδητό τρόπο. Ωστόσο, οι γνωστικές στρατηγικές µπορούν να 

εφαρµοστούν και σκοπίµως, σε µεταγνωστικό επίπεδο, όταν το άτοµο, παρακολουθώντας 

συνειδητά την πορεία της γνωστικής επεξεργασίας του έργου, διαπιστώνει ότι χρειάζεται να 

παρέµβει (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. Μπότσας, 2007).  Οι ερευνητές αναφέρονται στις 

στρατηγικές αυτές, δηλαδή τη χρήση γνωστικής στρατηγικής σε µεταγνωστικό επίπεδο, µε τον 

όρο στρατηγικές µάθησης (Lompscher, 1995; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005).  

Η έννοια της στρατηγικής παίζει σηµαντικό ρόλο σε οποιαδήποτε συζήτηση περιλαµβάνει 

την ανάγνωση και τη µεταγνώση. Οι µαθητές καλούνται από πολύ νωρίς να βρεθούν 

αντιµέτωποι µε πολύ σοβαρές απαιτήσεις σε σχέση µε τα κείµενα που διαβάζουν. Θα πρέπει να 

αναγνωρίζουν κεντρικές ιδέες, να ενεργοποιούν και να χρησιµοποιούν την προηγούµενη γνώση 

τους, να συγκρίνουν ιδέες, να κάνουν προγνώσεις, να διευκρινίζουν και να λύνουν 

προβλήµατα, να βγάζουν συµπεράσµατα (Vauras, 1998, στο Μπότσας, 2007:117). Για να 

ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά, οι µαθητές βασίζονται στις γνωστικές και στις µεταγνωστικές 

τους στρατηγικές (Garner & Alexander, 1989; Μπότσας, 2007). Η διάκριση µεταξύ τους είναι 

πολλές φορές δύσκολη, ιδιαίτερα στην κατανόηση όπου οι στρατηγικές ανάγνωσης είναι 

συνδεδεµένες µε πολύ σύνθετες δραστηριότητες ή συµπεριφορές.  

Το καθοριστικό στοιχείο που διαφοροποιεί τις γνωστικές από τις µεταγνωστικές 

στρατηγικές είναι ο στόχος που τέθηκε. Μια γνωστική στρατηγική είναι συνδεδεµένη µε το 

συγκεκριµένο στόχο τον οποίο υπηρετεί και βοηθά τον αναγνώστη στην επίτευξη του, ενώ η 

µεταγνωστική στρατηγική χρησιµοποιείται για να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου, µε την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαδικασίας (Corkill, 1996; Μπότσας, 2007). Οι 

στρατηγικοί αναγνώστες ξεχωρίζουν από την ικανότητά τους να αντιστοιχίζουν τις κατάλληλες 

στρατηγικές στην ανάλογη αναγνωστική περίσταση (Paris, Wasik & Turner, 1991; Griffith & 

Ruan, 2005). Οι στρατηγικές αυτές που χρησιµοποιούν οι αναγνώστες στην ανάγνωση 

αποτελούν µεταγνωστικές στρατηγικές, αφού πρόκειται για εκούσιες ενέργειές τους που 

επιλέγονται ανάµεσα από ένα ευρύ φάσµα εναλλακτικών εργαλείων για την επίτευξη κάποιου 

συγκεκριµένου στόχου και τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας (Griffith & Ruan, 2005).  

Παρόλο που η µεταγνώση έχει προσδιοριστεί µε διαφορετικούς όρους, οι ερευνητές 

φαίνεται να συµφωνούν ότι η γνώση των διαδικασιών σκέψης και η σκόπιµη χρήση στρατηγικών 

αποτελούν δύο απαραίτητα συστατικά της µεταγνωστικής ικανότητας (Abromitis, 1994). Ένα 

από τα βασικά ερωτήµατα που τους απασχόλησε, όµως, είναι το κατά πόσο διδάσκεται και πώς 

η µεταγνώση. Οι τάσεις που δηµιουργήθηκαν ήταν δύο. Σύµφωνα µε την πρώτη η διδασκαλία 
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θα πρέπει να στοχεύει στην αποτελεσµατική εκτέλεση της µεταγνωστικής δεξιότητας και όχι τόσο 

στο περιεχόµενο, ενώ σύµφωνα µε τη δεύτερη η µεταγνωστική δεξιότητα θα πρέπει να 

διδάσκεται ως στρατηγική, δηλαδή ως πληροφορία για τη χρήση µιας συγκεκριµένης δεξιότητας 

σε συγκεκριµένη περίπτωση (Κουτσελίδη-Ιωαννίδου, 1995).  

Όπως είδαµε, η χρήση των γνωστικών και µεταγνωστικών στρατηγικών δεν προκύπτει 

αυτόµατα, αλλά αναπτύσσεται µε το χρόνο και την εµπειρία. Έτσι, ενώ αρχικά οι µαθητές δεν 

χρησιµοποιούν τη στρατηγική αυθόρµητα, µε την πάροδο του χρόνου και τη συνεχή 

διδασκαλία και πρακτική, µπορούν να το κάνουν. Με τον τρόπο αυτό, το σχολείο αποκτά έναν 

κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη και χρήση των γνωστικών και µεταγνωστικών στρατηγικών από 

τους µαθητές, µέσα από τη διδακτική παρέµβαση (Μπότσας, 2007). Για το πολυσυζητηµένο 

θέµα της διδασκαλίας µεταγνωστικών στρατηγικών αφιερώνεται ένα µεγάλο µέρος του 

επόµενου κεφαλαίου (κεφάλαιο 3.0), µε ιδιαίτερη έµφαση στη διδασκαλία στρατηγικών 

κατανόησης της ανάγνωσης, το οποίο αποτελεί το αντικείµενο της παρούσας ερευνητικής 

µελέτης.  

 

2.5.2 Μεταγνωστικές στρατηγικές στην ανάγνωση 

Καθώς τα παιδιά µαθαίνουν να διαβάζουν, αποκτούν γνώση για τα χαρακτηριστικά των 

κειµένων, τις διαδικασίες ανάγνωσης και τις δικές τους αναδυόµενες ικανότητες. Αυτή η 

µεταγνωστική επίγνωση τα βοηθάει να αποκτήσουν έλεγχο των δεξιοτήτων που εµπλέκονται 

στην αποκωδικοποίηση, στην κατανόηση και στην ανάλυση κειµένου (Paris, Wasik & Turner, 

1991; Paris & Flukes, 2005; Paris, Cross & Lipson, 1984). Η µεταγνωστική εποπτεία είναι 

σηµαντική ώστε οι µαθητές να γίνουν χρήστες και κριτές του κειµένου. Μάλιστα, η µεταγνώση 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τους αρχάριους αναγνώστες που µπορεί να έχουν απλοϊκή και 

ασαφή αντίληψη για τις στρατηγικές που µπορούν να χρησιµοποιήσουν καθώς διαβάζουν 

(Paris & Flukes, 2005).  

Στην ανάγνωση είναι απαραίτητη η συνειδητή και ανεξάρτητη χρήση µεγάλης ποικιλίας 

στρατηγικών, προκειµένου να επιτευχθεί η κατανόηση. Όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα στο 

παρόν κεφάλαιο (ενότητα 2.3.2), αλλά και όπως θα δούµε στο επόµενο κεφάλαιο (ενότητα 3.3), 

υπάρχουν τρία είδη γνώσης που σχετίζονται µε τις πολύπλοκες σχέσεις µεταξύ ενός αναγνώστη 

και του έργου που έχει να διεκπεραιώσει: η δηλωτική, η διαδικαστική και η περιστασιακή. Η 

δηλωτική γνώση αναφέρεται στη γνώση του τι και του ποιου και συµπεριλαµβάνει τη γνώση για 

τα ατοµικά χαρακτηριστικά, για τα χαρακτηριστικά του έργου και για τις άµεσα σχετιζόµενες 

µε το έργο στρατηγικές. Από την άλλη µεριά, η διαδικαστική γνώση είναι η γνώση του πώς 

εφαρµόζονται οι διάφορες στρατηγικές που εµπλέκονται στη γνωστική επεξεργασία του έργου 
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µε απώτερο στόχο την επίτευξη των στόχων. Ωστόσο, η δηλωτική και η διαδικαστική γνώση 

από µόνες τους δεν επαρκούν ώστε να διασφαλιστεί ότι ένα παιδί διαβάζει στρατηγικά, αφού 

και οι δύο δίνουν έµφαση µονάχα στις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 

εκτέλεση του έργου και όχι στις περιστάσεις υπό τις οποίες επιλέγονται και εφαρµόζονται οι 

σχετικές ενέργειες. Στο σηµείο αυτό αναλαµβάνει δράση η περιστασιακή γνώση, η οποία 

περιλαµβάνει τη γνώση του πότε και του γιατί επιλέγονται και εφαρµόζονται οι διάφορες 

στρατηγικές (Paris, Lipson & Wixson, 1994; Schmitt, 2005; Schreiber, 2005).  

Η καλύτερη κατανόηση του τι είναι αναγνωστικές στρατηγικές, πώς µπορούν να 

προάγουν την ανάγνωση, καθώς και πότε και γιατί θα πρέπει να εφαρµόζονται µπορεί να 

βοηθήσει τους µαθητές να ξεπεράσουν τις αναγνωστικές δυσκολίες τους. Η γνώση του τι, του 

πώς, του πότε και του γιατί θα πρέπει να γίνεται χρήση µιας ποικιλίας στρατηγικών ανάγνωσης 

αποτελεί ισχυρή ένδειξη µεταγνωστικών και αυτο-ρυθµιζόµενων αναγνωστών (Paris & Flukes, 

2005).   

Με άλλα λόγια, υπάρχουν αρκετές στρατηγικές κατάλληλες για την προετοιµασία της 

ανάγνωσης, όπως η προεπισκόπηση των εικόνων του κειµένου και η πρόβλεψη, διαφορετικές 

στρατηγικές για την επίλυση προβληµάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, 

όπως η επανανάγνωση κάποιων σηµείων, και άλλες στρατηγικές που αρµόζουν για µετά την 

ανάγνωση, όπως η σύνοψη. Οι παραπάνω κατηγορίες στρατηγικών παρουσιάζονται 

αναλυτικότερα στο επόµενο κεφάλαιο (ενότητα 3.3.1). Για έναν αυτό-καθοδηγούµενο, 

στρατηγικό αναγνώστη η γνώση των χαρακτηριστικών του έργου δεν είναι αρκετή, αλλά 

χρειάζεται παράλληλα και γνώση για άµεση παρακολούθηση και έλεγχο στην επιλογή των 

στρατηγικών, προκειµένου να είναι επιτυχής στο έργο του (Schmitt, 2005).  

Είναι προφανές ότι το να προσφέρονται στους µαθητές οι απαραίτητες δεξιότητες για να 

διαβάζουν και η απαραίτητη γνώση για να κατανοούν τι διαβάζουν, δεν είναι αρκετό (Garner, 

1987). Υπάρχει η ανάγκη χρήσης στρατηγικών κατανόησης, που είναι στοιχεία επεξεργασίας 

πέραν των συνηθισµένων διαδικασιών της απλής αποκωδικοποίησης. Στη βιβλιογραφία έχει 

αναφερθεί πλήθος γνωστικών και µεταγνωστικών στρατηγικών που µπορούν να βοηθήσουν 

στην αποτελεσµατική κατανόηση, όπως η ανακεφαλαίωση, η επιστροφή και επανάληψη της 

ανάγνωσης, η θέση ερωτήσεων για την πορεία της διαδικασίας και άλλες (Μπότσας, 2007).  

Παρόλο που υπάρχουν πολλές διαφορετικές µεταγνωστικές στρατηγικές που µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν οι ικανοί αναγνώστες, µερικές είναι πιο σηµαντικές από άλλες, ιδιαίτερα για 

τους αρχάριους αναγνώστες. Για παράδειγµα, η αντίληψη της στίξης επηρεάζει µεν την 

αναγνωστική ευχέρεια και την κατανόηση, αλλά φαίνεται λιγότερο σηµαντική από την 

αναγνώριση των κεντρικών ιδεών του κειµένου (Paris & Flukes, 2005). Το National Reading 
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Panel (2000) έχει αναγνωρίσει τις πιο καίριες αναγνωστικές στρατηγικές και τις έχει χωρίσει σε 

πέντε µεγάλες οµάδες: (α) την ανάλυση των χαρακτηριστικών του κειµένου, (β) τη χρήση 

συµπερασµάτων και αναπαραστάσεων, (γ) την παρακολούθηση και την αποσαφήνιση, (δ) τη 

σύνοψη των σηµαντικών πληροφοριών και (ε) την αποτίµηση του κειµένου. 

Η οµάδα της ανάλυσης των χαρακτηριστικών του κειµένου περιλαµβάνει στρατηγικές που 

βοηθούν τους αναγνώστες να κατανοούν πώς οι τίτλοι, οι κεφαλίδες και η εικονογράφηση 

συνδράµουν στην κατανόηση. Οι αναγνώστες είναι απαραίτητο να αντιληφθούν τα δοµικά 

στοιχεία και τις σχέσεις των αφηγηµατικών και ερµηνευτικών κειµένων που µπορούν να 

βοηθήσουν στην οργάνωση της κατανόησης και την ανάκληση πληροφοριών του κειµένου. 

Γενικά, οι µαθητές θα πρέπει να αποκτούν σταδιακά περισσότερες εσωτερικές αναπαραστάσεις 

για τα χαρακτηριστικά του κειµένου που καταδεικνύουν σηµαντικές πληροφορίες σε 

διαφορετικούς τύπους κειµένων.  

Η χρήση συµπερασµάτων και αναπαραστάσεων αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες 

κατηγορίες στρατηγικών, αφού το πιο ουσιαστικό χαρακτηριστικό της αναγνωστικής 

κατανόησης βρίσκεται πέρα από τις πληροφορίες που έχει µπροστά του ο αναγνώστης, στη 

δηµιουργία ενός µοντέλου συνδέσεων των πληροφοριών του κειµένου µε την προηγούµενη 

γνώση, µε τη γνώση του κόσµου και µε άλλα κείµενα. Οι συµπερασµατικές στρατηγικές 

συµπεριλαµβάνουν κατανόηση της χρονικής ακολουθίας, της αιτίας και του αποτελέσµατος, τη 

διεξαγωγή πορισµάτων και πολλά άλλα. Επιπλέον, η δηµιουργία πολυαισθητηριακών 

απεικονίσεων κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης βοηθάει επίσης στην επεξήγηση και την 

εξατοµίκευση του νοήµατος του κειµένου.  

Στην οµάδα της παρακολούθησης και αποσαφήνισης οι µαθητές χρησιµοποιούν 

στρατηγικές που τους βοηθούν να ελέγχουν περιοδικά την κατανόηση, όπως οι συχνές παύσεις, 

η παράφραση, η επανανάγνωση και η επιλεκτική εξέταση του κειµένου προκειµένου να 

επιτευχθεί η κατανόησή του. Εκείνο που βοηθάει ιδιαίτερα στην εσωτερίκευση των παραπάνω 

στρατηγικών παρακολούθησης είναι η δηµιουργία ερωτήσεων γύρω από το περιεχόµενο του 

κειµένου και η ικανότητα απάντησης σε αυτές.  

Οι στρατηγικές που ανήκουν στην οµάδα της σύνοψης των σηµαντικών πληροφοριών 

συµπεριλαµβάνουν κάτι παραπάνω από την απλή έκφραση του κειµένου «µε δικά µου λόγια». 

Η σύνοψη αποτελεί µια συνοπτική και οργανωµένη εκδοχή των βασικότερων πληροφοριών του 

κειµένου και περιλαµβάνει κεντρικές ιδέες, αντιλήψεις ή θεµατικές, καθώς και συνεπαγόµενες 

πληροφορίες που αναδεικνύονται από το περιεχόµενο του κειµένου. Οι στρατηγικές που είναι 

απαραίτητο να µάθουν τα παιδιά προκειµένου να δηµιουργήσουν µια καλή σύνοψη έχουν να 
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κάνουν µε τον εντοπισµό και την αναγνώριση των σηµαντικών πληροφοριών, την οργάνωση 

των ιδεών και την παράλειψη των άσχετων και περιττών πληροφοριών του κειµένου.  

Τέλος, οι µαθητές θα πρέπει να µάθουν να αναλύουν ένα κείµενο προκειµένου να 

αναγνωρίσουν το σκοπό του συγγραφέα, τις τάσεις του, το στυλ του και την έκφρασή του. Οι 

στρατηγικές στην οµάδα της αποτίµησης του κειµένου βοηθούν τους αναγνώστες να 

προσδιορίσουν το ύφος του κειµένου, την αποδεικτική βάση των αξιώσεών του και τις 

προσωπικές αντιδράσεις προς αυτό, µέσω της σύνδεσης του κειµένου µε άλλες γνώσεις και 

κείµενα (Paris & Flukes, 2005). 

Η στρατηγική ανάγνωση είναι σηµαντική διότι αποτελεί ένα από τα θεµέλια της αυτο-

ρυθµιζόµενης ανάγνωσης. Επιπλέον, η στρατηγική ανάγνωση επιτρέπει ευέλικτες προσεγγίσεις 

για την ανάγνωση διαφορετικών κειµένων για διαφορετικούς σκοπούς. Για το λόγο αυτό, είναι 

σηµαντικό να διδάσκονται οι µαθητές τι, πώς, πότε και γιατί να χρησιµοποιούν διάφορες 

αναγνωστικές στρατηγικές, όπως επίσης είναι εξίσου σηµαντική η αξιολόγηση του αν οι 

µαθητές κατανοούν και εφαρµόζουν αναγνωστικές στρατηγικές αποτελεσµατικά ή όχι (Paris, 

Cross & Lipson, 1984; Paris & Flukes, 2005). Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικής εφαρµογής 

µεταγνωστικών στρατηγικών στην ανάγνωση µπορεί να γίνει µε αυτο-αναφορές των σκέψεων 

των µαθητών, µε συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια ή µετά την ανάγνωση, καθώς και µε 

επισκόπηση της συχνότητας και της σηµασίας των εφαρµοζόµενων στρατηγικών (Paris & 

Flukes, 2005).   

 
2.6 Σηµασία µεταγνώσης 

Όπως προαναφέρθηκε, η µελέτη των µεταγνωστικών διεργασιών ξεκίνησε από το χώρο 

της αναπτυξιακής ψυχολογίας µε τον Flavell (1976 & 1979; Flavell & Wellman, 1977), µε 

στόχο να γίνει κατανοητό πώς τα παιδιά αποκτούν επίγνωση και έλεγχο των γνωστικών 

λειτουργιών τους (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). Αργότερα, άλλοι ερευνητές όπως η 

Markmann (1977) και η Brown (1978) πρόσφεραν από τα πρώτα ερευνητικά ευρήµατα για τις 

µεταγνωστικές διεργασίες των παιδιών. Η Brown, ειδικότερα, έκανε λόγο για εκτελεστικές 

λειτουργίες και εστίασε την προσοχή της στον έλεγχο των µεταγνωστικών διεργασιών 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). 

Ο στόχος της εισαγωγής του όρου µεταγνώση ήταν να δείξει µε ποιο τρόπο τα παιδιά 

προοδευτικά συνειδητοποιούν τις διεργασίες της σκέψης τους και παρεµβαίνουν από µόνα τους 

για να τις καθοδηγήσουν, να τις ελέγξουν ή να τις διορθώσουν, µε τελικό σκοπό να πετύχουν 

συγκεκριµένους στόχους, να λύσουν προβλήµατα ή να µάθουν (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005).  
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Η µελέτη της µεταγνώσης και η σύνδεσή της µε τον έλεγχο των γνωστικών διεργασιών 

και τις εκτελεστικές λειτουργίες (π.χ. χρήση στρατηγικών), οδήγησε την εκπαιδευτική 

ψυχολογία σε νέα γνωστικά µοντέλα και µοντέλα µάθησης. Τέτοια µοντέλα είναι αυτά της 

αυτο-ρύθµισης της συµπεριφοράς και της αυτο-ρυθµιζόµενης µάθησης, σύµφωνα µε τα οποία 

το άτοµο παίρνει αποφάσεις και ρυθµίζει τη δράση του ενεργητικά, µε βάση το στόχο του και 

την επίγνωση που έχει για τη γνώση και της διεργασίες της (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). 

Οι µεταγνωστικές δεξιότητες, εξ ορισµού, βοηθούν τους µαθητές να αντιλαµβάνονται 

περισσότερο ενσυνείδητα αυτά που µαθαίνουν, καταστάσεις όπου η συγκεκριµένη γνώση 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί, καθώς και τις διαδικασίες για τη χρήση της γνώσης αυτής. Όσον 

αφορά την ανάγνωση, οι ικανότητες αυτές φαίνεται να είναι αποφασιστικής σηµασίας για την 

αποτελεσµατική επιτέλεση του έργου της (Abromitis, 1994; Stahl, 2004; Lopez, 1992; El-

Koumy, 2004). 

Ερευνητικές προσπάθειες αρκετών ετών έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα πως οι 

µαθητές που κατέχουν, αλλά και εφαρµόζουν αποτελεσµατικά µεταγνωστικές στρατηγικές, 

έχουν καλύτερη επίδοση σε ακαδηµαϊκά έργα όπως η ανάγνωση (Brown, 1987; Μπότσας, 

2007). Οι µαθητές αυτοί είναι περισσότερο ικανοί να κάνουν ακριβείς εκτιµήσεις για το τι 

γνωρίζουν και τι δεν γνωρίζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις γνωστικές 

διαδικασίες τους, να αναπτύσσουν σχέδια, να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν κατάλληλες 

στρατηγικές για την ολοκλήρωση του έργου (Paris, Cross & Lipson, 1984; 
Μπότσας, 2007).    

Όταν οι αναγνώστες ξεκινούν µια αναγνωστική δραστηριότητα, φέρουν σε αυτή µια 

υπάρχουσα δοµή γνώσης στην οποία η νέα πληροφορία µπορεί να αφοµοιωθεί. Μια 

µεταγνωστική ανάλυση της δραστηριότητας δίνει τον έλεγχο της κατάστασης στον αναγνώστη. 

Ενθαρρύνει την ευέλικτη και την προσαρµοστική σκέψη και, εάν είναι απαραίτητο, την 

τροποποίηση της αναγνωστικής διαδικασίας ώστε να ταιριάζει στο σκοπό της ανάγνωσης. 

Επειδή τα τρία υποσυστήµατα της ανάγνωσης (οι οπτικές διαδικασίες που χρησιµοποιούνται 

στην αποκωδικοποίηση, η ταύτιση και η αναγνώριση των λέξεων και η κατανόηση του 

νοήµατος λέξεων και κειµένου) πρέπει να συντονιστούν για να εφαρµοστούν επιτυχώς, οι 

µαθητές µε ανεπαρκείς µεταγνωστικές δεξιότητες µπορεί να µην είναι ικανοί για ανάγνωση, 

παρόλο που είναι σε θέση να ελέγχουν τα τρία αυτά υποσυστήµατα (Abromitis, 1994). 

Εν κατακλείδι, συνοψίζοντας τα όσα έχουν αναφερθεί ως τώρα, θα λέγαµε ότι οι λόγοι για 

τους οποίους η µεταγνώση θεωρείται σηµαντικό κοµµάτι της σκέψης και της µάθησης 

γενικότερα είναι τρεις. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η µεταγνώση αναπτύσσει ορθά συλλογιζόµενα 

και δια βίου εκπαιδευόµενα άτοµα τα οποία µπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες καταστάσεις 

και προκλήσεις ενός ραγδαία εξελισσόµενου κόσµου. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει µε το ότι 
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η ενσωµάτωση της µεταγνώσης στη διδασκαλία της γλώσσας ή οποιουδήποτε αντικειµένου 

δηµιουργεί µαθητές που είναι σε θέση να αναλαµβάνουν προσωπική ευθύνη για τη µάθησή τους, 

ενώ τέλος, ο τρίτος λόγος αφορά το γεγονός ότι το µεταγνωστικό υπόβαθρο γενικά είναι 

απαραίτητο για την αποτελεσµατική µάθηση (El-Koumy, 2004).  

Παρόλο που η µεταγνώση αποτελεί µια σχετικά πρόσφατη έξη στην εκπαιδευτική θεωρία 

και πράξη, έχει αποδειχτεί µια εξαιρετικά ισχυρή έννοια πάνω στην οποία µπορεί να στηριχθεί 

η αναγνωστική κατανόηση και να διαµορφωθεί η διδασκαλία της (Schreiber, 2005). Το 

κεφάλαιο που ακολουθεί αφιερώνεται στη σύνδεση της έννοιας της µεταγνώσης µε την 

ανάγνωση και την επίδραση που έχει η πρώτη πάνω στην αναγνωστική κατανόηση, µε την 

ιδιαίτερη έµφαση να δίνεται στη διδασκαλία της µεταγνώσης υπό τη µορφή στρατηγικών στην 

ανάγνωση. 

 

 

3.0 Η µεταγνώση στην ανάγνωση 

Η σύγχρονη έρευνα στο χώρο της µεταγνώσης έχει τις ρίζες της σε δύο ερευνητικές 

παραδόσεις, τη γνωστική ψυχολογία και τη µετα-Πιαζετιανή παράδοση της εξελικτικής 

ψυχολογίας (Flavell, 1976 & 1979). Η τελευταία είναι εκείνη στην οποία στηρίχθηκε η έρευνα 

για τη µεταγνώση που σχετίστηκε περισσότερο µε την εκπαίδευση. Όπως προαναφέρθηκε, η 

µεταγνώση εισάχθηκε στον επιστηµονικό χώρο µέσα από τις εργασίες κυρίως του Flavell (1976 

& 1979) αλλά και της Brown (1978). Το επίκεντρο των εργασιών τους ήταν το πότε και πώς τα 

παιδιά αποκτούν επίγνωση και έλεγχο των γνωστικών λειτουργιών τους, µε τη ρυθµιστική-

εκτελεστική έννοια του όρου (Baker, 2002; Μπότσας, 2007). Οι ερευνητές της εκπαίδευσης, µε 

τη σειρά τους, στράφηκαν σχεδόν αµέσως προς τη µεταγνωστική έρευνα, η οποία φάνηκε να 

δίνει πειστικές εξηγήσεις στην αιτία για την οποία κάποια άτοµα είναι πιο επιτυχηµένα από 

άλλα σε τοµείς όπως η ανάγνωση (Baker, 2002; Garner, 1987; Mokhtari & Reichard, 2002; 

Μπότσας, 2007). Σύντοµα ακολούθησαν διδακτικές παρεµβάσεις για την προώθηση της 

µεταγνώσης, συνοδευόµενες από προτάσεις και υποδείξεις προς τους ενεργούς εκπαιδευτικούς 

(Baker, 2002).  

Η µεταγνώση εµφανίστηκε στο ερευνητικό προσκήνιο ως «πανάκεια» για την εξήγηση 

του τρόπου µε τον οποίο µαθαίνουν οι µαθητές, φέρνοντας νέες ιδέες και συνδέοντας την 

ερευνητική πραγµατικότητα µε παλαιότερες θεωρίες για τη µάθηση. Μετά την πάροδο του 

αρχικού ενθουσιασµού, οι ερευνητές της µεταγνώσης άρχισαν να αναρωτιούνται αν οι 

µεταγνωστικές διεργασίες που χρησιµοποιεί το άτοµο είναι γενικού χαρακτήρα και ίδιες για 

όλα τα γνωστικά έργα που εµπλέκεται ή όχι. Η θεώρηση του µεταγιγνώσκειν ως γενικής 
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δεξιότητας συνδέεται µε την άποψη πως η µεταγνώση είναι χαρακτηριστικό του ατόµου, ενώ 

αν θεωρηθεί δεξιότητα συγκεκριµένου πεδίου, τότε είναι κατάσταση (state) και εποµένως 

µεταγνωστική αντίδραση κατά περίπτωση (Μπότσας, 2007).  

Η µεταγνώση είναι από τη φύση της µια περίπλοκη και πολυδιάστατη έννοια. Το γεγονός 

ότι οι µελετητές του επιστηµονικού πεδίου της µεταγνώσης δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν η έννοια 

αυτή αποτελεί γενική δεξιότητα ή δεξιότητα συγκεκριµένου πεδίου, έχει επιφέρει ακόµα 

περισσότερες δυσκολίες στην προσπάθεια µελέτης της (Μπότσας, 2007). Για τον λόγο αυτό, η 

συνήθης πρακτική στον χώρο της µεταγνωστικής έρευνας είναι να ερευνάται το 

µεταγιγνώσκειν σε µια συγκεκριµένη περιοχή, όπως η µνήµη, η κατανόηση, η γραφή, η 

επίλυση προβλήµατος και η προσοχή, ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του εκάστοτε ερευνητή 

απέναντι στο ζήτηµα της γενικότητας ή εξειδίκευσης της µεταγνώσης (Veenman, 2003; 

Μπότσας, 2007).  

Η παρούσα µελέτη ασχολείται µε τη µεταγνώση στο πεδίο της αναγνωστικής κατανόησης, 

δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις µεταγνωστικές στρατηγικές κατανόησης και τη διδασκαλία 

τους σε µαθητές των πρώτων τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου. Στις ενότητες που ακολουθούν 

παρουσιάζεται µια αναλυτικότερη θεώρηση των µεταγνωστικών διεργασιών στη συγκεκριµένη 

περιοχή.  

 

3.1 Μετακατανόηση 

3.1.1 Ορισµός 

Η έρευνα για τη µεταγνώση έχει υπογραµµίσει την ύπαρξη µιας ποικιλίας µεταγνωστικών 

δραστηριοτήτων και ενεργειών (π.χ. συναισθήµατα, εµπειρίες, στρατηγικές) επί ενός πλήθους 

γνωστικών διαδικασιών, όπως η µνήµη, η κατανόηση και η επίλυση προβλήµατος (McGinnis, 

Saunders & Burns, 2007). Σήµερα, υπάρχει ευρεία συµφωνία µεταξύ των ερευνητών όσον 

αφορά στο ότι η µεταγνώση παίζει σηµαντικό ρόλο στην αναγνωστική κατανόηση (Baker & 

Brown, 1984; Baker, 2002; Garner, 1987; Gourgey, 1998; Mayer, 1998; Paris, Wasik & Turner, 

1991; Mokhtari & Reichard, 2002; Kolic-Vehovec & Bajsanski, 2001; Schraw, 1998; 
Μπότσας, 

2007). Το παραπάνω γεγονός έχει οδηγήσει στη χρήση του ξεχωριστού όρου «µετακατανόηση» 

(metacomprehension), προκειµένου να δηλωθεί το µεταγιγνώσκειν στο πεδίο της κατανόησης 

(Maki & McGuire, 2002 στο Μπότσας, 2007:74; Eriksson, 2000).  

Η µετακατανόηση, λοιπόν, είναι ένας συγκεκριµένος τύπος µεταγνώσης ο οποίος 

αναφέρεται στις ιδέες και αντιλήψεις που έχουν τα άτοµα για τις δικές τους διαδικασίες 

κατανόησης και για την αναγνωστική κατανόηση γενικότερα (McGinnis, Saunders & Burns, 

2007; Abromitis, 1994; Dunlosky & Lipko, 2007). Ένας απλός ορισµός της µετακατανόησης 
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είναι ότι αυτή αποτελεί την ενηµερότητα για τις διεργασίες που επιτελούνται κατά την πορεία 

ανάγνωσης και κατανόησης ενός κειµένου, αλλά και την ενεργητική ρύθµιση της επεξεργασίας, 

ώστε να υπάρξει επιτυχές αποτέλεσµα (Gordon & Braun, 1985; Eriksson, 2000; Abromitis, 1994; 

Vockell, n.d.; Μπότσας, 2007).     

 

3.1.2 Μέρη της µετακατανόησης 

Η µετακατανόηση, όπως και η µεταγνώση, εµφανίζεται µε δύο όψεις. Η πρώτη εµπλέκει 

τη γνώση του αναγνώστη για τη φύση της ανάγνωσης ως γνωστικής λειτουργίας, για τους 

σκοπούς της, αλλά και για τους διάφορους παράγοντες που την επηρεάζουν, ενώ η δεύτερη 

είναι ο ρυθµιστικός, εκτελεστικός έλεγχος του αναγνώστη, πάνω στην πορεία της κατανόησης, τη 

στιγµή που αυτή συµβαίνει (Μπότσας, 2007. Brown, Armbruster & Baker, 1986). Με άλλα 

λόγια, η µετακατανόηση αναφέρεται στην επίγνωση (γνώση για την κατανόηση) και στον αυτο-

έλεγχο (ρύθµιση της κατανόησης) των γνωστικών ενεργειών, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

(Gordon & Braun, 1985; 
Μπότσας, 2007). 

Όπως επισηµάνθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, από την αρχή των ερευνητικών 

προσπαθειών στο χώρο των µεταγνωστικών διεργασιών διακρίθηκαν δύο ξεχωριστά αλλά 

στενά σχετιζόµενα φαινόµενα, µέρη ή µορφές της µεταγνώσης, άρα και της µετακατανόησης 

(Baker & Brown, 1984; Flavell, 1976; Kolic-Vehovec & Bajsanski, 2001): η γνώση για τη 

γνώση ή µεταγνωστική γνώση (metacognitive knowledge) και η ρύθµιση της  γνώσης (regulation 

of cognition). Ωστόσο, στην πορεία της η µεταγνωστική έρευνα ανέδειξε και άλλα στοιχεία του 

µεταγιγνώσκειν, όπως είναι οι µεταγνωστικές εµπειρίες (metacognitive experiences) που 

σήµερα θεωρούνται από πολλούς ερευνητές ως η τρίτη µορφή της µεταγνώσης και εποµένως 

και της µετακατανόησης (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). 

Η µεταγνωστική γνώση ή γνώση του «γιγνώσκειν» αποτελεί την ενηµερότητα του ατόµου 

για τις γνωστικές του πηγές και ικανότητες, σε σχέση µε τις απαιτήσεις ενός πλήθους 

περιστάσεων που απαιτούν σκέψη. Η ρύθµιση της γνώσης είναι η συνειδητή προσπάθειά του να 

ρυθµίσει το «γιγνώσκειν» µε τη βοήθεια αυτο-ρυθµιστικών µηχανισµών, όπως η αυτο-εξέταση, 

ο σχεδιασµός, η παρακολούθηση, η αυτο-αξιολόγηση και ο έλεγχος. Ο ενεργητικός αναγνώστη 

χρησιµοποιεί τους µηχανισµούς αυτούς, οι οποίοι αποτελούν µέρη του εκτελεστικού 

µηχανισµού της µετακατανόησης, στις συνεχείς προσπάθειές του για κατανόηση (Gordon & 

Braun, 1985; Μπότσας, 2007) κι έτσι, η µετακατανόηση µπορεί να λειτουργήσει και ως 

διαδικασία-έναυσµα για να ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη 

δόµηση του νοήµατος (Μπότσας, 2007). Τέλος, οι µεταγνωστικές εµπειρίες αποτελούν την 
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τρέχουσα ενηµερότητα του αναγνώστη για το έργο και τη διεπαφή του µε το κείµενο 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005).  

Η µεταγνωστική γνώση για την κατανόηση είναι το σταθερό µέρος της πληροφορίας που 

αναπτύχθηκε ως αποτέλεσµα της εµπειρίας και της παρόδου του χρόνου. Αντίθετα, η ρύθµιση 

του «γιγνώσκειν» είναι το λιγότερο σταθερό µέρος, αφού επηρεάζεται από το έργο και τις 

συνθήκες που επικρατούν (Brown, 1987; Gordon & Braun, 1985).  

Συνδυάζοντας τις διαστάσεις των όρων κατανόηση και µετακατανόηση, η Standiford 

(1984) καθορίζει τέσσερις συνδυασµούς µετακατανόησης και κατανόησης, που µπορούν να 

εκδηλώσουν οι µαθητές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Ο πρώτος συνδυασµός περιλαµβάνει 

τους αναγνώστες που διαθέτουν υψηλή κατανόηση και υψηλή µετακατανόηση, οπότε είναι σε 

θέση να κατανοούν και να έχουν επίγνωση ότι κατανοούν ένα κείµενο. Ο δεύτερος συνδυασµός 

περιλαµβάνει τους αναγνώστες µε χαµηλή κατανόηση και υψηλή µετακατανόηση, που δεν είναι 

σε θέση να κατανοήσουν και γνωρίζουν ότι δεν κατανοούν ένα κείµενο. Ο τρίτος συνδυασµός 

περιλαµβάνει υψηλή κατανόηση και χαµηλή µετακατανόηση, δηλαδή αναγνώστες που 

κατανοούν αλλά νοµίζουν ότι δεν κατανοούν ένα κείµενο. Τέλος, ο τέταρτος συνδυασµός 

περιλαµβάνει χαµηλή κατανόηση και χαµηλή µετακατανόηση, περίπτωση κατά την οποία οι 

αναγνώστες δεν κατανοούν αλλά έχουν την εντύπωση ότι κατανοούν ένα κείµενο (Standiford, 

1984; Abromitis, 1994).  

 

3.1.3 Σηµασία της µετακατανόησης 

Το µεταγιγνώσκειν στην αναγνωστική κατανόηση, έγινε ιδιαίτερα δηµοφιλές στο χώρο 

της µάθησης και της εκπαίδευσης (Jacobs & Paris, 1987), για πολλούς λόγους. Μερικοί από 

τους σηµαντικότερους είναι το γεγονός ότι η µεταγνώση δίνει έµφαση στην ενεργητική 

συµµετοχή του αναγνώστη στις αναγνωστικές διεργασίες, µέσω της ενηµερότητας και του 

ελέγχου που ασκεί το άτοµο πάνω τους. Επιπλέον, η µεταγνώση προσφέρει έναν εναλλακτικό 

τρόπο διδασκαλίας, ως απάντηση στους παραδοσιακούς, ενώ τέλος, η µετακατανόηση φαίνεται 

να δίνει σοβαρές και πειστικές απαντήσεις σε µια σειρά ερωτηµάτων που σχετίζονται µε τις 

διαδικασίες που εµπλέκονται στην αναγνωστική κατανόηση, αλλά και στις δυσκολίες που 

σχετίζονται µε αυτή (Baker, 2002; Μπότσας, 2007).  

Ωστόσο, µετά από µια µεγάλη περίοδο ενθουσιασµού και ενεργούς ενασχόλησης που 

κράτησε σχεδόν ολόκληρη τη δεκαετία του 1980, άρχισε να ασκείται κριτική και αντίλογος 

(Jacobs & Paris, 1987). Αρκετοί εκπαιδευτικοί της πράξης θεώρησαν πως η έµφαση που δίνει η 

µετακατανόηση στη σκέψη και στις γνωστικές λειτουργίες, οδηγεί σε εξάσκηση µόνο των 

επιµέρους γνωστικών δεξιοτήτων και όχι της ανάγνωσης µε τη γενική ερµηνεία του όρου. Με 
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άλλα λόγια, επισηµάνθηκε ο κίνδυνος η µεταγνωστική θεωρία να διδάσκει µεµονωµένες 

δεξιότητες για τη διαδικασία της ανάγνωσης χωρίς να έχουν µάθει οι αναγνώστες πώς να 

διαβάζουν µε ευχέρεια, να κατανοούν και να ικανοποιούνται (Μπότσας, 2007).  

Ο σκεπτικισµός απέναντι στη µεταγνώση υποχρέωσε κάποιους επιστήµονες να 

επανεκτιµήσουν τη χρησιµότητά της και να αποδείξουν την αξία της µετακατανόησης. Έτσι, ο 

Paris (2002) θεώρησε πως το µεταγιγνώσκειν βοηθά πολύ κατά την έναρξη της προσπάθειας 

πρόσκτησης µιας δεξιότητας. Η πλήρης κατανόηση, πριν από όλα, των απαιτήσεων του έργου 

που έχουν µπροστά τους οι µαθητές, τους επιτρέπει να ανασυντάξουν τις γνωστικές τους πηγές 

και να αντιµετωπίσουν την πρόκληση µε αποτελεσµατικό τρόπο. Ακόµη, η ενηµερότητα που 

αποκτούν ως µέρος της µεταγνώσης, τους βοηθά να αποδοµήσουν και να αναδοµήσουν το έργο 

που έχουν µπροστά τους, ώστε να το προσαρµόσουν στις ανάγκες και ικανότητές τους, 

δεξιότητα ιδιαίτερα επιβοηθητική για τη διδασκαλία. Τέλος, η µεταγνώση, µέσω της 

λειτουργίας της µεταγνωστικής παρακολούθησης και του ελέγχου, παρεµβαίνει µε καταλυτικό 

τρόπο στις περιπτώσεις που υπάρχει διακοπή της επεξεργασίας του κειµένου, για να βρεθεί η 

αιτία και να υπάρξει διορθωτική παρέµβαση (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. Μπότσας, 2007).  

Πέρα, όµως, από τις θετικές επιδράσεις της µεταγνώσης στην αναγνωστική κατανόηση, ο 

Paris (2002) διέκρινε και αρνητικές συνέπειες από τη χρήση του µεταγιγνώσκειν. Ένα πρώτο 

παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι δύο δοµικά στοιχεία της µεταγνώσης, η αυτοαξιολόγηση 

και αυτο-ρύθµιση των αναγνωστών, αποτελούν υποκειµενικές παραµέτρους οι οποίες µπορούν 

να οδηγήσουν σε λανθασµένες απόψεις ή αρνητικές απόψεις για τον ίδιο τους τον εαυτό. 

Επιπρόσθετα, η συνεχής ενασχόληση µε τις µεταγνωστικές διεργασίες και όχι µε την ίδια τη 

γνωστική λειτουργία της ανάγνωσης µπορεί να καθυστερήσει ή και να ακυρώσει τη δράση του 

ατόµου στα πλαίσια του έργου. Τέλος, προκειµένου να εξυπηρετήσει τον εαυτό του σε κάποια 

συγκεκριµένη στιγµή και να προφυλάξει την αυτο-εικόνα του, ο αναγνώστης πολλές φορές 

µπορεί υποσυνείδητα να  ενισχύσει είτε καταναγκαστικές ιδέες είτε απόψεις, εικόνες και 

σκέψεις αποκοµµένες από την πραγµατικότητα, αντί να υπάρχει πραγµατική ενηµερότητα για 

τις διαδικασίες (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. Μπότσας, 2007).   

Ωστόσο, παρά τις διάφορες θετικές ή αρνητικές κριτικές, η γενική συµφωνία είναι πως το 

«µεταγιγνώσκειν» ως παράγοντας µάθησης είναι χρήσιµος και η χρήση του θα πρέπει να 

εµπλουτίσει την καθηµερινή διδασκαλία παράλληλα µε την εντατικοποίηση της έρευνας 

(Μπότσας, 2007). Αρκετοί ερευνητές συµφωνούν πως το «µεταγιγνώσκειν» παίζει ένα 

ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στο πεδίο της αναγνωστικής κατανόησης (Baker & Brown, 1984; 

Garner, 1988; Gourgey, 1998; Mayer, 1998; Paris, Wasik & Turner, 1991; Schraw, 1998; 

Baker, 2002; Kolic-Vehovec & Bajsanski, 2001; Μπότσας, 2007. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). 
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3.2 Μεταγνωστικός έλεγχος και κατανόηση 

Η σύνδεση της µεταγνώσης µε τις διαδικασίες ελέγχου και η χρήση στρατηγικών έφερε 

µια σηµαντική µετατόπιση από τα συµπεριφορικά ή αµιγώς γνωστικά µοντέλα ερµηνείας και 

µάθησης, σε αυτό που σήµερα ονοµάζεται αυτο-ρυθµιζόµενη µάθηση (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 

2005; Μπότσας, 2007). Από όσα έχουν αναφερθεί ως τώρα, γίνεται φανερό ότι υπάρχει 

άρρηκτη σχέση µεταξύ του µεταγνωστικού ελέγχου και της ανάγνωσης, µε τον πρώτο να 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της (Kinnunen, Vauras & Niemi, 1998; Mokhtari & Reichard, 

2002; Kolic-Vehovec & Bajsanski, 2001; Μπότσας, 2007).   

Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν γίνει σχετικά µε το θέµα του µεταγνωστικού ελέγχου στην 

ανάγνωση, φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσό µάθησης παρατηρείται και ρυθµίζεται κατά την 

µεταγνωστική παρακολούθηση, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση κατανόησης και 

µεταγνωστικού ελέγχου. Ο µεταγνωστικός έλεγχος γενικά έχει πολύ σηµαντική επιρροή στην 

κατανόηση. Το γεγονός αυτό προκύπτει και έπειτα από µια σειρά µελετών που θεωρούν την 

αποκωδικοποίηση κρίσιµο, αλλά όχι αποφασιστικό στοιχείο για την κατανόηση, και οι οποίες 

στηρίζονται στην αδυναµία των παιδιών µε αναγνωστικές δυσκολίες να βελτιώσουν την 

κατανόησή τους, όταν βελτίωναν την αποκωδικοποίηση (Μπότσας, 2007). Μέχρι πρόσφατα, η 

αποκωδικοποίηση ήταν εκείνος ο παράγοντας που προέβλεπε την κατανόηση. Όµως, όταν οι 

δεξιότητες αποκωδικοποίησης φτάσουν σε κάποιο επίπεδο αυτοµατισµού, απελευθερώνονται 

γνωστικοί πόροι (όπως η µνήµη) για να χρησιµοποιηθούν από διαδικασίες υψηλού επιπέδου 

όπως ο µεταγνωστικός έλεγχος (Kinnunen, Vauras & Niemi, 1998), οι οποίες µπορούν να 

έχουν βαρύνουσα αξία για το αποτέλεσµα (Μπότσας, 2007).  

Οι έρευνες για την επίδραση του µεταγνωστικού ελέγχου στην κατανόηση της ανάγνωσης 

έθεσε τον αναγνώστη στο κέντρο της διαδικασίας, αφού πλέον αυτός είναι που παίρνει 

αποφάσεις και παρεµβαίνει ενεργά και συνειδητά στην πορεία της µάθησής του και δεν την 

παρακολουθεί µόνο παθητικά. Οι Baker & Brown (1984) συµπεραίνουν, πως ο µεταγνωστικός 

έλεγχος είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες στην πρόσκτηση της ικανότητας 

αναγνωστικής κατανόησης και διαφοροποιεί το γιγνώσκειν από το µεταγιγνώσκειν. Άλλοι 

ερευνητές, µάλιστα, προχωρούν στην ανάδειξη του µεταγνωστικού ελέγχου ως µιας από τις 

πέντε πιο σηµαντικές στρατηγικές που συντελούν στην αποτελεσµατική ανάγνωση και 

κατανόηση. Ωστόσο, εκείνο που επικρατεί στον επιστηµονικό κόσµο είναι ότι ο µεταγνωστικός 

έλεγχος αποτελεί µια σύνθετη µεταγνωστική διαδικασία που αποτελεί µέρος της ρύθµισης του 

γιγνώσκειν (Baker, 2002; Kolic-Vehovec & Bajsanski, 2001; Μπότσας, 2007). 

Όπως αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο (ενότητα 2.4), ο µεταγνωστικός έλεγχος 

διακρίνεται σε δύο βασικά µέρη, τη µεταγνωστική παρακολούθηση (αξιολόγηση της πορείας 
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του γνωστικού έργου) και την αυτο-ρύθµιση. Η µεταγνωστική παρακολούθηση αναφέρεται 

στην αυτο-εξέταση και την ικανότητα του αναγνώστη να κρίνει τις γνωστικές του επιδόσεις και 

τη συνέπεια των πληροφοριών που δέχεται από το κείµενο (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005. 

Μπότσας, 2007). Η αυτο-ρύθµιση, από την άλλη πλευρά, είναι η ρύθµιση της γνωστικής 

διαδικασίας και ο συντονισµός των δραστηριοτήτων, ώστε να υπάρξει το επιθυµητό αποτέλεσµα 

και περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως το σχεδιασµό µιας διορθωτικής ενέργειας, τη χρήση 

περισσότερων ή διαφορετικών γνωστικών πηγών, την επιλογή ή τροποποίηση της εφαρµογής 

στρατηγικών και τη θέση ή τροποποίηση στόχων (Baker, 2002; Μπότσας, 2007).   

Οι γενικές διαδικασίες µεταγνωστικού ελέγχου εµπλέκουν αποφάσεις του ατόµου που το 

βοηθούν να διακρίνει στα στοιχεία του το έργο µε το οποίο έχει εµπλακεί, να εκτιµήσει την 

πρόοδό του σε κάποια συγκεκριµένη στιγµή και, εφόσον το επιτρέπει το έργο, να κάνει 

πρόγνωση των αποτελεσµάτων της επίδοσής του. Η σηµασία του µεταγνωστικού ελέγχου 

έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρει ανάδραση στο γνωστικό σύστηµα, το πληροφορεί για το αν 

απαιτείται περισσότερη προσπάθεια ή αλλαγή του τρόπου επεξεργασίας, έχοντας ως απώτερο 

σκοπό την αναδόµηση του νοήµατος του γραπτού κειµένου και των συναφών ερµηνειών του 

µέσω των αλληλεπιδράσεων της αξιολόγησης και ρύθµισης της επεξεργασίας (Μπότσας, 

2007). 

Οι Brown, Armbruster & Baker (1986) προτείνουν τρεις τύπους µεταβλητών που 

επηρεάζουν τον µεταγνωστικό έλεγχο, τα χαρακτηριστικά του µαθητή, του κειµένου και του 

έργου, ενώ κάποιοι ερευνητές προσθέτουν έναν ακόµα τύπο µεταβλητής µεταβλητή, των 

χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος ή της περίστασης (Μπότσας, 2007. Βάµβουκας, 2008). Εν 

συντοµία, τα χαρακτηριστικά του µαθητή που έχει βρεθεί ότι επηρεάζουν το µεταγνωστικό 

έλεγχο είναι οι ιδέες του για τη µάθηση, οι πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας, η 

δυνατότητά του να εξάγει συµπεράσµατα και ο προσανατολισµός στο στόχο. Τα 

χαρακτηριστικά του κειµένου που επηρεάζουν τον µεταγνωστικό έλεγχο περιλαµβάνουν 

κυρίως ασυνέπειες που βρίσκονται σε αυτό, καθώς και το µέγεθός του, ενώ τα χαρακτηριστικά 

του έργου που σχετίζονται άµεσα µε τον µεταγνωστικό έλεγχο εστιάζονται περισσότερο στη 

γνώση των στόχων του έργου. Τέλος, ο µεταγνωστικός έλεγχος σχετίζεται πάντα µε τη φάση ή 

το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η κατανόηση σε κάποια δεδοµένη στιγµή, αφού 

χρησιµοποιούνται µεταβλητές περίστασης, όπως τα πολύ συγκεκριµένα κριτήρια ορθότητας, 

που εξυπηρετούν τον µεταγνωστικό έλεγχο τη στιγµή εκείνη (Μπότσας, 2007).  

Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η επίδοση στον µεταγνωστικό έλεγχο αυξάνεται κατά το 

πέρασµα από την παιδική ηλικία, στην εφηβική και τέλος στην ενήλικη ζωή.  Ωστόσο, παρά τη 

σχετική συµφωνία για την ανάπτυξη του µεταγνωστικού ελέγχου µε το χρόνο, υπάρχουν 
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αρκετές µελέτες που αναδεικνύουν τη δυνατότητα ανάπτυξής της µε τη διδασκαλία και την 

άσκηση.  

Η ιδέα της ύπαρξης του µεταγνωστικού ελέγχου, δηλαδή ενός ελεγκτικού µηχανισµού του 

γνωστικού συστήµατος του ανθρώπου, δέχθηκε κριτική από ερευνητές όπως ο Allport (Allport, 

1993 στο Μπότσας, 2007; Allport, Styles & Hsieh, 1994 στο Μπότσας, 2007). Η κριτική αυτή 

είχε να κάνει µε το αν οι διαδικασίες ελέγχου είναι ενιαίες και δοµούν ένα ανεξάρτητο κοµµάτι 

επεξεργασίας, καθώς επίσης και µε το αν οι διαδικασίες αυτές µπορούν να διαχωριστούν και να 

αποµονωθούν ώστε αφενός να γίνουν αντιληπτές ως διακριτά µέρη του µεταγνωστικού ελέγχου 

και αφετέρου να γίνει δυνατό να εκτιµηθούν. 

Ο Allport δεν ήταν ο µόνος που προβληµατίστηκε για το είδος και τον τρόπο λειτουργίας 

των διαδικασιών του µεταγνωστικού ελέγχου. Υπήρξαν και άλλοι ερευνητές που 

υπογράµµισαν τις δυσκολίες και τις συγχύσεις που υπάρχουν στο πεδίο, χωρίς όµως να 

φτάσουν στο σηµείο να αµφισβητήσουν την ύπαρξη του µεταγνωστικού ελέγχου. Οι δυσκολίες 

αυτές προκύπτουν από τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του µεταγνωστικού ελέγχου και έχουν να 

κάνουν µε την ευπάθειά του σε αλλαγές έργου, περίστασης, ατόµου και στρατηγικών. Η 

συζήτηση επεκτάθηκε γύρω από δύο άξονες, επηρεασµένη από τον προβληµατισµό και την 

αµφισβήτηση του Allport σχετικά µε το αν τα δύο βασικά µέρη του µεταγνωστικού ελέγχου 

(παρακολούθηση και αυτο-ρύθµιση) είναι µέρη της ίδιας διαδικασίας, αφού εµφανίζονται µε 

διαφορετικού τύπου συµπεριφορές, παρόλο που συνδέονται άρρηκτα µεταξύ τους. Ο πρώτος 

ήταν η θεώρηση του µεταγνωστικού ελέγχου ως κατηγορίας µεταγνωστικής εξειδίκευσης και 

όχι ως δοµής διακριτών διεργασιών της ρύθµισης της γνώσης και της µεταγνώσης γενικότερα, 

ενώ ο δεύτερος άξονας ήταν η θεώρησή του µεταγνωστικού ελέγχου ως περιστασιακού 

παράγοντα που επηρεάζει την κατανόηση (Μπότσας, 2007). 

Απαντήσεις στους παραπάνω προβληµατισµούς έδωσε το µοντέλο που παρουσίασαν οι 

Nelson και Narens (1990 & 1994). Το µοντέλο αυτό παρουσιάστηκε αρχικά για την µεταµνήµη 

και έπειτα προσαρµόστηκε για την µετακατανόηση.  

 

3.2.1 Το µοντέλο των Nelson και Narens (1990 και 1994) 

Oι Nelson και Narens (1990 & 1994) περιέγραψαν τη µεταγνώση γενικά ως την 

αλληλεπίδραση µεταξύ δύο επιπέδων ανάλυσης, ενός επιπέδου αντικειµένου και ενός µετα-

επιπέδου.  Το µοντέλο αρχικά είχε τη βάση του στη µεταµνήµη, αλλά η δύναµη προσαρµογής 

του σε διάφορους τοµείς του µεταγιγνώσκειν, όπως η µετακατανόηση, ήταν τόσο µεγάλη που 

πολύ γρήγορα εµφανίσθηκε ως εξήγηση και απεικόνιση των διαδικασιών παρακολούθησης και 

ελέγχου στην αναγνωστική κατανόηση. Κάποιοι ερευνητές, µάλιστα, θεωρούν πως το µοντέλο 
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αυτό είναι ικανό να ενσωµατώσει και να παρουσιάσει οργανωµένα σχεδόν όλη την έρευνα που 

υπάρχει για τη µεταγνώση. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο, η αναγνωστική κατανόηση είναι µια διαδικασία που συµβαίνει 

παράλληλα σε διαφορετικά επίπεδα. Με βάση αυτή τη λογική, η µετακατανόηση ως 

µεταγνώση σε ένα ορισµένο πεδίο, µπορεί να γίνει αντιληπτή ως αλληλεπίδραση δύο επιπέδων 

σκέψης, τα οποία ταυτίζονται µε τα επίπεδα αντικειµένου (object-level) και µετα-επιπέδου 

(meta-level) του µοντέλου των Nelson και Narens.  

Τα δύο επίπεδα στα οποία συµβαίνει η αναγνωστική κατανόηση είναι το γνωστικό 

(επίπεδο αντικειµένου) και το µεταγνωστικό (µετα-επίπεδο). Στο επίπεδο του αντικειµένου, ο 

αναγνώστης αλληλεπιδρά µε το κείµενο, µε τις λεξιλογικές, γραµµατικές και συντακτικές 

δοµές του, δηλαδή µε την εσωτερική και εξωτερική του βάση, χρησιµοποιώντας την 

προηγούµενη γνώση που κατέχει, κριτήρια ορθότητας και γνωστικές στρατηγικές. Όταν η 

πορεία της κατανόησης στο γνωστικό επίπεδο είναι οµαλή και χωρίς προβλήµατα, το επίπεδο 

αυτό ισορροπεί (Nelson & Narens, 1990; Graesser, 2007; Μπότσας, 2007). Από την άλλη 

πλευρά, στο µεταγνωστικό επίπεδο υπάρχει η κατανόηση της γνώσης υποβάθρου ή 

προηγούµενης γνώσης και των στρατηγικών που υπάρχουν στο γνωστικό επίπεδο (Nelson & 

Narens, 1990; 
Μπότσας, 2007). Το µεταγνωστικό επίπεδο παίρνει πληροφορίες για το γνωστικό 

επίπεδο µέσα από τον έλεγχο ή την αξιολόγηση.  

Οι πληροφορίες που λαµβάνει το µεταγνωστικό επίπεδο µέσω του ελέγχου, επηρεάζουν 

και ολοκληρώνουν το γνωστικό επίπεδο της κατανόησης, µέσω της χρήσης στρατηγικών 

παρακολούθησης, όπως η επανάληψη της ανάγνωσης, η επανανάγνωση, η πρόβλεψη και η 

σύγκριση. Όταν για κάποιο λόγο υπάρξει πρόβληµα στο γνωστικό επίπεδο, το µεταγνωστικό 

επίπεδο πληροφορείται µέσω της παρακολούθησης και τότε καλείται να αντιδράσει, 

περιλαµβάνοντας ως ενδεχόµενο και την απουσία αντίδρασης (Nelson & Narens, 1994; 

Μπότσας, 2007), χωρίς όµως η αντίδραση αυτή να αποτελεί απαραίτητα ικανή και αναγκαία 

συνθήκη για την πορεία προς τη λύση του προβλήµατος κατανόησης που προέκυψε (Kolic-

Vehovec & Bajsanski, 2001). Μέσω αυτής της παρακολούθησης το µεταγνωστικό επίπεδο 

πληροφορείται πως δεν κατάφερε να ελέγξει αποτελεσµατικά την κατανόηση και θα πρέπει να 

τροποποιήσει ή να αλλάξει τις ρυθµιστικές διεργασίες που χρησιµοποίησε. Μετά από αυτή τη 

διεργασία, η πορεία της αναγνωστικής κατανόησης εξοµαλύνεται και το κέρδος από τη 

διαδικασία είναι νέα και ενηµερωµένη µεταγνωστική, περιστασιακή γνώση, για τη χρήση των 

συγκεκριµένων στρατηγικών και τεχνικών που χρησιµοποιήθηκαν. 

Με λίγα λόγια, θα λέγαµε πως ο ρόλος του µεταγνωστικού επιπέδου είναι να αξιολογεί τι 

παρακολουθείται και µε βάση αυτή την αξιολόγηση, να ελέγχει και να διορθώνει την πορεία 
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του έργου, την κατάσταση δηλαδή του γνωστικού επιπέδου, δίνοντας ανάδραση για τη ροή 

πληροφοριών (Μπότσας, 2007). Οι δυνατότητες αντίδρασης που έχει ο αναγνώστης είναι είτε 

να ξεκινήσει, είτε να συνεχίσει, είτε να τερµατίσει µια ενέργεια ή να µην κάνει απολύτως 

τίποτα (Nelson & Narens, 1994; 
Μπότσας, 2007). 

Συνοπτικά, το µοντέλο των Nelson και Narens (1994) βασίζεται σε τρεις υποθέσεις. Η 

πρώτη έχει να κάνει µε το γεγονός ότι τα δύο επίπεδα, γνωστικό και µεταγνωστικό, σχετίζονται 

µεταξύ τους µε έναν ιεραρχικό αν και ασύµµετρο τρόπο, µέσω της παρακολούθησης και του 

ελέγχου. Η δεύτερη υπόθεση υπαγορεύει ότι µεταξύ των δύο επιπέδων συµβαίνει παράλληλη 

επεξεργασία, µε κάποιες από τις δραστηριότητες µάλιστα να συµβαίνουν συγχρόνως και στα 

δύο επίπεδα. Τέλος, η τρίτη υπόθεση υποστηρίζει ότι τα δύο επίπεδα έχουν κοινή δεξαµενή 

γνωστικών πηγών λόγω του γεγονότος ότι δεν πρόκειται για δύο διαφορετικά συστήµατα, αλλά 

για µέρη του ίδιου γνωστικού συστήµατος του αναγνώστη (Nelson & Narens, 1994; 
Μπότσας, 

2007). 

 

3.3 Μεταγνωστικές στρατηγικές στην αναγνωστική κατανόηση 

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, η πράξη της κατανόησης 

ενός γραπτού κειµένου είναι πολύπλοκη και εξαρτάται από µια σειρά διαφορετικών νοητικών 

διεργασιών του αναγνώστη. Οι διεργασίες αυτές περιλαµβάνουν διαδικασίες σε επίπεδο 

αποκωδικοποίησης, όπως η ικανότητα αναγνώρισης λέξεων γρήγορα, µε ακρίβεια και χωρίς 

κόπο, αλλά εξίσου σηµαντικές είναι και οι στρατηγικές κατανόησης. Οι στρατηγικές αυτές, τις 

οποίες οι αναγνώστες χρησιµοποιούν συνειδητά καθώς επιχειρούν να καταλάβουν τι 

διαβάζουν, µπορούν να περιγραφούν ως ειδική γνώση του πώς να κατανοήσουν (Neufeld, 

2005).  

Οι Baker και Brown (1984) προσδιόρισαν ότι οι έµπειροι αναγνώστες χρησιµοποιούν µια 

σειρά µεταγνωστικών στρατηγικών κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, οι οποίες τους 

εξυπηρετούν στην κατανόηση ενός κειµένου. Για παράδειγµα, οι έµπειροι αναγνώστες, 

συνειδητοποιώντας αν κατανοούν ή όχι αυτό που διαβάζουν, χρησιµοποιούν «επανορθωτικές» 

στρατηγικές ή στρατηγικές διόρθωσης όταν η κατανόηση αποτυγχάνει, όπως η επανανάγνωση, η 

επιβράδυνση του ρυθµού ανάγνωσης, ή η αναζήτηση της ερµηνείας λέξεων. Επιπλέον, µπορεί 

να χρησιµοποιήσουν άλλες διαδικασίες για να επιβοηθήσουν την κατανόηση, όπως η 

δηµιουργία συνδέσεων µε τις ιδέες που παρουσιάζονται ή προβλέψεων για το τι θα 

ακολουθήσει στο κείµενο (Pressley, 2002a; McTavish, 2008; Graesser, 2007). Μερικές από τις 

άλλες µεταγνωστικές δεξιότητες που οι Baker και Brown (1984) αναγνωρίζουν ότι διαθέτουν οι 

έµπειροι αναγνώστες περιλαµβάνουν τη διευκρίνιση των στόχων της ανάγνωσης, την 
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αναγνώριση των σηµαντικών στοιχείων ενός µηνύµατος, την εστίαση της προσοχής σε 

ουσιαστικά αντί σε ασήµαντα σηµεία, τον καθορισµό στόχων και τον καθορισµό της επίτευξής 

τους, καθώς και τη χρήση επανορθωτικών ενεργειών όταν η κατανόηση αποτυγχάνει 

(McTavish, 2008; Graesser, 2007).  

Οι αναγνώστες πρέπει να χρησιµοποιούν µια ποικιλία στρατηγικών για να πάρουν 

αποφάσεις, όπως το αν θα πρέπει να είναι πιο επιφυλακτικοί, αν θα πρέπει να ξαναδιαβάσουν ή 

να µετατοπίσουν την προσοχή τους κάποιο σηµείο, αν θα κάνουν κάποιες ερωτήσεις, ή αν θα 

πρέπει να συνεχίσουν (Phillips, Norris & Vavra, 2007; Graesser, 2007). Καθεµία από αυτές τις 

αποφάσεις απαιτεί επιλεκτική χρήση των γνωστικών πηγών του αναγνώστη, ούτως ώστε να 

ελέγχει εάν η ερµηνεία του κειµένου είναι επιτυχής και να αλλάζει το κέντρο εστίασης της 

προσοχής τους σε αντίθετη περίπτωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχουν πολλές 

µεταγνωστικές στρατηγικές που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν. Η κρισιµότητα στη 

δεξιότητα της αναγνωστικής κατανόησης βρίσκεται στη γνώση του πώς, του πότε και του πού 

χρησιµοποιείται µια συγκεκριµένη στρατηγική (Phillips, Norris & Vavra, 2007).  

Πολλοί ερευνητές έχουν περιγράψει τη στρατηγική ανάγνωση των µαθητών µε πολλούς 

τρόπους (Block & Pressley, 2002). Οι στρατηγικοί αναγνώστες είναι προσεκτικοί στη χρήση 

στρατηγικών ως εργαλείου για τη βελτίωση της κατανόησης ενός κειµένου. Προκειµένου να 

είναι επιτυχείς στη χρήση στρατηγικών, όπως η δηµιουργία ερωτήσεων, οι µαθητές πρέπει να 

είναι ικανοί να εφαρµόζουν στρατηγικές, να έχουν επίγνωση του πώς οι στρατηγικές αυτές θα 

τους βοηθήσουν σε διαφορετικές περιστάσεις και να διαθέτουν κίνητρα για τη χρήση 

στρατηγικών (Block & Pressley, 2002; Graesser, 2007). Οι Taboada και Guthrie (2004), 

αναφέρονται σε τρεις ιδιότητες των στρατηγικών αναγνωστών, οι οποίες αντιστοιχούν στη 

διαδικαστική, στη δηλωτική και στην περιστασιακή µεταγνωστική γνώση χρήσης στρατηγικών. 

Οι ιδιότητες αυτές είναι η επάρκεια (γνώση της χρήσης µιας στρατηγικής), η ενηµερότητα 

(γνώση του πότε και πώς εφαρµόζεται µια στρατηγική κατά την ανάγνωση) και η πρωτοβουλία 

(επιλογή συχνής χρήσης της κατάλληλης στρατηγικής ανά περίσταση), αντίστοιχα.  

Η επάρκεια (competence) στη χρήση µιας στρατηγικής αναγνωστικής κατανόησης 

αναφέρεται στη γνώση και την ορθή εφαρµογή της στρατηγικής. Οι µαθητές που διαθέτουν 

επάρκεια σε στρατηγικές κατανόησης είναι επιτυχείς στην πλήρη υλοποίησή τους σε 

κατάλληλα κείµενα, εκτελώντας τις αποτελεσµατικά και µε κατάλληλο τρόπο. Οι µαθητές 

αυτοί χρησιµοποιούν τις στρατηγικές αποτελεσµατικά, προκειµένου να εµβαθύνουν στη γνώση 

τους. Ωστόσο, παρόλο που οι µαθητές µπορεί να διαθέτουν επάρκεια στη χρήση µεµονωµένων 

ή πολλαπλών στρατηγικών, ενδέχεται να µην έχουν αναπτύξει αρκετά την ενηµερότητα ή την 

πρωτοβουλία τους. Οι καλοί αναγνώστες τείνουν να χρησιµοποιούν στρατηγικές συχνά µε 
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ορθό και αποτελεσµατικό τρόπο. Προκειµένου να γίνει αυτό, βασίζονται στην επίγνωση 

τέτοιων στρατηγικών. Οι ενήµεροι αναγνώστες θεωρούν ότι οι στρατηγικές τους είναι 

αποτελεσµατικά εργαλεία. Εξαιτίας της ενηµερότητάς τους, οι αναγνώστες αυτοί µπορούν να 

είναι προσεκτικοί και να χρησιµοποιούν τις στρατηγικές όταν τις χρειάζονται για να 

κατανοήσουν ένα κείµενο. Επιπλέον, γνωρίζουν πώς µια στρατηγική θα τους βοηθήσει σε 

κάποια περίπτωση, ενώ µια άλλη στρατηγική µπορεί να τους βοηθήσει σε κάποια διαφορετική 

περίπτωση. Η ενηµερότητα αυτή βασίζεται στην ικανότητα-επάρκεια του αναγνώστη. Οι 

ενήµεροι και ικανοί αναγνώστες γνωρίζουν ποιες στρατηγικές κατέχουν και την κατάλληλη 

χρονική στιγµή και σηµείο που θα µπορούσαν να τις χρησιµοποιήσουν (Taboada & Guthrie, 

2004).  

Οι παραπάνω ικανότητες είναι άκρως απαραίτητες για τους στρατηγικούς αναγνώστες, 

αλλά δεν επαρκούν για να καταστήσουν ικανούς τους µαθητές να γίνουν αποτελεσµατικοί 

αναγνώστες. Για να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη η ανάπτυξη 

πρωτοβουλίας από τους ίδιους τους µαθητές. Πρέπει να παίρνουν σοβαρές και υπεύθυνες 

αποφάσεις για την εφαρµογή µιας στρατηγικής όταν κρίνουν ότι είναι κατάλληλη. Η 

πρωτοβουλία αποτελεί, ουσιαστικά, τον υποκινητικό παράγοντα της δηµιουργίας στρατηγικών 

αναγνωστών. Πολλοί µαθητές µπορεί να διαθέτουν την επάρκεια να εφαρµόσουν αρκετές 

στρατηγικές, καθώς και την ενηµερότητα ότι οι στρατηγικές αυτές βελτιώνουν την κατανόηση. 

Ωστόσο, δεν µπορούν να είναι στρατηγικοί αναγνώστες εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν 

αναπτύσσουν πρωτοβουλία και, κατά συνέπεια, σπάνια σκέφτονται να θέσουν σε χρήση µια 

στρατηγική ή αποφασίζουν να την ολοκληρώσουν (Taboada & Guthrie, 2004). 

Για να κατανοήσουν ένα κείµενο, λοιπόν, οι αναγνώστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

µια ποικιλία στρατηγικών σκόπιµα και ανεξάρτητα. Οι στρατηγικές αυτές αναφέρονται, όπως 

είδαµε, σε τρία είδη γνώσης: τη δηλωτική (declarative), τη διαδικαστική (procedural) και τη 

ρυθµιστική γνώση (conditional) (Schmitt, 2005; Griffith & Ruan, 2005; Stahl, 2004). Η 

δηλωτική γνώση αναφέρεται στη γνώση του τι, δηλαδή στη γνώση των χαρακτηριστικών του 

εαυτού και του έργου, καθώς και στη γνώση σχετικών µε το έργο στρατηγικών. Επιπλέον, η 

διαδικαστική γνώση είναι σηµαντική επειδή το άτοµο πρέπει να γνωρίζει πώς να εφαρµόζει τις 

διάφορες στρατηγικές, ενώ η επίγνωση της κατάστασης (ρυθµιστική γνώση) αναφέρεται στη 

γνώση του πότε και του γιατί οι στρατηγικές αυτές σχετίζονται µε το συγκεκριµένο θέµα προς 

κατανόηση ή το πρόβληµα (Schmitt, 2005). Με άλλα λόγια, υπάρχει µια σειρά στρατηγικών 

κατάλληλων για την προετοιµασία πριν την ανάγνωση (π.χ. παρατήρηση των εικόνων ή 

δηµιουργία υποθέσεων), διαφορετικές στρατηγικές για την επίλυση προβληµάτων κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης (π.χ. επανάληψη της ανάγνωσης για την ανάκτηση του νοήµατος ή της 
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δοµής), καθώς και άλλες κατάλληλες για µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανάγνωσης 

(π.χ. σύνοψη) (Schmitt, 2005; Griffith & Ruan, 2005; Rice, 2006). 

Μια ποικιλία στρατηγικών έχει αποδειχθεί πολύ σηµαντική στην ανάπτυξη της 

αναγνωστικής κατανόησης των µαθητών, συµπεριλαµβανοµένων της ενεργοποίησης της 

προηγούµενης γνώσης, της αναγνώρισης των κεντρικών ιδεών, της κατασκευής νοητικών 

αναπαραστάσεων που παρουσιάζουν το περιεχόµενου του κειµένου, της ανάλυσης ιστοριών 

στα γραµµατικά τους συστατικά, της δηµιουργίας ερωτήσεων και της ανακεφαλαίωσης. Εν 

ολίγοις, οι ερευνητές επισηµοποίησαν µια ποικιλία στρατηγικών, οι οποίες θα µπορούσαν να 

εφαρµοστούν πριν (π.χ. δηµιουργία προβλέψεων βασισµένων στην προηγούµενη γνώση), κατά 

τη διάρκεια (π.χ. δηµιουργία αναπαραστάσεων) και µετά (π.χ. ανακεφαλαίωση) την ανάγνωση 

(Pressley & Wharton-McDonald, 1997; Rice, 2006; Brushaber, 2003; Graesser, 2007). 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται µια γενική κατηγοριοποίηση των διαφόρων 

µεταγνωστικών στρατηγικών για την κατανόηση της ανάγνωσης, η οποία συναντάται πολύ 

συχνά στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία, καθώς και σύντοµη ανάλυση των κυριότερων 

στρατηγικών που ανήκουν σε κάθε κατηγορία, µε έµφαση στις τρεις µεταγνωστικές 

στρατηγικές που µας απασχόλησαν και χρησιµοποιήθηκαν στη διεξαγωγή της παρούσας 

ερευνητικής µελέτης.  

 

3.3.1 Κατηγορίες στρατηγικών 

Οι έµπειροι αναγνώστες χρησιµοποιούν µια ποικιλία συνειδητά ελεγχόµενων 

στρατηγικών όταν διαβάζουν πολύπλοκα και απαιτητικά κείµενα (Neufeld, 2005; Pressley, 

2000a; Brushaber, 2003). Για παράδειγµα, πριν την έναρξη της ανάγνωσης, προβαίνουν σε 

ενέργειες όπως ο προσδιορισµός του στόχου της ανάγνωσης, η επισκόπηση του κειµένου, η 

ενεργοποίηση της προηγούµενης γνώσης που σχετίζεται µε το θέµα και η δηµιουργία ενός 

σχεδίου για το πώς θα διαβάσουν το κείµενο. Κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος της 

ανάγνωσης, οι έµπειροι αναγνώστες κάνουν ερωτήσεις για το κείµενο, συνδέουν πληροφορίες 

του κειµένου µε την προηγούµενη κατανόησή τους για το θέµα, ξαναδιαβάζουν, συνοψίζουν, 

κρατούν σηµειώσεις για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατανόησής τους και 

προσδιορίζουν τι κατάλαβαν (Neufeld, 2005; Rice, 2006).    

Υπάρχει ένας αρκετά µεγάλος αριθµός στρατηγικών κατανόησης που είναι και διδάξιµες 

και πολύ χρήσιµες να µάθουν οι µαθητές (Neufeld, 2005; Pressley & Wharton-McDonald, 

1997; De Corte, Verschaffel & De Ven, 2001; Brushaber, 2003; Rice, 2006; Reid, 1981; 

Mokhtari & Reichard, 2002; Abromitis, 1994). Για την καλύτερη παρουσίασή τους, οι 

στρατηγικές αυτές χωρίζονται από πολλούς ερευνητές σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: τις 
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στρατηγικές που χρησιµοποιούνται πριν την ανάγνωση, αυτές που χρησιµοποιούνται κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης και εκείνες που λαµβάνουν χώρα µετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης 

(Neufeld, 2005; Pressley & Wharton-McDonald, 1997; Rice, 2006; Shepley, 1996). 

Πριν την ανάγνωση Κατά τη διάρκεια  
της ανάγνωσης 

Μετά την ανάγνωση 

∆ιευκρίνιση σκοπού και 
στόχων της ανάγνωσης ενός 

κειµένου 

∆ηµιουργία συνδέσεων κειµένου 
µε εαυτό, άλλα κείµενα και κόσµο 

(προηγούµενη γνώση) 

Προσδιορισµός της 
αλληλουχίας και των 

κεντρικών ιδεών κειµένου 

Προεπισκόπηση και γενική 
εποπτεία κειµένου Παραγωγή ερωτήσεων Σύνθεση 

Ενεργοποίηση της 
προηγούµενης γνώσης Πρόβλεψη Σύνοψη 

∆ιατύπωση ερωτήσεων  Νοερή απεικόνιση Παράφραση 

 Εξαγωγή συµπερασµάτων 
∆ηµιουργία εικόνων, 

πινάκων και γραφηµάτων 

Πίνακας 1: Μεταγνωστικές στρατηγικές κατανόησης της ανάγνωσης 
(Προσαρµοσµένο από  Kletzien & Dreher, 2004:56) 

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει µια γενική κατάταξη των χρησιµότερων και πιο 

πολυχρησιµοποιούµενων στρατηγικών κατανόησης της ανάγνωσης στις παραπάνω κατηγορίες, 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες µεταγνωστικές στρατηγικές που ανήκουν 

σε αυτές τις κατηγορίες και οι οποίες είναι εξίσου χρήσιµες και αποτελεσµατικές. Στο σηµείο 

αυτό, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µερικές στρατηγικές, όπως η προηγούµενη γνώση, η 

πρόβλεψη, οι ερωτήσεις, η εξαγωγή συµπερασµάτων, κ.ά., δεν ανήκουν και δεν κατατάσσονται 

πάντα σε µια συγκεκριµένη κατηγορία στρατηγικών, αφού η εφαρµογή τους µπορεί να φανεί 

χρήσιµη σε πολλά στάδια της ανάγνωσης. 

Από τις µεταγνωστικές στρατηγικές που θα αναφερθούν παρακάτω για την κατανόηση 

στην ανάγνωση, εµείς θα επιλέξουµε να αναλύσουµε περισσότερο την προηγούµενη γνώση 

(prior knowledge), όσον αφορά τη δηµιουργία σχέσεων µεταξύ κειµένου και εαυτού (text-to-

self) και µεταξύ του κειµένου µε κάποιο άλλο παρόµοιο κείµενο (text-to-text), η άρρηκτη 

σχέση και σηµασία της οποίας στην αναγνωστική κατανόηση αναφέρθηκε και στο πρώτο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας (ενότητα 1.3), την πρόβλεψη (predicting) γεγονότων που 

είναι πιθανό να ακολουθήσουν στη συνέχεια του κειµένου και, τέλος, τον εντοπισµό των 

κύριων σηµείων και των σηµαντικών πληροφοριών του κειµένου, καθώς και την εποπτεία της 

αλληλουχίας των πληροφοριών και της γενικότερης δοµής του κειµένου (sequencing). Η 

διδασκαλία των παραπάνω στρατηγικών και των επιδράσεών τους στην κατανόηση της 
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ανάγνωσης έχει µελετηθεί ευρέως στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Θα λέγαµε, µάλιστα, ότι 

ίσως αποτελούν τις σηµαντικότερες µεταγνωστικές στρατηγικές ανάγνωσης που επηρεάζουν 

έντονα την κατανόηση και είναι κατάλληλες για το αναπτυξιακό επίπεδο των µαθητών των 

πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου, ώστε να µπορέσουν να τις διδαχτούν.  

Για τους παραπάνω λόγους επιλέξαµε να διδάξουµε και να µελετήσουµε τις 

συγκεκριµένες στρατηγικές ανάµεσα από µια µεγάλη ποικιλία στρατηγικών που θα µπορούσαν 

να επιφέρουν ανάλογα αποτελέσµατα στις ίδιες ή σε µεγαλύτερες τάξεις. Η ανάλυση των τριών 

αυτών στρατηγικών παρουσιάζεται στις επόµενες σελίδες και στην αντίστοιχη κατηγορία όπου 

τις κατατάσσουν οι περισσότεροι µελετητές.  

 

3.3.1.1 Πριν την ανάγνωση 

Οι στρατηγικές της παρούσας κατηγορίας βοηθούν τους µαθητές να κατανοήσουν 

αποτελεσµατικά, αφού τους κάνουν να σκεφτούν τι πρόκειται να διαβάσουν προτού ακόµα 

ξεκινήσουν την ανάγνωση (Neufeld, 2005; Rice, 2006). Υπάρχουν πολλές στρατηγικές που οι 

µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν πριν ξεκινήσει η ανάγνωση, όπως η διευκρίνιση του 

σκοπού για τον οποίο γίνεται η ανάγνωση, η γενική εποπτεία του κειµένου και η ενεργοποίηση 

της σχετικής µε το κείµενο προηγούµενης γνώσης. Οι σηµαντικότερες από αυτές, για την φάση 

πριν από την έναρξη της ανάγνωσης, είναι η προεπισκόπηση (previewing) του αναγνωστικού 

υλικού και η ενεργοποίηση της προηγούµενης γνώσης (activating prior knowledge) του µαθητή 

(Ellery, 2006; Rice, 2006; Paris, Wasik & Turner, 1991; Israel & Massey, 2005; Pressley, 

2002a; Pressley, 2002b). Όπως θα δούµε και παρακάτω, η πρώτη περιλαµβάνει τη γρήγορη 

εξέταση ή σάρωση του κειµένου (skim and scan), την εξέταση του τίτλου και των 

χαρακτηριστικών του κειµένου, καθώς και την παρατήρηση των εικόνων που µπορεί να το 

συνοδεύουν (Ellery, 2006; Paris, Wasik & Turner, 1991), ενώ η δεύτερη στρατηγική, συνήθως 

ακολουθεί τη διαδικασία της προεπισκόπησης του αναγνωστικού υλικού (Ellery, 2006; Israel & 

Massey, 2005) και βοηθάει στην ερµηνεία του κειµένου και τις προβλέψεις που κάνουν οι 

µαθητές για το κείµενο (Paris, Wasik & Turner, 1991; Israel & Massey, 2005; Kletzien & 

Dreher 2004). 

∆ιευκρίνιση σκοπού της ανάγνωσης: Πριν την ανάγνωση οι καλοί αναγνώστες βεβαιώνονται ότι 

γνωρίζουν γιατί διαβάζουν το κείµενο και είναι ξεκάθαροι σχετικά µε το τι θέλουν να 

αποκοµίσουν από την ανάγνωσή του. Με άλλα λόγια, οι ώριµοι αναγνώστες προσεγγίζουν ένα 

κείµενο µε ένα σκοπό (Pressley & Wharton-McDonald, 1997; Pressley, 2002b). Σύµφωνα µε 

πολλές έρευνες (Pressley, 2000a; Pressley, 2002b; Pressley & Wharton-McDonald, 1997; 

Neufeld, 2005), η διδασκαλία των µαθητών στο να σκέφτονται συνειδητά γύρω από το γιατί 
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πρόκειται να διαβάσουν ένα συγκεκριµένο κείµενο, έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνει σηµαντικά 

την κατανόηση.  

Προεπισκόπηση κειµένου: Έχοντας αποφασίσει να διαβάσει ένα συγκεκριµένο κείµενο ο καλός 

αναγνώστης δεν ξεκινάει να το διαβάζει ξερά από την αρχή µέχρι το τέλος, αλλά συχνά 

εποπτεύει το κείµενο προκειµένου να αποφασίσει αν αυτό σχετίζεται πραγµατικά µε τους 

στόχους του, καθώς και να προσδιορίσει ποια σηµεία του µπορεί να είναι ιδιαιτέρως 

κατάλληλα για την εκπλήρωση των στόχων αυτών. Ορισµένες φορές, µάλιστα, αυτή η συνεχής 

γενική εποπτεία ενός κειµένου έχει σαν αποτέλεσµα ο αναγνώστης να αποφασίσει να διακόψει 

την ανάγνωση, εξαιτίας του γεγονότος ότι το κείµενο φαίνεται να µην σχετίζεται µε τους 

στόχους που είχαν τεθεί αρχικά. Άλλες φορές πάλι, ο αναγνώστης διαµορφώνει ένα σχέδιο 

προσεκτικότερης ανάγνωσης συγκεκριµένων µόνο τµηµάτων του κειµένου, ή διαβάζει και 

αλληλεπιδρά µε κάθε λέξη, σε περίπτωση που ολόκληρο το κείµενο προσφέρεται για κάτι 

τέτοιο (Pressley & Wharton-McDonald, 1997).  

Σύµφωνα µε την Ellery (2006), η προεπισκόπηση του κειµένου παρακινεί τους µαθητές να 

θέλουν να το διαβάσουν. Η στρατηγική αυτή, επιτρέπει στους αναγνώστες να εξετάσουν τα 

χαρακτηριστικά του κειµένου, να το εποπτεύσουν ώστε να αποκτήσουν µια γενική αντίληψη 

του τι πραγµατεύεται και να καθορίσουν την οργανωτική του δοµή. Καθώς προεπισκοπούν, οι 

αναγνώστες αρχίζουν να δηµιουργούν συνδέσεις µε όσα ήδη γνωρίζουν και διαµορφώνουν 

διαφορετικές απόψεις για το κείµενο που διαβάζουν. Η προεπισκόπηση αποτελεί, ουσιαστικά, 

µια από τις καλύτερες στρατηγικές για την αφύπνιση των σχετικών σκέψεων και εµπειριών που 

αντιστοιχούν στο κείµενο. Επιπλέον, η στρατηγική αυτή επιτρέπει στους αναγνώστες να 

προετοιµάσουν και να προσαρµόσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους, ώστε να µπορέσουν να 

διαβάσουν και να κατανοήσουν ένα συγκεκριµένο είδος κειµένου. Όταν εφαρµόζεται η 

συγκεκριµένη στρατηγική, οι µαθητές αντιλαµβάνονται καλύτερα τι γνωρίζουν για το κείµενο, 

τι θα ήθελαν να µάθουν από αυτό και τι προσµένουν ότι µπορεί να γίνει καθώς διαβάζουν 

(Ellery, 2006; Kendeou et al, 2007).  

Γενικά, οι µαθητές θα πρέπει να διεξάγουν µια γενική εξέταση πριν την ανάγνωση. Οι 

σκοποί της γενικής εποπτείας των κειµένων είναι να αποκοµιστεί µια αίσθηση του τι περιέχεται 

σε αυτά, να καθοριστεί η σχέση τους µε τους αναγνωστικούς στόχους και να προσδιοριστούν 

τα σηµαντικά κοµµάτια τους µε βάση τους στόχους αυτούς. Η εφαρµογή της στρατηγικής της 

προεπισκόπησης και εποπτείας κειµένου περιλαµβάνει την ανάγνωση και τη σκέψη γύρω από 

τον τίτλο και τους κεντρικούς υπότιτλους ή πλαγιότιτλους του κειµένου, την ανάγνωση της 

εισαγωγής και του επίλογου, καθώς και την εξέταση των βοηθητικών χαρακτηριστικών του 

κειµένου, όπως εικόνες, πίνακες και διαγράµµατα, µε απώτερο σκοπό την απάντηση σε 
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ερωτήµατα που αφορούν το περιεχόµενο, την οργάνωση και τα κεντρικά θέµατα που 

πραγµατεύεται (Neufeld, 2005).  

Προηγούµενη γνώση: Έχοντας αναπτύξει µια γενική αίσθηση του αντικειµένου που 

πραγµατεύεται το κείµενο κατά τη διαδικασία της προεπισκόπησης, οι αναγνώστες µπορούν να 

ενεργοποιήσουν τη σχετική µε αυτό γνώση που κατέχουν ήδη. Η ενεργοποίηση της σχετικής µε 

το θέµα προηγούµενης γνώσης πριν την ανάγνωση, παρέχει ένα νοητικό «αγκίστρωµα» που 

συνδέει τη γνώση που κατέχει ήδη ο αναγνώστης µε ιδέες µέσα στο κείµενο. Στην πράξη, το 

παραπάνω γεγονός έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνει την κατανόηση, αλλά και την ανάκληση του 

περιεχοµένου του κειµένου στη µνήµη (Neufeld, 2005; Griffith & Ruan, 2005; Barton, et al, 

2001; Harvey & Goudvis, 2007; Vitale & Romance, 2007).  

Κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ευρήµατα ερευνών συνεχώς καταδεικνύουν πώς οι 

προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες επηρεάζουν την αναγνωστική κατανόηση. Όπως 

αναφέρθηκε και στην ενότητα 1.3.1, θέτοντάς το απλά, όσο πιο ακριβή και λεπτοµερή γνώση 

διαθέτουν οι αναγνώστες γύρω από τις ιδέες, απόψεις ή γεγονότα που περιγράφονται σε ένα 

κείµενο, τόσο καλύτερα θα το κατανοήσουν. Από την άλλη µεριά, οι περιορισµένες 

πληροφορίες και οι παρανοήσεις δηµιουργούν εµπόδια στην κατανόηση. Όταν τα άτοµα, 

ενήλικες ή παιδιά, διαβάζουν κείµενα µε τα οποία δεν έχουν καµία οικειότητα, διαβάζουν πιο 

αργά, θυµούνται λιγότερο, κατασκευάζουν νόηµα που δεν συµβαδίζει µε αυτό του συγγραφέα 

και, πολλές φορές, απορρίπτουν τις σαφείς και ξεκάθαρες πληροφορίες του κειµένου (Lipson & 

Cooper, 2002).  

Η χρήση της προηγούµενης γνώσης του µαθητή αποτελεί µια µεταγνωστική στρατηγική 

κατανόησης που µπορεί να εφαρµοστεί ήδη πριν από την έναρξη της ανάγνωσης 

(ενεργοποίηση της προηγούµενης γνώσης), αλλά και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 

ανάγνωσης (Guthrie & Taboada, 2004; Taboada & Guthrie, 2004; Israel & Massey, 2005; 

Pressley, 2002a; Harvey & Goudvis, 2007). Η στρατηγική της ενεργοποίησης της 

προηγούµενης γνώσης αναφέρεται στην ανάκληση πληροφοριών που γνωρίζουν οι µαθητές για 

το θέµα ενός κειµένου πριν την ανάγνωση, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής µε σκοπό τη 

µάθηση του περιεχοµένου όσο πληρέστερα γίνεται και τη σύνδεσή του µε προηγούµενες 

αντιλήψεις (Guthrie & Taboada, 2004; Taboada & Guthrie, 2004; Griffith & Ruan, 2005; Israel 

& Massey, 2005; Ellery, 2006; Barton & Sawyer, 2003; Harvey & Goudvis, 2007; Kletzien & 

Dreher 2004).  

Η στρατηγική της χρήσης της προηγούµενης γνώσης του µαθητή, λοιπόν, συνεχίζει να 

επιδρά και κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, δηµιουργώντας νέες στρατηγικές που ανήκουν σε 

αυτό το στάδιο της αναγνωστικής διαδικασίας. Οι στρατηγικές αυτές έχουν να κάνουν µε τις 
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σχέσεις που δηµιουργούν οι µαθητές µεταξύ του κειµένου και του εαυτού τους (text-to-self 

connection), µεταξύ του κειµένου µε κάποιο άλλο κείµενο (text-to-text connection) που έχουν 

διαβάσει στο παρελθόν (Barton, et al, 2001; Israel & Massey, 2005; Eilers & Pinkley, 2006; 

Barton & Sawyer, 2003; Harvey & Goudvis, 2007), αλλά και µεταξύ του κειµένου µε τον 

κόσµο (text-to-world connection) (Eilers & Pinkley, 2006; Kern, Kiningham & Vincent, 2002; 

Barton, et al, 2001; Harvey & Goudvis, 2007). Τα δύο πρώτα είδη συνδέσεων είναι εκείνα που 

θα µας απασχολήσουν στην παρούσα µελέτη και για τα οποία γίνεται πολύ σύντοµη αναφορά 

παρακάτω.   

Η πρώτη στρατηγική, αυτή της σύνδεσης κειµένου µε εαυτό, αναφέρεται στις συνδέσεις 

του νέου υλικού µε προηγούµενες εµπειρίες, γνώσεις και νοητικά σχήµατα των µαθητών. Η 

σύνδεση των νέων πληροφοριών που παρέχει το κείµενο µε αυτά που ήδη γνωρίζουν οι 

µαθητές κάνει την ερµηνεία και την κατανόηση του περιεχοµένου του κειµένου ευκολότερη 

και πιο αποτελεσµατική, εφόσον υπάρχει ήδη ένα γνωστικό υπόβαθρο για αυτήν (Israel & 

Massey, 2005; Eilers & Pinkley, 2006).   

Με τη χρήση της δεύτερης στρατηγικής, της σύνδεσης κειµένου µε κείµενο, οι µαθητές 

επιχειρούν να εντοπίσουν σηµαντικά σηµεία του κειµένου και να τα συνδέσουν είτε µε άλλα 

σηµαντικά σηµεία του ίδιου κειµένου (Israel & Massey, 2005), είτε µε παρόµοια στοιχεία ενός 

διαφορετικού κειµένου που έχουν διαβάσει στο παρελθόν (Eilers & Pinkley, 2006). Μια τέτοια 

διαδικασία βοηθάει, όπως υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές, στην καλύτερη δόµηση του 

νοήµατος του κειµένου, τόσο από γραµµατικο-συντακτικής πλευράς όσο και από πλευράς 

συγκρίσεων και εντοπισµού αντιθέσεων µέσα στο ίδιο κείµενο ή µεταξύ δύο διαφορετικών 

κειµένων (Israel & Massey, 2005; Eilers & Pinkley, 2006). 

Οι προχωρηµένοι αναγνώστες φέρνουν την προηγούµενη γνώση τους σε ένα κείµενο 

προκειµένου να τους βοηθήσει να διακρίνουν το νόηµα αυτού που διαβάζουν. Όταν οι 

αναγνώστες σκέφτονται αυτό που ήδη γνωρίζουν, χρησιµοποιούν τα σχήµατά τους για να 

κατανοήσουν καλύτερα ένα κείµενο. Σύµφωνα µε τους Keene και Zimmermann (1997, στο 

Ellery, 2006:146), οι µαθητές συνδέουν τις νέες πληροφορίες µε τις δικές τους εµπειρίες 

(κείµενο µε εαυτό), µε άλλα κείµενα που έχουν συναντήσει (κείµενο µε κείµενο) και, αρκετές 

φορές, µε θέµατα του πραγµατικού κόσµου (κείµενο µε κόσµο). Οι στρατηγικοί αναγνώστες 

προσθέτουν ή τροποποιούν τη σκέψη τους καθώς συναντούν νέες ιδέες και πληροφορίες στο 

κείµενο που διαβάζουν. Οι δάσκαλοι είναι αποφασιστικής σηµασίας όχι µόνο να ενεργοποιούν 

την γνώση των µαθητών τους για θέµατα που διαβάζουν, αλλά και να έχουν επίγνωση των 

περιστάσεων στις οποίες οι µαθητές διαθέτουν ελάχιστη ή καθόλου προηγούµενη γνώση, ώστε 
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να κατασκευάζουν την απαραίτητη αντίληψη προτού οι µαθητές αρχίσουν την ανάγνωση 

(Ellery, 2006;  Kern, Kiningham & Vincent, 2002).  

∆ιατύπωση ερωτήσεων: Η διατύπωση ερωτήσεων πριν την έναρξη της ανάγνωσης επιτρέπει 

στους µαθητές να θέτουν αναγνωστικούς σκοπούς και στόχους. Επιπλέον, τους βοηθάει να 

καθορίσουν τι θέλουν να αποκοµίσουν και να µάθουν από το κείµενο που πρόκειται να 

διαβάσουν (Ellery, 2006). Η διατύπωση ερωτηµάτων στην αρχή της ανάγνωσης και η 

απάντηση σε αυτά αργότερα, πολλές φορές µπορεί να θεωρηθεί ως η στρατηγική που 

καθοδηγεί όλες τις άλλες στρατηγικές. Με άλλα λόγια, η διαδικασία διατύπωσης ερωτήσεων 

σχετικών µε το κείµενο και απάντησης σε αυτές, είναι εκείνη που δίνει το έναυσµα για την 

χρήση των άλλων στρατηγικών. Αυτό που διαφέρει, ουσιαστικά, από στρατηγική σε 

στρατηγική είναι το είδος των ερωτήσεων που κάνει ο αναγνώστης στον εαυτό του και για το 

κείµενο. Έτσι, η ανάπτυξη της ικανότητας των µαθητών να ρωτούν και να απαντούν σε 

ερωτήσεις που έχουν θέσει οι ίδιοι ή το κείµενο σε αυτούς πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την 

ανάγνωση, αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι της διαδικασίας και της προσπάθειας να γίνουν 

στρατηγικοί αναγνώστες (Neufeld, 2005; Barton et al, 2001; Abromitis, 1994).   

Πριν ένας µαθητής ξεκινήσει να διαβάζει ένα κείµενο, λοιπόν, είναι σηµαντικό να µάθει 

να εκτελεί έναν αριθµό ενεργειών. Αυτές έχουν να κάνουν κυρίως µε την απόφαση του σκοπού 

της ανάγνωσης του κειµένου και την ενεργοποίηση της προηγούµενης γνώσης. Σηµαντικό 

είναι, επίσης, να προετοιµάσει ο δάσκαλος τους µαθητές για την ανάγνωση του κειµένου µε 

έναν δραστήριο και συγκεντρωµένο τρόπο, προβλέποντας το περιεχόµενο µε βάση τα 

χαρακτηριστικά και τη δοµή του κειµένου. Μια γενική σάρωση του κειµένου είναι ιδιαίτερα 

απαραίτητη για την πρόσκτηση µιας γενικής εντύπωσης του θέµατος ή του περιεχοµένου του 

κειµένου, για την εδραίωση των ενοτήτων του κειµένου που είναι σηµαντικές ανάλογα µε το 

σκοπό της ανάγνωσης, για την αποτίµηση του τι είναι γνωστό και τι όχι, καθώς και για την 

απόφαση ποιων στρατηγικών χρειάζονται. Προκειµένου να αποκτηθεί µια αίσθηση του 

περιεχοµένου ενός κειµένου, απαιτείται γνώση της συγκεκριµένης δοµής του. Αυτό σηµαίνει 

γνώση της διάρθρωσης του κειµένου σε κεφάλαια, ενότητες και παραγράφους, καθώς και 

συστατικών του κειµένου όπως ο τίτλος, οι πλαγιότιτλοι, η περίληψη, η χρήση της στίξης και η 

διάταξη. Αφού ο αναγνώστης έχει διαµορφώσει µια αίσθηση του περιεχοµένου του κειµένου, 

µπορεί να προβλέψει ποιο θα είναι το περιεχόµενό του και τι µπορεί να περιµένει από αυτό 

(Houtveen & van de Grift, 2007; Pressley, 2002b). 

Οι δάσκαλοι µπορούν να ενισχύσουν την κατανόηση των µαθητών παρέχοντας στήριξη 

για την ανάγνωση πριν ξεκινήσουν να διαβάζουν µε ενέργειες όπως η παροχή υπόβαθρου, η 

παρουσίαση σηµαντικού σχετικού λεξιλογίου και η ενεργοποίηση της υπάρχουσας γνώσης των 



 84 

µαθητών. Μια καλή διδασκαλία θα πρέπει να περιλαµβάνει σταθερή προ της ανάγνωσης 

δέσµευση µε ιδέες, λέξεις και οργανωτικό πλάνο ενεργειών, ώστε να βελτιωθεί η κατανόηση 

των µαθητών. Η εκµετάλλευση διδακτικού χρόνου για οικοδόµηση γνώσης υπόβαθρου κατέχει 

σηµαντικό µερίδιο στην κατανόηση και χρήσιµες προσεγγίσεις για την οικοδόµηση γνώσης 

υπόβαθρου πριν από τη διδασκαλία ενός κειµένου εστιάζονται σε ιδέες που θα είναι κεντρικές 

για την κατανόηση της ιστορίας, ιδέες που οι µαθητές είτε δεν κατέχουν, ή µπορεί να µην 

σκεφτούν χωρίς παρότρυνση (Lipson & Cooper, 2002).  

 

3.3.1.2 Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µια από τις σηµαντικότερες στρατηγικές που 

χρησιµοποιούν οι µαθητές για την κατανόηση ενός κειµένου καθώς το διαβάζουν, είναι η 

χρήση της προηγούµενης γνώσης τους µε την µορφή συνδέσεων που µπορούν να 

δηµιουργήσουν µεταξύ του κειµένου και του εαυτού τους, του κειµένου και άλλων κειµένων 

που έχουν συναντήσει, καθώς και του κειµένου και του κόσµου. Επιπλέον, µερικές ακόµα 

στρατηγικές που χρησιµοποιούνται για την κατανόηση κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ενός 

κειµένου είναι η υποβολή ερωτηµάτων (questioning) των µαθητών στον εαυτό τους για το 

κείµενο και η απάντηση σε αυτά µε βάση τις πληροφορίες του κειµένου (Ellery, 2006; Kern, 

Kiningham & Vincent, 2002; Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 1995; Kletzien & Dreher 2004; Rice, 

2006), η πρόβλεψη (prediction) (Eilers & Pinkley, 2006; Kletzien & Dreher 2004), η νοερή 

απεικόνιση (mental imagery) πληροφοριών και η εξαγωγή συµπερασµάτων (drawing 

conclusions) (Paris, Wasik & Turner, 1991; Israel & Massey, 2005; Ellery, 2006; Eilers & 

Pinkley, 2006; Kletzien & Dreher, 2004).  

∆ηµιουργία συνδέσεων: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η δηµιουργία συνδέσεων είναι µια 

στρατηγική που βασίζεται ολοκληρωτικά στην προηγούµενη γνώση του αναγνώστη και, ως εκ 

τούτου, αποτελεί βασικό µέρος της στρατηγικής της χρήσης της προηγούµενης γνώσης για την 

κατανόηση της ανάγνωσης. Η δηµιουργία συνδέσεων µπορεί να λάβει χώρα πριν την έναρξη 

της ανάγνωσης, αλλά οι περισσότερες συνδέσεις φαίνεται να δηµιουργούνται κατά τη διάρκειά 

της. Οι έµπειροι αναγνώστες επιχειρούν να συνδέσουν σηµαντικά σηµεία του κειµένου µεταξύ 

τους, ενεργοποιώντας προηγούµενες γνώσεις σχετικές µε το περιεχόµενο του κειµένου 

προκειµένου να το επιτύχουν. Οι προηγούµενες γνώσεις µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία πολλών συνδέσεων του αναγνώστη µε ιδέες που παρουσιάζονται σε ένα κείµενο 

(Kletzien & Dreher 2004; Pressley & Wharton-McDonald, 1997; Rice, 2006; Kendeou et al, 

2007; Harvey & Goudvis, 2007).    
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Παραγωγή ερωτήσεων: Η δηµιουργία ερωτήσεων αποτελεί µια ιδιαίτερα ισχυρή στρατηγική 

κατανόησης, που µπορεί να εφαρµοστεί είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

(Kletzien & Dreher 2004; Guthrie & Taboada, 2004; Taboada & Guthrie, 2004; Kern, 

Kiningham & Vincent, 2002; Abromitis, 1994). Η παραγωγή ερωτήσεων, προφορική ή γραπτή, 

βοηθάει τους αναγνώστες όχι µόνο να καταλαβαίνουν καλύτερα το θέµα του κειµένου που 

διαβάζουν, αλλά και να ανασκοπούν το περιεχόµενο του κειµένου και να συνδέουν τις 

πληροφορίες που έµαθαν µε εκείνες που ήδη γνωρίζουν. Η παραγωγή και διατύπωση 

ερωτήσεων βοηθούν, επίσης, τους αναγνώστες να προσδιορίσουν γεγονότα και ιδέες µέσα στο 

κείµενο, να κατασκευάσουν νόηµα, να προάγουν την κατανόηση, να ανακαλύψουν νέες 

πληροφορίες, να δώσουν διευκρινίσεις σε πιθανές συγχύσεις και να επιλύσουν προβλήµατα 

(Ellery, 2006; Guthrie & Taboada, 2004; Taboada & Guthrie, 2004; Harvey & Goudvis, 2007; 

Kern, Kiningham & Vincent, 2002; Barton, et al, 2001; Abromitis, 1994).    

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αρχικά η διατύπωση ερωτηµάτων πριν την ανάγνωση 

βοηθάει τους αναγνώστες να θέσουν αναγνωστικούς στόχους και να προσδιορίσουν το τι 

επιθυµούν να µάθουν από το κείµενο. Στη συνέχεια, καθώς οι έµπειροι αναγνώστες 

αλληλεπιδρούν µε το κείµενο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσής του, οι ερωτήσεις που παράγουν 

δεν είναι πλέον τόσο γενικές, αλλά γίνονται όλο και πιο ειδικές, προκειµένου να εντοπίσουν, να 

συνθέσουν, να παραφράσουν και να κατανοήσουν πληροφορίες από διαφορετικά τµήµατα του 

κειµένου. Επιπρόσθετα, όταν το κείµενο γίνεται ασαφές, οι στρατηγικοί αναγνώστες 

διατυπώνουν ερωτήσεις κι έπειτα συνεχίζουν την ανάγνωση για να βρουν λεπτοµέρειες που 

µπορούν να βοηθήσουν στην απάντηση των ερωτήσεων αυτών και, κατά συνέπεια, στην 

εξαγωγή νοήµατος από το κείµενο. Τέλος, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις σε αυτές 

ενθαρρύνουν τους αναγνώστες να αντιλαµβάνονται και να επισηµαίνουν πληροφορίες µέσα 

στο κείµενο, οι οποίες ενισχύουν την κεντρική του ιδέα. Αυτή η διαδικασία ερώτησης-

απάντησης επιτρέπει στους αναγνώστες να σκέφτονται ενεργά και δυναµικά καθώς διαβάζουν 

(Ellery, 2006; Neufeld, 2005; Kern, Kiningham & Vincent, 2002; Barton, et al, 2001; 

Abromitis, 1994).   

Πρόβλεψη: Η πρόβλεψη αποτελεί µια ιδιαίτερα αποτελεσµατική στρατηγική κατανόησης ενός 

κειµένου. Η στρατηγική της πρόβλεψης προτρέπει τους αναγνώστες στη δηµιουργία 

προσδοκιών για την ανάγνωση και τους βοηθάει να συνδεθούν από νωρίς µε το κείµενο, 

προκειµένου να κατακτήσουν το νόηµά του (Ellery, 2006; Kern, Kiningham & Vincent, 2002; 

Barton & Sawyer, 2003; Kletzien & Dreher 2004).  

Όπως γίνεται άµεσα κατανοητό από τον ίδιο τον όρο, η συγκεκριµένη στρατηγική έχει να 

κάνει µε προβλέψεις που µπορούν να κάνουν οι µαθητές για το περιεχόµενο του κειµένου είτε 



 86 

παρατηρώντας τις εικόνες, είτε από τον τίτλο, είτε από τα δοµικά χαρακτηριστικά του 

κειµένου, είτε διαβάζοντας ένα µικρό µέρος του. Η διαδικασία που συνήθως ακολουθούν οι 

αναγνώστες όταν χρησιµοποιούν την πρόβλεψη ως στρατηγική κατανόησης είναι η υποβολή 

ερωτηµάτων ή η περιγραφή του τι είναι πιθανό να ακολουθήσει στη συνέχεια του κειµένου µε 

βάση τις πληροφορίες που έχουν ήδη διαβάσει στο κείµενο µέχρι τότε, καθώς και µε βάση τις 

προσωπικές προηγούµενες εµπειρίες και γνώσεις που διαθέτουν. Ολοκληρώνοντας τη 

διαδικασία της πρόβλεψης, οι αναγνώστες, αφού διαβάσουν όλο το κείµενο, καλούνται να 

επιβεβαιώσουν εάν οι προβλέψεις που έκαναν είναι ορθές και να τις προσαρµόσουν στο 

πραγµατικό περιεχόµενο του κειµένου, αν αυτό κριθεί απαραίτητο (Ellery, 2006; Kern, 

Kiningham & Vincent, 2002; Weisenbach, 1987). 

Οι µαθητές µπορούν να µάθουν να προβαίνουν σε προβλέψεις για το περιεχόµενο του 

κειµένου πριν ακόµα ξεκινήσουν την ανάγνωσή του, χρησιµοποιώντας απαντήσεις σε 

ερωτήσεις που πιθανόν τέθηκαν κατά τη διάρκεια την προεπισκόπησης του κειµένου σε 

συνδυασµό µε την προηγούµενη γνώση τους για το αντίστοιχο θέµα. Οι προβλέψεις αυτές 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν αργότερα καθώς οι µαθητές διαβάζουν, προκειµένου να 

ελέγξουν αν το κείµενο βγάζει νόηµα ή όχι. Με άλλα λόγια, οι προβλέψεις µετατρέπονται σε 

υποθέσεις προς έλεγχο (Neufeld, 2005).  

Γενικότερα, η πρόβλεψη είναι µια στρατηγική που βοηθάει τους αναγνώστες να θέσουν 

προσδοκίες για την ανάγνωση, να συνδεθούν µε το κείµενο για την εξαγωγή νοήµατος και να 

αποφασίσουν τι θεωρούν οι ίδιοι ότι θα επακολουθήσει. Οι προχωρηµένοι αναγνώστες κάνουν 

προβλέψεις πριν την ανάγνωση βασιζόµενοι στην προεπισκόπηση και κάνοντας ερωτήσεις. 

Όταν οι αναγνώστες κάνουν προβλέψεις για το τι πρόκειται να µάθουν, ενεργοποιούν τα 

σχήµατά τους για το θέµα, καθώς και την γνώση που κατέχουν για το είδος του κειµένου που 

ετοιµάζονται να διαβάσουν (Ellery, 2006; Barton & Sawyer, 2003; Harvey & Goudvis, 2007).   

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, οι αναγνώστες µπορεί να προβλέψουν τι περιεχόµενο 

θα προκύψει σε επόµενα τµήµατα του κειµένου. Οι αναγνώστες µπορούν να περιγράψουν τι 

νοµίζουν ότι θα αποκαλυφθεί παρακάτω, βασιζόµενοι σε όσα έχουν διαβάσει µέχρι τότε και 

στην προηγούµενη γνώση που φέρνουν στο κείµενο. Μετά την ανάγνωση ενός τµήµατος του 

κειµένου, οι αναγνώστες µπορούν να επαληθεύσουν, όπως προαναφέρθηκε, αν οι προβλέψεις 

τους ήταν ακριβείς και αν είναι απαραίτητο να τις ρυθµίσουν όπως πρέπει (Ellery, 2006; Barton 

& Sawyer, 2003; Kern, Kiningham & Vincent, 2002; Weisenbach, 1987).  

Οι καλοί αναγνώστες προβαίνουν σε υποθέσεις και συµπεράσµατα καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ανάγνωσης, παρόλο που τα συµπεράσµατα παραµένουν πειραµατικά και υπόκεινται σε 

συνεχή αλλαγή καθώς συνεχίζεται η ανάγνωση. Οι υποθέσεις που προκύπτουν κατά την 
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επισκόπηση του κειµένου ή, γενικότερα, στα αρχικά στάδια της ανάγνωσης µπορούν να 

αξιολογηθούν και να αναθεωρηθούν, αν είναι απαραίτητο. Ιδέες σε ένα κείµενο που έρχονται 

σε σύγκρουση µε τις προηγούµενες γνώσεις, µερικές φορές γίνονται αιτία οι αναγνώστες να 

αναθεωρήσουν αυτά που γνώριζαν µέχρι τότε (Pressley & Wharton-McDonald, 1997). 

Νοερή απεικόνιση: Η νοερή απεικόνιση ή αναπαράσταση είναι η στρατηγική που κάνει τις 

λέξεις σε ένα κείµενο ζωντανές και πραγµατικές. Η στρατηγική αυτή βοηθάει τους αναγνώστες 

να απασχοληθούν δυναµικά µε το κείµενο, ενδυναµώνει τη σχέση τους µε αυτό και διεγείρει τη 

δηµιουργική σκέψη, η οποία προάγει µε τη σειρά της την κατανόηση. Ο αναγνώστης 

δηµιουργεί νοερές απεικονίσεις σχηµατίζοντας µια εικόνα στο µυαλό του, βασιζόµενος σε 

περιγραφικές λεπτοµέρειες που βρίσκονται µέσα στο κείµενο, ώστε να ενισχύσει την 

κατανόησή του (Ellery, 2006; Kletzien & Dreher 2004; Barton, et al, 2001; Abromitis, 1994; 

Weisenbach, 1987). Πριν και µετά την ανάγνωση, η αισθητηριακή γλώσσα βοηθάει τους 

αναγνώστες να αναπτύξουν κατάλληλες νοερές αναπαραστάσεις στο µυαλό τους, γύρω από το 

τι συµβαίνει στο κείµενο (Ellery, 2006).  

Η νοερή απεικόνιση παρέχει ένα σηµείο εκκίνησης για την ανάκληση και διατήρηση στη 

µνήµη, ενώ κάνει την ανάγνωση µια ενεργητική διαδικασία προκαλώντας τη νοερή εναλλαγή 

και αλληλεπίδραση νέων ιδεών και εµπειριών. Σύµφωνα, µάλιστα, µε τις Harvey και Goudvis 

(2007), οι νοερές αναπαραστάσεις εξατοµικεύουν την ανάγνωση, απασχολούν τους 

αναγνώστες σε βαθµό που να εµπλέκονται µε τα κείµενα δυναµικά, ενώ συχνά τους 

αποτρέπουν από την εγκατάλειψη της προσπάθειας να τα διαβάσουν. Η δηµιουργία νοερών 

απεικονίσεων εξοπλίζει τους αναγνώστες µε εφόδια που τους επιτρέπουν να διεξάγουν 

συµπεράσµατα, να ανακαλούν στη µνήµη τους ή να φέρνουν στο νου τους απαραίτητες 

πληροφορίες και λεπτοµέρειες και να πλάθουν ερµηνείες του κειµένου που διαβάζουν. Ο 

σχηµατισµός τέτοιων απεικονίσεων κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, φαίνεται να αυξάνει 

σηµαντικά το βαθµό στον οποίο οι αναγνώστες κατανοούν και ανακαλούν (Ellery, 2006; 

Kletzien & Dreher 2004; Harvey & Goudvis, 2007; Barton, et al, 2001; Weisenbach, 1987; 

Abromitis, 1994).   

Εξαγωγή συµπερασµάτων: Οι καλοί αναγνώστες προσπαθούν να καλύψουν πληροφοριακά κενά 

σε ένα κείµενο, εξάγοντας συµπεράσµατα για πράγµατα όπως η ερµηνεία µιας λέξης ή φράσης. 

Μεγάλο µέρος αυτής της διαδικασίας εξαγωγής συµπερασµάτων περιλαµβάνει τη σύνδεση 

πληροφοριών που συναντιόνται στο κείµενο µε προηγούµενες γνώσεις, ώστε να 

κατασκευαστούν ερµηνείες γεγονότων, να δηµιουργηθούν παραδείγµατα εννοιών, να γίνει 

επεξεργασία ιδεών, καθώς και να συνδεθεί το περιεχόµενο του κειµένου µε τη ζωή, τον 

κοινωνικό ρόλο ή τις πεποιθήσεις του αναγνώστη (Ellery, 2006; Kletzien & Dreher 2004; 
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Pressley & Wharton-McDonald, 1997; Kendeou et al, 2007). Η στρατηγική της εξαγωγής 

συµπερασµάτων βοηθάει τους αναγνώστες να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες και 

ιδέες, έτσι ώστε να αντιληφθούν την άποψη του συγγραφέα και, κατά συνέπεια, να 

κατανοήσουν το περιεχόµενο που παρουσιάζει στο κείµενό του, καταλήγοντας σε γενικά 

συµπεράσµατα γύρω από αυτό (Ellery, 2006; Kletzien & Dreher 2004; Harvey & Goudvis, 

2007; Oakhill & Cain, 2007).   

Οι αναγνώστες φτάνουν σε µια απόφαση ή γνώµη αιτιολογώντας την από γνωστά 

γεγονότα ή στοιχεία του κειµένου, τα οποία φαίνεται να οδηγούν σε κάποιο συγκεκριµένο 

συµπέρασµα. Οι αναγνώστες αυτοί χρησιµοποιούν, επίσης, υπονοούµενες πληροφορίες για να 

κάνουν λογικές εικασίες ή να διαβάσουν «ανάµεσα στις γραµµές». Γενικά, οι στρατηγικοί 

αναγνώστες σχηµατίζουν µοναδικές αντιλήψεις των κειµένων, εκτιµούν, συµπεραίνουν και 

επαληθεύουν ή διαψεύδουν τις εκτιµήσεις αυτές, µε βάση τις κειµενικές πληροφορίες. 

Επιπλέον, ελέγχουν και δοκιµάζουν την εξελισσόµενη κατανόησή τους για το κείµενο καθώς 

την επεκτείνουν, ταυτόχρονα, πέρα από την κυριολεκτική αντίληψη και ερµηνεία των γραπτών 

φράσεων (Ellery, 2006; Oakhill & Cain, 2007). Σύµφωνα µε τις Harvey και Goudvis (2007), η 

εξαγωγή συµπερασµάτων αποτελεί ένα από τα θεµέλια της κατανόησης, αφού δεν πρόκειται 

για απλή ανάγνωση και κατανόηση του κειµένου, αλλά για ανάγνωση και κατανόηση των 

προσώπων, της γλώσσας του σώµατος, των εκφράσεων και του αναγνωστικού τόνου, 

παράλληλα µε την ανάγνωση και κατανόηση του κειµένου. 

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ενός κειµένου, λοιπόν, ο αναγνώστης πρέπει να µάθει 

να χρησιµοποιεί στρατηγικές ή δεξιότητες που να του εξασφαλίζουν τον έλεγχο της 

κατανόησης του τι διαβάζει, την αποκατάσταση της κατανόησης αυτού που διαβάζει, την 

επιβεβαίωση ή την πιθανή προσαρµογή της πρώτης εντύπωσης του κειµένου, το διαχωρισµό 

µεταξύ του κεντρικού θέµατος και των δευτερευόντων θεµάτων, τη συλλογή πληροφοριών από 

το κείµενο, τη συναγωγή νοήµατος άγνωστων λέξεων από το περιεχόµενο, κ.ά. (Houtveen & 

van de Grift, 2007; Neufeld, 2005; Pressley, 2002b).   

Οι δάσκαλοι µπορούν να προάγουν την κατανόηση των µαθητών κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης, µέσω διδακτικού πλαισίου στήριξης. Το πλαίσιο στήριξης έχει περιγραφτεί ως 

οποιαδήποτε βοήθεια επιτρέπει σε κάποιον να λύσει ένα πρόβληµα, να ολοκληρώσει ένα έργο 

ή να πετύχει ένα στόχο που δεν µπορούσε να εκπληρώσει χωρίς ενίσχυση. Οι γραφικοί 

οργανωτές και οι οπτικοί χάρτες, όπως θα δούµε παρακάτω στο κοµµάτι της ερευνητικής 

προσέγγισης της παρούσας εργασίας, συγκαταλέγονται µεταξύ των καλύτερων µορφών 

στήριξης που υπάρχουν στη βιβλιογραφία (Lipson & Cooper, 2002).  
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3.3.1.3 Μετά την ανάγνωση 

Κλείνοντας, οι στρατηγικές κατανόησης που λαµβάνουν χώρα µετά την ολοκλήρωση της 

ανάγνωσης ενός κειµένου είναι, συνήθως, ο προσδιορισµός της αλληλουχίας των πληροφοριών 

και της γενικότερης δοµής του κειµένου (sequencing), καθώς και ο εντοπισµός των κεντρικών 

ιδεών του (Paris, Wasik & Turner, 1991; Israel & Massey, 2005; Ellery, 2006; Rice, 2006; 

Eilers & Pinkley, 2006; Kletzien & Dreher, 2004), η σύνοψη του κειµένου (summarize), η 

σύνθεση των πληροφοριών (synthesize) και η παράφρασή του (paraphrasize) από τους µαθητές 

(Paris, Wasik & Turner, 1991; Israel & Massey, 2005; Ellery, 2006; Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 

1995; Kletzien & Dreher, 2004). Άλλες στρατηγικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αυτή 

τη φάση της διαδικασίας κατανόησης της ανάγνωσης είναι η κατασκευή πινάκων και 

γραφηµάτων ή σχεδιαγραµµάτων µε τη βασική δοµή και τις κεντρικές πληροφορίες του 

κειµένου, η πρόβλεψη, που εµφανίζεται ως στρατηγική και των προηγούµενων δύο φάσεων 

(πριν και κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης), καθώς και η υποβολή ερωτηµάτων για τις 

πληροφορίες του κειµένου, στρατηγική που χρησιµοποιείται επίσης πριν και κατά τη διάρκεια 

της ανάγνωσης (Israel & Massey, 2005; Rice, 2006). 

Προσδιορισµός της αλληλουχίας και εντοπισµός των κεντρικών ιδεών του κειµένου: Τα 

περισσότερα παιδιά, ακόµα και αυτά των πολύ µικρών ηλικιών, έχουν µια αρκετά καλή 

αντίληψη της δοµής κειµένων. Αυτό σηµαίνει ότι, συνήθως, τα παιδιά-αναγνώστες περιµένουν 

ότι µια ιστορία θα έχει οπωσδήποτε ήρωες και κεντρικούς χαρακτήρες, ένα πρόβληµα και ένα 

σχέδιο επίλυσής του. Η εποπτεία της δοµής του κειµένου µπορεί να περιλαµβάνει πολλές 

δραστηριότητες και στρατηγικές, όπως ο εντοπισµός στο κείµενο αιτίων-αποτελεσµάτων, η 

σύγκριση και η εύρεση διαφορών ανάµεσα σε γεγονότα ή διάφορες λεπτοµέρειες, η επίλυση 

προβληµάτων και ο προσδιορισµός της αλληλουχίας (αρχή-µέση-τέλος). Η τελευταία 

στρατηγική είναι µια από τις χρησιµότερες και πιο εύχρηστες για µαθητές που βρίσκονται 

ακόµα στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης (Kletzien & Dreher 2004; Barton & Sawyer, 2003).  

Η στρατηγική του προσδιορισµού της αλληλουχίας του κειµένου περιλαµβάνει όχι µόνο τον 

εντοπισµό του αρχικού, βασικού ενδιάµεσου και τελικού γεγονότος της ιστορίας που 

παρουσιάζεται σε ένα κείµενο, αλλά και τον εντοπισµό των κύριων σηµείων και το διαχωρισµό 

των σηµαντικών πληροφοριών του κειµένου από τις µη σηµαντικές πληροφορίες, καθώς και 

την τοποθέτηση των σηµαντικών γεγονότων στη σωστή σειρά µε την οποία εµφανίζονται στο 

κείµενο, δίνοντας έτσι έµφαση στη γενικότερη δοµή του (Eilers & Pinkley, 2006; Barton & 

Sawyer, 2003; Kletzien & Dreher 2004; Guthrie & Taboada, 2004; Taboada & Guthrie, 2004; 

Weisenbach, 1987). Οι παραπάνω διαδικασίες απαιτούν από τους αναγνώστες να 
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προσδιορίσουν το θέµα και τις υποστηρικτικές λεπτοµέρειες, καθώς επίσης και να 

προσδιορίσουν ή να επινοήσουν τη δικιά τους κεντρική ιδέα ή περιληπτική παρουσίαση του 

περιεχοµένου, συνδυάζοντας πληροφορίες (Ellery, 2006; Guthrie & Taboada, 2004). Με τον 

τρόπο αυτό, οι µαθητές αφοµοιώνουν τα στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα για την 

κατανόηση του κειµένου, µε τη σειρά που αυτά προκύπτουν, αφήνοντας έξω τις άχρηστες 

πληροφορίες.   

Η εύρεση της ουσίας του κειµένου αποτελεί το κλειδί για τον προσδιορισµό του τι είναι 

σηµαντικό. Ο αναγνώστης πρέπει να πάρει αποφάσεις όσον αφορά στο ποια κοµµάτια ενός 

κειµένου αξίζουν την περισσότερη προσοχή, ενθυµούµενος ότι δεν είναι όλες οι πληροφορίες 

που παρουσιάζονται σε αυτό ίδιας αξίας. Ο εντοπισµός των σηµαντικών ιδεών αποτελεί 

στρατηγική αποφασιστικής σηµασίας, ιδιαίτερα όταν η ανάγνωση ενός κειµένου εστιάζεται στη 

µάθηση πληροφοριών (Guthrie & Taboada, 2004; Taboada & Guthrie, 2004; Ellery, 2006; 

Weisenbach, 1987). Όταν τα παιδιά διαβάζουν τέτοια κείµενα οικοδοµούν υπόβαθρο για το 

θέµα και αποκτούν νέα γνώση. Η ικανότητα προσδιορισµού θεµελιωδών ιδεών και 

αξιοπρόσεκτων πληροφοριών αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της βαθειάς γνώσης  και 

κατανόησης (Harvey & Goudvis, 2007; Ellery, 2006). Οι στρατηγικοί αναγνώστες έχουν την 

ικανότητα να αναζητούν χαρακτηριστικά του κειµένου που σηµατοδοτούν υπαινιγµούς, καθώς 

και ιδέες που βοηθούν στο διαχωρισµό των σηµαντικών και των ασήµαντων λεπτοµερειών, 

όπως επίσης και των φανταστικών και των πραγµατικών στοιχείων στο κείµενο (Ellery, 2006).  

Σύνθεση: Η σύνθεση είναι η συνένωση νέων πληροφοριών µε την προηγούµενη γνώση, για τη 

δηµιουργία µιας καινοτόµου ιδέας (Ellery, 2006). Οι καλοί αναγνώστες επιχειρούν συνειδητά 

να συνθέσουν ιδέες που συναντούν σε διαφορετικά σηµεία ενός κειµένου. Επιπλέον, οι 

αναγνώστες αναζητούν συνδέσεις του τύπου ερέθισµα-αντίδραση µεταξύ διαφορετικών 

σηµείων του κειµένου. Ως µέρος της συνένωσης ιδεών στο σώµα του κειµένου, οι αναγνώστες 

συχνά ανασκοπούν προηγούµενα τµήµατα του κειµένου ή προχωρούν πιο µπροστά για να 

επισκοπήσουν προσεχείς ενότητες (Pressley & Wharton-McDonald, 1997).  

Οι στρατηγικοί αναγνώστες σταµατούν περιοδικά καθώς διαβάζουν, για να ταξινοµήσουν 

και να συνοψίσουν αυτά που έχουν διαβάσει και σκεφτούν τι σηµαίνουν, πριν συνεχίσουν 

παρακάτω. Αυτή η διαδικασία κάνει την ανάγνωση πιο προσωπική και εξατοµικευµένη, αφού 

επιτρέπει στους αναγνώστες να διαµορφώνουν απόψεις και να συνδυάζουν διαφορετικά 

κοµµάτια γνώσης για να ανταπεξέλθουν στη νέα γνώση που συναντούν. Επιπλέον, η παραπάνω 

διαδικασία επιτρέπει στους αναγνώστες να προβαίνουν σε κρίσεις, οι οποίες προάγουν τις 

υψηλού επιπέδου ικανότητες επεξεργαστικής σκέψης (Ellery, 2006).  
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Σύνοψη: Η σύνοψη είναι µια στρατηγική που βοηθάει τους αναγνώστες να εντοπίσουν και να 

οργανώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες που βρίσκονται σε ένα κείµενο. Οι στρατηγικοί 

αναγνώστες δεν συνοψίζουν µόνο µετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης, αλλά και κατά τη 

διάρκειά της, συνδυάζοντας πληροφορίες και εστιάζοντας σε στοιχεία κλειδιά αυτού που 

διαβάζουν. Αυτά τα στοιχεία κλειδιά είναι συνοπτικά και σχετικά µε σηµαντικές ιδέες, 

γεγονότα, λεπτοµέρειες, δοµικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες που ενισχύουν τους αναγνώστες 

στην προσκόµιση νοήµατος από το κείµενο. Οι αναγνώστες συνεχώς οργανώνουν αυτά τα 

βασικά στοιχεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης ενός κειµένου, ενώ φιλτράρουν και 

αποκλείουν τις λιγότερο σηµαντικές λεπτοµέρειες (Ellery, 2006; Kletzien & Dreher 2004; 

Guthrie & Taboada, 2004; Taboada & Guthrie, 2004; Harvey & Goudvis, 2007; Abromitis, 

1994).   

Προκειµένου να κάνουν γενικεύσεις ενός κειµένου αντί απλώς να το επαναδιατυπώσουν 

όπως είναι, οι στρατηγικοί αναγνώστες επιλέγουν σηµαντικές πληροφορίες µετά την ανάγνωση 

και παρουσιάζουν όλες αυτές τις ιδέες ενοποιηµένες µε δικά τους λόγια. Μια σύνοψη δεν κάνει 

εµφανείς κρίσεις, αλλά είναι µια αντικειµενική επαναδιατύπωση και αποτελεί µια περιεκτική 

απλοποίηση του κειµένου σε µια απλή σύνταξη γεγονότων (Ellery, 2006; Kletzien & Dreher 

2004; Neufeld, 2005; Harvey & Goudvis, 2007).   

Παράφραση: Καθώς η διαδικασία της ανάγνωσης προχωράει προς την ολοκλήρωση, τα 

συνειδητά συµπεράσµατα των αναγνωστών περιλαµβάνουν πολλές ερµηνείες. Άλλες φορές, οι 

αναγνώστες σχηµατίζουν προσωπικές αναπαραστάσεις των γεγονότων που περιγράφονται σε 

ένα κείµενο. Τα παραπάνω γεγονότα γίνονται προφανή µέσα από τις παραφράσεις που κάνουν 

οι αναγνώστες σε τµήµατα του κειµένου, προκειµένου να το συνδέσουν, να το αντιπαραβάλουν 

και, τέλος, να το κατανοήσουν σύµφωνα µε τις δικές τους προηγούµενες γνώσεις (Pressley & 

Wharton-McDonald, 1997). 

Κατασκευή γραφηµάτων: Η χρήση εικόνων ή γραφηµάτων για την επίδειξη της κατανόησης 

είναι µια από τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν κυρίως οι νεαροί αναγνώστες. Οι εικόνες και 

τα σχεδιαγράµµατα τείνουν να φαίνονται πιο εύκολα στα περισσότερα παιδιά, απ’ ότι η γραφή 

ολοκληρωµένων προτάσεων. Πράγµατι, τα περισσότερα παιδιά ζωγραφίσουν ή σχεδιάζουν 

πληροφορίες πριν ακόµα ξεκινήσουν να τις γράφουν. Αυτή η φυσική τάση προς τις εικόνες και 

τα γραφήµατα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να βοηθηθούν οι νεαροί αναγνώστες να 

αναπαραστήσουν πληροφορίες που έχουν προσκοµίσει από την ανεξάρτητη ανάγνωσή τους ή 

την ακρόαση φωναχτής ανάγνωσης. Αυτές οι αναπαραστάσεις µπορούν να περιλαµβάνουν 

νοητικούς χάρτες, διαγράµµατα, υποτιτλισµένες εικόνες, γραφήµατα αιτίου-αποτελέσµατος, 

πίνακες σύγκρισης και διαφορών, ή χρονικές γραµµές (Kletzien & Dreher 2004).  
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Όπως γίνεται λοιπόν κατανοητό, η επεξεργασία ενός κειµένου δεν ολοκληρώνεται όταν 

διαβαστεί και η τελευταία λέξη. Αντιθέτως, οι καλοί αναγνώστες πολλές φορές επιστρέφουν 

και ξαναδιαβάζουν τµήµατα που φαίνονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Μπορεί να προσπαθήσουν 

να παραφράσουν σηµαντικές ιδέες ή να συνοψίσουν το κείµενο, προκειµένου να 

επιβεβαιώσουν ότι οι κεντρικές ιδέες µπορούν να ανακληθούν αργότερα. Άλλες φορές κρατούν 

σηµειώσεις. Συχνά, συνεχίζουν να σκέφτονται τι µπορεί να εννοούσε ένα κείµενο πολύ 

αργότερα µετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης (Pressley & Wharton-McDonald, 1997; 

Pressley, 2002b). 

Μετά την ανάγνωση ενός κειµένου, είναι σηµαντικό ο δάσκαλος να ελέγξει αν οι µαθητές 

έχουν καταλάβει και να τους δώσει ανατροφοδότηση πάνω στη χρήση των στρατηγικών και 

δεξιοτήτων. Συµπεράσµατα πρέπει να εξαχθούν και από το ίδιο το κείµενο και από τη χρήση 

των στρατηγικών και δεξιοτήτων των µαθητών. Ένας δάσκαλος θα πράξει καλά αν δώσει 

έµφαση στις περιπτώσεις όπου η κατάλληλη χρήση στρατηγικών οδήγησε σε σωστές 

απαντήσεις (απόδοση επιτυχίας χρήσης της στρατηγικής). Θα πρέπει, τέλος, να δοθεί η 

ευκαιρία στους µαθητές να σχολιάσουν το κείµενο και τη χρήση στρατηγικών µε τους 

συµµαθητές τους και το δάσκαλο (Houtveen & van de Grift, 2007).  

Οι έµπειροι αναγνώστες χρησιµοποιούν πολλές από τις στρατηγικές που παρουσιάστηκαν 

στις παραπάνω υποενότητες χωρίς να παρακινούνται από άλλους. Με άλλα λόγια, η 

στρατηγική συµπεριφορά των έµπειρων αναγνωστών είναι αυτο-ρυθµιζόµενη (Pressley, 2000a; 

Neufeld, 2005). Ακόµη, η χρήση στρατηγικών από έµπειρους αναγνώστες είναι ευέλικτη, 

καθώς οι τελευταίοι κάνουν χρήση µιας ποικιλίας διαφορετικών στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία κατασκευής νοήµατος, επιλέγοντας συνειδητά την κατάλληλη στρατηγική ανά 

περίπτωση (Neufeld, 2005). 

Οι αποτελεσµατικοί και ώριµοι αναγνώστες µπορούν να στρατολογήσουν µια ποικιλία 

δεξιοτήτων κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, προκειµένου να ανταποκριθούν στις ποικίλες 

απαιτήσεις διαφορετικών κειµένων και διαφορετικών αναγνωστικών έργων. Όµως, είναι 

σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι η ικανότητα ενεργοποίησης και χρήσης στρατηγικών ευέλικτα 

και συντονισµένα, δεν αναπτύσσεται απλώς µε την παροχή ευκαιριών για ανάγνωση (Neufeld, 

2005). Σε αντίθεση µε άλλες όψεις της ανάγνωσης, η έκθεση και η εµπειρία από µόνες τους δεν 

φαίνεται να διασφαλίζουν ελεγχόµενη γνώση και χρήση στρατηγικών (Lipson & Cooper, 2002; 

Graesser, 2007).   

Όσο σηµαντικές και αν είναι οι στρατηγικές, γενικά δεν αποκτώνται χωρίς τουλάχιστον 

κάποια σαφή διδασκαλία και προσοχή από το δάσκαλο (Lipson & Cooper, 2002; Rice, 2006). 

Όπως θα δούµε στις επόµενες ενότητες, πολλοί µαθητές ωφελούνται από τη σαφή διδασκαλία 
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στρατηγικών, που έχει επισηµοποιήσει και υποστηρίζει η έρευνα και, αργότερα, µε τον καιρό, 

τους βοηθάει να µάθουν να χρησιµοποιούν τέτοιες στρατηγικές µε ευέλικτο, συντονισµένο και 

αυτο-ρυθµιζόµενο τρόπο (Rice, 2006; Neufeld, 2005).  

                                  

3.3.2 ∆ιδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών στην ανάγνωση 

Στην εκπαιδευτική έρευνα, η διδασκαλία της αποκωδικοποίησης έχει µια µακρά ιστορία 

µελέτης, προσοχής και έντονης πραγµάτευσης. Ωστόσο, µπορεί να καταγραφεί ένα κενό στη 

µελέτη της αναγνωστικής κατανόησης. Πριν από δύο δεκαετίες περίπου, η έρευνα στην 

παρέµβαση των στρατηγικών άρχισε να αποκτά µεγάλη δηµοτικότητα, αλλά µόνο πρόσφατα 

έχει αρχίσει να λαµβάνει η διδασκαλία της κατανόησης ανανεωµένο ενδιαφέρον, µε τις 

σύγχρονες έρευνες να στηρίζονται και να οικοδοµούνται σε ότι είχε επιτευχθεί τη δεκαετία του 

1980. Τώρα πια, η πρόκληση στην έρευνα της αναγνωστικής κατανόησης είναι να αυξηθεί η 

αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας στο δηµοτικό σχολείο, προσδιορίζοντας τις διδακτικές 

πρακτικές και δραστηριότητες που εξυπηρετούν καλύτερα στην ανάπτυξη του αυτο-ελέγχου 

των µαθητών στην κατανόηση (Snow, Burns & Griffin, 1998; Van Keer & Verhaeghe, 2005).  

Μέχρι αρκετά πρόσφατα, η αναγνωστική κατανόηση θεωρούταν ότι αποτελούσε µια 

διαδικασία δεξιοτεχνίας. Εφόσον ο µαθητής µπορούσε να αποκωδικοποιήσει, η κατανόηση 

θεωρούταν ότι επερχόταν αυτόµατα. Η έρευνα, ωστόσο, έχει δείξει ότι οι καλοί αναγνώστες 

χαρακτηρίζονται από περισσότερες από απλές αποκωδικοποιητικές ικανότητες. Γνωστικές 

οπτικές της αναγνωστικής κατανόησης επισηµαίνουν ότι οι προχωρηµένοι αναγνώστες 

χρησιµοποιούν ένα ευέλικτο ρεπερτόριο δραστηριοτήτων παρακολούθησης και ρύθµισης της 

κατανόησης, οι οποίες περιλαµβάνουν και γνωστικές και µεταγνωστικές στρατηγικές (Baker & 

Brown, 1984; Forrest-Pressley & Waller, 1984; Paris, Wasik & Turner, 1991; Van Keer & 

Verhaeghe, 2005; Baker, 2002; Graesser, 2007; Kolic-Vehovec & Bajsanski, 2001). Όπως 

είδαµε σε προηγούµενη ενότητα (2.5.1), οι γνωστικές στρατηγικές µπορούν να οριστούν ως 

διανοητικές και συµπεριφορικές δραστηριότητες που αυξάνουν την πιθανότητα της 

κατανόησης, όπως η επανανάγνωση, η ενεργοποίηση της προηγούµενης γνώσης και η ρύθµιση 

της ταχύτητας της ανάγνωσης. Οι µεταγνωστικές στρατηγικές µπορούν να προσδιοριστούν ως 

δραστηριότητες ρύθµισης και αυτο-παρακολούθησης που εστιάζουν στο προϊόν και τη 

διαδικασία της ανάγνωσης, προωθούν την ενηµερότητα του αναγνώστη για την κατανόηση και 

βοηθούν στην επιλογή γνωστικών στρατηγικών (Van Keer & Verhaeghe, 2005; Graesser, 

2007). 

Όµως, είναι φανερό ότι δεν αναπτύσσουν όλοι οι µαθητές των τάξεων του δηµοτικού 

σχολείου αυθόρµητα την απαραίτητη γνωστική και µεταγνωστική γνώση και δεξιότητες. Οι 
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ερευνητικές ανασκοπήσεις, ωστόσο, αποκαλύπτουν ότι οι δεξιότητες παρακολούθησης και 

ρύθµισης, καθώς και η αποτελεσµατική εφαρµογή σχετικών στρατηγικών µπορούν να 

διδαχτούν. Με άλλα λόγια, υπάρχουν ισχυρά ερευνητικά δεδοµένα που αποδεικνύουν ότι οι 

µαθητές µπορούν να διδαχθούν γνωστικές, αλλά και µεταγνωστικές στρατηγικές αναγνωστικής 

κατανόησης και ότι µια τέτοια διδασκαλία είναι αποτελεσµατική στη βελτίωση της κατανόησης 

των κειµένων που διαβάζουν οι  µαθητές (Neufeld, 2005; Pearson & Duke, 2002; Van Keer & 

Verhaeghe, 2005; Pressley, 2000a; Pressley, 2002b; Baker, 2002; Pressley et al, 1998; 

Boulware-Gooden et al, 2007; Griffith & Ruan, 2005; Graesser, 2007). Από αυτή την άποψη, 

πρόσφατες µελέτες και αναφορές από το National Reading Council (Snow, Burns & Griffin, 

1998; Van Keer & Verhaeghe, 2005) υπογραµµίζουν την αξία της σαφούς διδασκαλίας 

γνωστικών και µεταγνωστικών στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης, αφού η διδασκαλία 

της κατανόησης ελαχιστοποιεί το µυστήριο της αναγνωστικής διαδικασίας, βοηθώντας τους 

µαθητές να αναλάβουν τον έλεγχό της (Van Keer & Verhaeghe, 2005; Baker, 2002;Griffith & 

Ruan, 2005; Mokhtari & Reichard, 2002).  

Τις δεκαετίες του 1970 και 1980, οι ερευνητές αναγνώρισαν και επισηµοποίησαν, όπως 

είδαµε παραπάνω, έναν αριθµό στρατηγικών κατανόησης που αυξάνουν την κατανόηση 

κειµένου των παιδιών. Η κυρίαρχη υπόθεσή τους ήταν ότι τα παιδιά δεν δηµιουργούν 

αυθόρµητα αναπαραστάσεις του νοήµατος των κειµένων που να είναι τόσο πλήρεις όσο οι 

αναπαραστάσεις που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν µε τη διδασκαλία. Όταν οι µαθητές 

ενθαρρύνονταν να σχηµατίσουν πιο πλήρεις αναπαραστάσεις ενός κειµένου, η µάθησή τους 

από το κείµενο αυξανόταν. Ο λόγος για τον οποίο οι στρατηγικές φαίνεται να έχουν 

αποτέλεσµα είναι το γεγονός ότι ενθαρρύνουν  την ανάπτυξη αναπαραστάσεων του κειµένου 

που τα παιδιά δεν µπορούν να αναπτύξουν εν απουσία διδασκαλίας, ή τουλάχιστον, δεν τις 

αναπτύσσουν σε τέτοιο βαθµό όσο θα το είχαν κάνει όταν θα είχαν διδαχτεί να χρησιµοποιούν 

συγκεκριµένες στρατηγικές (Pressley & Wharton-McDonald, 1997).  

Η αναγνωστική ικανότητα, δηλαδή και η κατανόηση και η αποκωδικοποίηση, 

διευκολύνεται όταν οι αναγνώστες χρησιµοποιούν στρατηγικές. Ακόµα και οι πολύ µικροί 

µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν και όντως χρησιµοποιούν στρατηγικές κατά τη διάρκεια 

της ανάγνωσης. Υπό την παραπάνω οπτική, ένα σταθερό πρόγραµµα ανάγνωσης θα πρέπει να 

εισαγάγει και να ενδυναµώνει µια στρατηγική προσέγγιση της ανάγνωσης από τις πρώτες 

κιόλας τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Για τους µαθητές των µεγάλων τάξεων του δηµοτικού 

σχολείου δε, η στρατηγική ανάγνωση είναι απολύτως απαραίτητη. Τα κείµενα και οι 

δραστηριότητες που συναντούν οι αναγνώστες στις τάξεις αυτές είναι εννοιολογικά πιο 

απαιτητικά, περισσότερο περίπλοκα σε µορφή και λειτουργία, ενώ συχνά εµπλέκονται µε 
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θέµατα ή γνώσεις που είναι πρωτόγνωρες για αυτούς. Ακόµα και οι ικανοί αναγνώστες 

µπορούν να επωφεληθούν από τη σαφή διδασκαλία και την αποτελεσµατική διδακτική στήριξη 

(Lipson & Cooper, 2002; National Reading Panel, 2000; Baker, 2002; Rice, 2006).  

Οι ερευνητές της ανάγνωσης έχουν αναπτύξει προσεγγίσεις για τη δραστηριοποίηση της 

ενεργούς ανάγνωσης µε τη διδασκαλία των αναγνωστών σχετικά µε τη χρήση στρατηγικών 

κατανόησης. Ανάµεσα στις πολλές πιθανές στρατηγικές, οι ακόλουθες, σύµφωνα µε τον  

Pressley (2000b), συχνά οδηγούν σε βελτίωση της µνήµης και της κατανόησης κειµένου σε 

παιδιά: η δηµιουργία ερωτήσεων για τις ιδέες του κειµένου κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, η 

κατασκευή νοητικών εικόνων που αναπαριστούν ιδέες του κειµένου, η σύνοψη και η ανάλυση 

των ιστοριών που διαβάζονται σε δοµικά στοιχεία όπως το υπόβαθρο της ιστορίας, οι 

χαρακτήρες, τα προβλήµατα, η δράση για την επίλυσή τους, η επιτυχία ή αποτυχία στη λύση 

και το τέλος της. 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι άριστοι αναγνώστες, φυσικά, δεν χρησιµοποιούν τέτοιες 

στρατηγικές ξεχωριστά κάθε φορά, ούτε τις χρησιµοποιούν απλώς υπό ισχυρό διδακτικό 

έλεγχο. Το παραπάνω γεγονός αποτελεί έναν ακόµα λόγο που οι ερευνητές προχώρησαν στη 

διδασκαλία των µαθητών στη χρήση των µεµονωµένων στρατηγικών µαζί, διενεργώντας τις µε 

αυτο-ρυθµιζόµενο τρόπο (π.χ. αυτόνοµη και ανεξάρτητη χρήση από τους µαθητές, αντί µε 

προτροπή του δασκάλου). Γενικά, τέτοιου είδους πακέτα αποδείχτηκαν διδάξιµα, ξεκινώντας 

µια πρώτη τέτοια παρέµβαση µε αµοιβαία διδασκαλία και συνεχίζοντας µε ακόµα πιο ευέλικτες 

προσεγγίσεις που αρχίζουν µε εκτεταµένη παρουσίαση, εξήγηση και µοντελοποίηση των 

στρατηγικών από το δάσκαλο, συνεχίζουν µε την παροχή υποστηρικτικού πλαισίου από τον 

τελευταίο στη χρήση και άσκηση των στρατηγικών αυτών και ολοκληρώνονται µε την 

ανεξάρτητη και αυτο-ρυθµιζόµενη χρήση τους από τους µαθητές κατά τη συνηθισµένη 

ανάγνωση (Pressley, 2000b; Pressley, 2002b; Mokhtari & Reichard, 2002). 

Οι στρατηγικές µπορούν να παρουσιάζονται µία τη φορά, έτσι ώστε οι µαθητές να 

µπορούν να αντιληφθούν συγκεκριµένα ποια είναι η στρατηγική, πώς µπορεί να εφαρµοστεί 

και πότε είναι κατάλληλη. Ο τελικός στόχος είναι να καταστούν οι µαθητές ικανοί να µάθουν 

πώς να είναι στρατηγικοί αναγνώστες, αντί απλά να γνωρίζουν πολλές στρατηγικές. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι µαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να ενορχηστρώνουν ένα σύνολο 

στρατηγικών, γνωρίζοντας ποιες είναι κατάλληλες για οποιαδήποτε δεδοµένη δραστηριότητα ή 

κείµενο, πώς να επιλέξουν την καταλληλότερη µεταξύ των στρατηγικών που ξέρουν, καθώς και 

πότε η στρατηγική αυτή θα είναι χρήσιµη. Παρόλο που η παραπάνω διαδικασία µοιάζει 

δύσκολη και συχνά αποκαρδιωτική για µαθητές του δηµοτικού σχολείου, η διδασκαλία 

µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης θα τους δώσει την ευκαιρία να προσπαθήσουν να 
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γίνουν στρατηγικοί αναγνώστες, ακόµα και πριν αποκτήσουν πλήρη ευχέρεια στην 

αποκωδικοποίηση. Κάποιοι ερευνητές, όπως οι van den Broek και Kremer (2000, στο Kletzien 

& Dreher, 2004:57; Kendeou et al, 2007), υποστηρίζουν ότι στην πρώτη ανάγνωση, πολλές από 

τις σηµαντικές αναγνωστικές στρατηγικές µπορούν να διδαχθούν ακόµα και πριν οι µαθητές 

µάθουν να διαβάζουν. Στην πραγµατικότητα, µάλιστα, µπορεί να είναι ευκολότερο να µάθουν 

τις στρατηγικές αυτές σε περιβάλλον που δεν απαιτεί από αυτούς να αποκωδικοποιήσουν 

(Kletzien & Dreher, 2004).  

Όπως θα δούµε αναλυτικότερα στο κοµµάτι της ερευνητικής προσέγγισης της παρούσας 

εργασίας (ενότητα 3.4.2.1, ερευνητική προσέγγιση), ένα ευρέως προτεινόµενο σχέδιο για τη 

διδασκαλία στρατηγικών είναι η παρουσίαση ενός κειµένου συζητώντας µε τους µαθητές 

σχετικά µε το θέµα, προκειµένου να ενεργοποιηθεί η προηγούµενη γνώση τους. Έπειτα, σε 

περίπτωση που είναι η πρώτη φορά που εισάγεται µια στρατηγική, παρέχεται σαφής 

διδασκαλία γύρω από το ποια είναι η στρατηγική, πώς εφαρµόζεται, πότε είναι κατάλληλο να 

χρησιµοποιηθεί και γιατί είναι χρήσιµη. Το επόµενο βήµα είναι η µοντελοποίηση της χρήσης 

της στρατηγικής σε ένα επιλεγµένο κείµενο, αφήνοντας σταδιακά τους µαθητές να 

συµµετέχουν όλο και περισσότερο στη χρήση της καθώς διαβάζουν το κείµενο. Ακολουθούν η 

πραγµάτευση της χρήσης της στρατηγική στο κείµενο και ο απολογισµός του ποια ήταν η 

στρατηγική, πώς την χρησιµοποίησαν οι µαθητές, πότε µπορεί να την χρησιµοποιήσουν ξανά 

και µε ποιον τρόπο τους βοήθησε (Pressley, 2002b; Kletzien & Dreher, 2004; Reid, 1981; El-

Koumy, 2004).   

Είναι σηµαντικό να παρέχεται άφθονη πρακτική άσκηση των στρατηγικών µετά την 

αρχική τους διδασκαλία. Οι µαθητές χρειάζονται υποστηρικτικά µαθήµατα κατά τα οποία ο 

δάσκαλος µεταφέρει βαθµιαία την ευθύνη της χρήσης της στρατηγικής σε αυτούς. Αυτό µπορεί 

να πραγµατοποιηθεί βάζοντας τα παιδιά να εργαστούν πρώτα µε το δάσκαλο κι έπειτα σε 

ζευγάρια ή µικρές οµάδες πριν θεωρηθεί αναµενόµενη η ανεξάρτητη εκτέλεσή της. Όπως και 

στις περισσότερες δραστηριότητες µάθησης, κάποιοι µαθητές θα αρχίσουν να χρησιµοποιούν 

τις στρατηγικές γρήγορα, ενώ άλλοι θα χρειαστούν επιπρόσθετη πρακτική άσκηση πριν 

µπορέσουν να τις χρησιµοποιήσουν µε ευχέρεια. Ωστόσο, είναι ζωτικής σηµασίας η άσκηση 

αυτή να γίνεται µέσα στα πλαίσια της ανάγνωσης µε νόηµα, ώστε να µάθουν οι µαθητές από 

πρώτο χέρι τη σηµασία της χρήσης στρατηγικών για κατανόηση. Έτσι, η χρήση στρατηγικών 

προς αναζήτηση της κατανόησης σε αυθεντικές αναγνωστικές περιστάσεις, θα προλάβει το 

πρόβληµα της αποµονωµένης εφαρµογής µιας δεξιότητας των παιδιών µε απουσία της 

ικανότητας µεταφοράς της σε πραγµατικές καταστάσεις ανάγνωσης (Pressley, 2002b; Kletzien 

& Dreher, 2004). 
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Όταν πλέον οι διάφορες στρατηγικές έχουν παρουσιαστεί, διδαχθεί και ασκηθεί, µπορεί 

να υπενθυµίζεται απλά στους µαθητές να χρησιµοποιούν εκείνες τις στρατηγικές που 

γνωρίζουν. Ακόµα, θα µπορούσαν να ερωτώνται ποιες στρατηγικές θεωρούν ότι είναι 

κατάλληλες για διάφορες αναγνωστικές δραστηριότητες και κείµενα πριν διαβαστούν, καθώς 

και ποιες από αυτές χρησιµοποίησαν κατά τη διάρκεια ή µετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης. 

Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι η χρήση στρατηγικών είναι ιδιοσυγκρασιακή, πράγµα που 

σηµαίνει ότι αυτό που µπορεί να λειτουργεί αποτελεσµατικά για κάποιο άτοµο ή για κάποιο 

κείµενο, µπορεί να µη λειτουργεί ικανοποιητικά για κάποιο άλλο άτοµο ή κείµενο. Είναι πολύ 

σηµαντικό να έχουν οι µαθητές ευκαιρίες να µάθουν και να εξασκηθούν σε πολλαπλές 

στρατηγικές, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι µπορούν να χρησιµοποιούν διαφορετικές 

στρατηγικές καθώς διαβάζουν ακόµα και το ίδιο κείµενο (Kletzien & Dreher, 2004; Pressley, 

2002b; Baker, 2002).  

Όπως υποστηρίζουν αρκετοί ερευνητές, ο σκοπός της διδασκαλίας µεταγνωστικών 

στρατηγικών κατανόησης της ανάγνωσης είναι η ανάπτυξη στους µαθητές µιας αίσθησης 

συνειδητού ελέγχου, ή µεταγνωστικής ενηµερότητας, µέσω µιας σειράς στρατηγικών που 

µπορούν να υιοθετούν σε κάθε κείµενο που διαβάζουν (Paris, Lipson & Wixson, 1983; Lipson 

& Cooper, 2002; Mokhtari & Reichard, 2002; McTavish, 2008). Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό 

των αληθινά αποτελεσµατικών αναγνωστών είναι το γεγονός ότι είναι σε θέση να 

χρησιµοποιούν τη στρατηγική τους γνώση ευέλικτα και συντονισµένα, ενώ µπορούν επίσης να 

προσαρµόζουν τις διάφορες στρατηγικές και δεξιότητές τους ώστε να ταιριάζουν σε πολύ 

συγκεκριµένα αναγνωστικά έργα και στόχους (Forrest-Pressley & Waller, 1984; Paris, Lipson 

& Wixson, 1983; Lipson & Cooper, 2002; Mokhtari & Reichard, 2002; Rice, 2006).  

Η εξέλιξη σε στρατηγικό αναγνώστη είναι µια αναπτυξιακή διαδικασία. Εµφανίζεται µε 

το χρόνο, καθώς οι µαθητές συναντούν κείµενα και νέες καταστάσεις αυξανόµενης δυσκολίας. 

Μια µικρή οµάδα µεταγνωστικών στρατηγικών εµφανίζεται αρκετά νωρίς στην ανάπτυξη των 

παιδιών. Όπως έχει προαναφερθεί, µεταξύ των πιο πολυχρησιµοποιηµένων στρατηγικών 

βρίσκονται η δηµιουργία προβλέψεων και εξαγωγή συµπερασµάτων, η υποβολή ερωτήσεων 

στον εαυτό, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της κατανόησης, η σύνοψη και η αξιολόγηση. Οι 

στρατηγικές αυτές, ξεχωριστά, δεν είναι τόσο σηµαντικές όσο η στρατηγική προσέγγιση, η 

οποία επιτρέπει στους αναγνώστες να ανταποκρίνονται µε διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά 

θέµατα, κείµενα, κειµενικά είδη και αναγνωστικά έργα (Lipson & Cooper, 2002; Kendeou et al, 

2007). 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η µεταγνώση δεν αναπτύσσεται αυτόµατα σε όλους τους 

µαθητές, οι δάσκαλοι κατέχουν έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της. Αρκετοί 
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συγγραφείς εισηγούνται ότι ειδικά οι µαθητές µε χαµηλότερη επίδοση χρειάζονται 

συγκεκριµένη διδασκαλική υποστήριξη, ενώ οι µαθητές µε µεγαλύτερες επιδόσεις 

αναπτύσσουν µεταγνώση ευκολότερα χωρίς καµία διδασκαλική παρέµβαση. Εν απουσία, 

µάλιστα, ειδικής διδασκαλικής υποστήριξης, οι µαθητές µε καλές επιδόσεις θα εκµεταλλευτούν 

περισσότερο την παραδοσιακή εκπαίδευση που τους παρέχεται και θα διευρύνουν τα σηµεία 

υπεροχής τους. Είναι προφανές ότι οι δάσκαλοι θα πρέπει τουλάχιστον να διδάσκουν στους 

µαθητές πώς να ρυθµίζουν τις διαδικασίες µάθησής τους, προτού τους παραδώσουν ευθύνες για 

µάθηση και, για προφανείς λόγους, αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τους µαθητές που δεν 

διαθέτουν µεταγνώση χωρίς κάποια βοήθεια (de Jager, Jansen & Reezigt, 2005; Mokhtari & 

Reichard, 2002).  

Το γεγονός ότι οι διαδικασίες κατανόησης πρέπει να γίνονται αυτόµατα είναι ένας από 

τους λόγους που η επιτυχής διδασκαλία υψηλού επιπέδου διαδικασιών κατανόησης 

εµφανίζεται µε τα χρόνια. Η ευχερής εφαρµογή στρατηγικών κατανόησης αναπτύσσεται αργά, 

από τη στιγµή που θα αρχίσει να αναπτύσσεται και εξής. Υπάρχει αυξανόµενη 

συνειδητοποίηση ότι η διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης της ανάγνωσης 

θα πρέπει να συλληφθεί ως µια µακροπρόθεσµη αναπτυξιακή διαδικασία. Γνωρίζουµε αρκετά 

πράγµατα για τη διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης όταν οι µαθητές έρχονται σε πρώτη 

επαφή µαζί τους, αλλά πολύ λιγότερα είναι γνωστά για το πώς θα πρέπει να διεξάγεται η 

διδασκαλία όταν οι µαθητές εσωτερικεύουν και αυτοµατοποιούν στρατηγικές. Όπως υπάρχει η 

ανάγκη για µελέτη της διδασκαλίας που προάγει την ευχέρεια στην αναγνώριση λέξεων, έτσι 

υπάρχει και ανάγκη για µελέτη της διδασκαλίας που προάγει την ευχέρεια στη χρήση ανώτερου 

επιπέδου διαδικασιών κατανόησης, συµπεριλαµβανοµένων των στρατηγικών κατανόησης και 

του γνωστικού ελέγχου (Pressley, 2000b).  

Ο απώτερος στόχος της διδασκαλίας στρατηγικών κατανόησης, λοιπόν, είναι να βοηθήσει 

τους µαθητές να φτάσουν σε ένα σηµείο όπου να µπορούν να προσεγγίσουν ανεξάρτητα και να 

διαβάζουν κείµενα µε στρατηγικό τρόπο, πρώτα επιλέγοντας και χρησιµοποιώντας έπειτα την 

κατάλληλη στρατηγική ή στρατηγικές µε βάση το σκοπό της ανάγνωσης. Σύµφωνα, µάλιστα, 

µε τους Malone και Mastropieri (1992, στο Neufeld, 2005:309), η αναγνωστική κατανόηση δεν 

εξαρτάται µόνο από τη γνώση πολλών συγκεκριµένων στρατηγικών, αλλά και από τη γνώση 

του πότε πρέπει να χρησιµοποιηθεί κάθε στρατηγική από το ρεπερτόριο του αναγνώστη. Για 

αυτό το λόγο, το σηµείο εστίασης της διδασκαλίας δεν θα πρέπει να βρίσκεται µόνο στην απλή 

παρουσίαση των στρατηγικών που υπάρχουν, αλλά και στην εκµάθηση του τρόπου µε τον 

οποίο οι µαθητές θα πρέπει να χρησιµοποιούν συντονισµένα και ευέλικτα το συνεχώς 

αναπτυσσόµενο ρεπερτόριο των ατοµικών στρατηγικών τους. Σαν αποτέλεσµα του παραπάνω 
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γεγονότος, η διδασκαλία των µαθητών για το πότε και πού να χρησιµοποιούν συγκεκριµένες 

στρατηγικές, η παροχή κινήτρων και αποδείξεων για τον λόγο που τέτοιες στρατηγικές είναι 

χρήσιµες, καθώς και η εξασφάλιση πολλών ευκαιριών άσκησής τους στη χρήση των 

στρατηγικών αυτών για σηµαντικούς σκοπούς, αποτελεί την πρώτη γραµµή της διαδικασίας 

της διδασκαλία στρατηγικών (Neufeld, 2005; Rice, 2006; Σπαντιδάκης & Βάµβουκας, 2006). 

Κλείνοντας την παρούσα ενότητα, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι όσον αφορά την πρώτη 

ανάγνωση, είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι αυτή αποτελεί έναν ιδιαίτερα σηµαντικό τοµέα στην 

έρευνα και διδασκαλία του γραµµατισµού. Παρόλο που η µεταγνώση αφορά γνωστικές 

λειτουργίες και διεργασίες ανώτερου επιπέδου και γενικότερα εµφανίζεται σε πιο ώριµους και 

µεγαλύτερους σε ηλικία µαθητές (Baker & Brown, 1984; Baker, 2005; Paris & Winograd, 

1990), υπάρχουν µαρτυρίες ότι νεότερα παιδιά είναι επίσης ικανά να ελέγξουν και να 

ρυθµίσουν τις γνωστικές τους διεργασίες κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και γραπτών 

δραστηριοτήτων (Griffith & Ruan, 2005; Baker, 2005).  Η καλλιέργεια της µεταγνώσης µπορεί 

να φανεί ιδιαίτερα σηµαντική για τους αρχάριους αναγνώστες (beginning readers) που µπορεί 

να διαθέτουν ανώριµες και ασαφείς αντιλήψεις για τις στρατηγικές που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν καθώς διαβάζουν (Paris & Flukes, 2005; Griffith & Ruan, 2005; Rice, 2006; 

Kolic-Vehovec & Bajsanski, 2001; Σπαντιδάκης & Βάµβουκας, 2000).   

Υπάρχει µια ερευνητική βάση που υποστηρίζει τη διδασκαλία στρατηγικών ανάγνωσης 

στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, παρόλο που η περισσότερη έρευνα για τη 

διδασκαλία στρατηγικών στην ανάγνωση έχει διεξαχθεί σε τάξεις µεγαλύτερες της τρίτης 

δηµοτικού (Dougherty Stahl, 2004). Ωστόσο, η έρευνα για τη µεταγνώση θα έπρεπε να 

επεκταθεί κα στον τοµέα της πρώτης ανάγνωσης. Η υπόδειξη και η διδασκαλία αναπτυξιακά 

κατάλληλων µεταγνωστικών στρατηγικών σε µικρά παιδιά µπορεί να βελτιώσει σε πολύ 

µεγάλο βαθµό τις ικανότητές τους για κατάκτηση της ανάγνωσης και να τα καταστήσει ικανά 

να λύνουν προβλήµατα και να γίνουν ανεξάρτητοι αναγνώστες. Τα τελευταία χρόνια, 

διαπίστωση αρκετών ερευνών γύρω από το θέµα της πρώτης ανάγνωσης, είναι ότι τα µικρά 

παιδιά και οι ανώριµοι αναγνώστες µπορούν να επωφεληθούν πολύ από την εκπαίδευση στη 

µεταγνώση (Griffith & Ruan, 2005; Dougherty Stahl, 2004).   

 

3.3.2.1 Μορφές διδασκαλίας µεταγνωστικών στρατηγικών 

Παρόλο που έχει γίνει σχετικά ξεκάθαρο ότι οι καλοί αναγνώστες χρησιµοποιούν 

ρεπερτόρια στρατηγικών για την κατανόηση κειµένων, καθώς και ότι τέτοια ρεπερτόρια 

µπορούν να διδαχθούν επικερδώς σε παιδιά πολλών ηλικιών, υπάρχει ανανεωµένο ενδιαφέρον 

στη διδασκαλία µίας στρατηγικής τη φορά ως τρόπο ενθάρρυνσης της στρατηγικής ανάγνωσης 
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(Pressley, 2000b; Pressley, 2002b). Ευτυχώς, οι µαθητές µπορούν να αποκτήσουν ευχέρεια, να 

µάθουν να είναι στρατηγικοί και να µάθουν να κατανοούν βαθύτερα, µέσα από τη διδασκαλία 

στρατηγικών (Pressley, 2002b; Lipson & Cooper, 2002; Brushaber, 2003). Μάλιστα, η έρευνα 

έχει αποδείξει ότι η διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης µπορεί να προάγει την κατανόηση 

της ανάγνωσης ακόµα και των µικρότερων σε ηλικία και πιο αρχάριων αναγνωστών 

(Dougherty Stahl, 2004; Griffith & Ruan, 2005; Rice, 2006; Brushaber, 2003). Ακόµα 

καλύτερα, υπάρχουν αρκετά καλές πληροφορίες για το είδος διδασκαλίας που προάγει την 

καλή κατανόηση στους µαθητές. Είναι ξεκάθαρο ότι η εκτεταµένη αναγνωστική πρακτική και 

εµπειρία είναι απαραίτητη στη δόµηση ευχέρειας και γνώσης. Είναι εξίσου ξεκάθαρο ότι η 

καλή, σαφής διδασκαλία σε κάποιες περιοχές παρέχει επιπρόσθετα οφέλη στους µαθητές 

(Lipson & Cooper, 2002; Rice, 2006; Brushaber, 2003; Baker, 2002; Graesser, 2007).   

Το κλειδί για την απόκτηση στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης από τους µαθητές 

είναι οι διδακτικές τεχνικές και µέθοδοι που χρησιµοποιούν οι δάσκαλοι. Τα περισσότερα 

µοντέλα διδασκαλίας στρατηγικών ενσωµατώνουν τη διδασκαλία δηλωτικής, διαδικαστικής 

και περιστασιακής γνώσης (Paris, Lipson & Wixson, 1983; Griffith & Ruan, 2005; Dougherty 

Stahl, 2004). Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3.3, η δηλωτική γνώση περιλαµβάνει τη 

διδασκαλία του ποια είναι η στρατηγική, η διαδικαστική γνώση αναπτύσσει το πώς 

χρησιµοποιείται η στρατηγική, ενώ η διδασκαλία του πότε είναι η στρατηγική χρησιµότερη ή 

µη εφαρµόσιµη αποτελεί την περιστασιακή γνώση (Dougherty Stahl, 2004). Η αποτελεσµατική 

διδασκαλία στρατηγικών ωφελεί, επίσης, µια βαθµιαία απελευθέρωση ευθύνης. Στο µοντέλο 

αυτό, οι δάσκαλοι ξεκινούν τη διδασκαλία µε σαφή τρόπο και καθοδηγούµενη πρακτική 

άσκηση. Με τον καιρό, η ευθύνη για τις γνωστικές αποφάσεις και την εφαρµογή στρατηγικών 

στην πράξη αφήνεται στους µαθητές (Dougherty Stahl, 2004; Pressley, 2002b; Baker, 2002; 

Mokhtari & Reichard, 2002). 

Όπως είδαµε στις δύο προηγούµενες ενότητες, οι µαθητές των τάξεων του δηµοτικού 

σχολείου µπορούν να διδαχθούν να χρησιµοποιούν στρατηγικές κατανόησης πριν, κατά τη 

διάρκεια και µετά την ανάγνωση ενός κειµένου. Αυτές οι στρατηγικές µπορούν να διδαχθούν 

µε τη χρήση της φωναχτής ανάγνωσης (read-aloud), ή σε µικρές ή µεγαλύτερες οµάδες 

διδασκαλίας. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να εξηγούν τις στρατηγικές µε σαφήνεια, να 

µοντελοποιούν τη χρήση τους και να παρέχουν πολλή καθοδηγούµενη πρακτική. Στόχος είναι 

να βοηθήσουν τα παιδιά να γίνουν στρατηγικοί αναγνώστες, ικανοί να ενορχηστρώνουν µια 

σειρά στρατηγικών, προκειµένου να βοηθήσουν τους εαυτούς τους να κατανοήσουν (Kletzien 

& Dreher, 2004; Rice, 2006; Brushaber, 2003).  
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Μέχρι και τη δεκαετία του 1980, η εκπαιδευτική κοινότητα είχε στη διάθεσή της 

πολυάριθµες, επισηµοποιηµένες στρατηγικές κατανόησης, τις οποίες µπορούσαν να µάθουν να 

τις εφαρµόζουν οι µαθητές πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την ανάγνωση. Την εποχή εκείνη, 

υπήρχε ένα θεωρητικό σηµείο εκκίνησης στην ανάπτυξη της διδασκαλίας στρατηγικών 

κατανόησης, το οποίο καθοδηγούνταν εν µέρει από την ανάπτυξη των µοντέλων της σκέψης 

που διευκρίνιζαν ότι πολλαπλές στρατηγικές αρθρώνονται στην εδραίωση του νοήµατος ενός 

κειµένου. Αυτό το στάδιο της έρευνας εστίαζε λιγότερο στον προσδιορισµό νέων 

αποτελεσµατικών στρατηγικών και περισσότερο στους αποτελεσµατικότερους τρόπους 

διδασκαλίας της χρήσης των στρατηγικών αυτών (Pressley & Wharton-McDonald, 1997). 

Έχοντας, λοιπόν, καλύψει το τι είναι απαραίτητο να διδαχθεί στους µαθητές όταν 

επιχειρείται να βοηθηθούν στο να γίνουν καλοί και έµπειροι αναγνώστες, η έρευνα στρέφει 

πλέον την προσοχή της στο πώς µπορεί να γίνει αυτό. Με άλλα λόγια, τι είδους προσέγγιση θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να διδάξουµε τους µαθητές τι στρατηγικές κατανόησης 

υπάρχουν, γιατί είναι χρήσιµες και πώς και πότε θα πρέπει να τις χρησιµοποιούν µε 

συντονισµένο και αυτο-ρυθµιζόµενο τρόπο (Neufeld, 2005). ∆ύο από τις πιο αξιοσηµείωτες 

προσεγγίσεις που αναδύθηκαν από τη νέα αυτή ερευνητική κατεύθυνση, η αµοιβαία και η 

σαφής διδασκαλία, στην τελευταία εκ των οποίων βασίστηκε η παρούσα ερευνητική εργασία, 

είχαν τεράστια επίδραση στην εκπαιδευτική κοινότητα (Pressley & Wharton-McDonald, 1997; 

Rice, 2006).  

 

3.3.2.1.1 Αµοιβαία διδασκαλία 

Το µοντέλο της αµοιβαίας διδασκαλίας (reciprocal instruction) χρησιµοποιήθηκε εκτενώς 

στις ερευνητικές εργασίες των Palincsar και Brown (1984). Όπως προσδιορίστηκε από τους 

ερευνητές αυτούς, το µοντέλο περιλαµβάνει τη διδασκαλία των µαθητών στη χρήση τεσσάρων 

στρατηγικών κατανόησης: την πρόβλεψη, τη δηµιουργία ερωτήσεων, την αναζήτηση 

διευκρινήσεων και τη σύνοψη. Οι µαθητές των παραπάνω ερευνητών µάθαιναν τις τέσσερις 

στρατηγικές στα πλαίσια µικρών οµάδων διδασκαλίας, µέσα στις οποίες το κάθε µέλος µε τη 

σειρά του αναλάµβανε για λίγο τον ρόλο του δασκάλου (Palincsar & Brown, 1984; Abromitis, 

1994; Pressley & Wharton-McDonald, 1997; Jacobs & Paris, 1987; Baker, 2002; De Corte, 

Verschaffel & De Ven, 2001; Boulware-Gooden et al, 2007; El-Koumy, 2004; Kendeou et al, 

2007). Οι µαθητές διδάχτηκαν να κάνουν προβλέψεις για το περιεχόµενο των κειµένων µε 

βάση τον τίτλο ή σχετική γνώση που διέθεταν για το θέµα τους. Οι µαθητές-δάσκαλοι έθεταν 

ερωτήσεις για τα αναγνωσµένα, µοντελοποιούσαν τη σύνοψη κι έπειτα είτε προέβλεπαν το 

επερχόµενο περιεχόµενο ή αναζητούσαν διευκρινίσεις, σε περίπτωση που υπήρχε σύγχυση για 
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µια ιδέα σε κάποια παράγραφο. Αν οι µαθητές-δάσκαλοι δυσκολεύονταν ή δίσταζαν στην 

καθοδήγηση της οµάδας στην κυκλική διαδικασία πρόβλεψη-ερωτήσεις-σύνοψη-διευκρίνιση-

πρόβλεψη, τότε ο ενήλικας δάσκαλος υποστήριζε τις παραπάνω δραστηριότητες µε προτροπές 

(π.χ. «Τι ερώτηση νοµίζεις ότι θα µπορούσε να κάνει ένας δάσκαλος;»), µε διδασκαλία (π.χ. 

«Θυµήσου, η σύνοψη είναι µια µικρή εκδοχή του…»), ή µε τροποποίηση µιας δραστηριότητας 

(π.χ. «Αν δυσκολεύεσαι να σκεφτείς µια ερώτηση, γιατί δεν κάνεις πρώτα τη σύνοψη;») 

(Palincsar & Brown, 1984; Pressley & Wharton-McDonald, 1997; De Corte, Verschaffel & De 

Ven, 2001).  

Καθώς οι µαθητές συµµετείχαν στην αµοιβαία διδασκαλία, πληροφορούνταν µε σαφήνεια 

ότι οι ερωτήσεις, η σύνοψη, η πρόβλεψη και η αναζήτηση διευκρινίσεων αποτελούν 

στρατηγικές που διευκολύνουν την κατανόηση κειµένων και την αξιολόγηση της κατανόησης 

κειµένων, καθώς και ότι θα πρέπει να χρησιµοποιούν τις στρατηγικές αυτές και µόνοι τους 

όταν διαβάζουν (Pressley & Wharton-McDonald, 1997; De Corte, Verschaffel & De Ven, 

2001).   

Η αµοιβαία διδασκαλία επέδρασε θετικά στην κατανόηση και στις αρχικές έρευνες των 

Palincsar και Brown (1984), αλλά και σε άλλες επακόλουθες µελέτες διαφορετικών ερευνητών. 

Υπήρχαν αξιοσηµείωτα και οµόφωνα αποτελέσµατα στις µετρήσεις των γνωστικών 

διεργασιών, όπως αυτές που αφορούσαν δεξιότητες σύνοψης και ερωταπόκρισης. Η αµοιβαία 

διδασκαλία ήταν πιο επιτυχής όταν υπήρχε άµεση διδασκαλία των τεσσάρων στρατηγικών 

κατανόησης, από ότι όταν δεν εµφανιζόταν τέτοιου είδους διδασκαλία. Το παραπάνω γεγονός 

αποτελεί ένα σηµαντικό εύρηµα όσον αφορά την υπόθεση που θα δούµε παρακάτω, ότι η 

άµεση και σαφής διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης παρέχουν µια καλή αρχή για τους 

µαθητές στο να εξελιχθούν σε στρατηγικούς αναγνώστες (Pressley & Wharton-McDonald, 

1997; Rice, 2006; Graesser, 2007).  

 

3.3.2.1.2 Σαφής διδασκαλία 

Σύµφωνα µε την Κωσταρίδου-Ευκλείδη (2005), εφόσον ο σκοπός της διδασκαλίας 

στρατηγικών είναι η σκόπιµη και συνειδητή παρακολούθηση, έλεγχος και καθοδήγηση της 

γνωστικής επεξεργασίας, ανάλογα συνειδητή, σκόπιµη και µε ρητό τρόπο θα πρέπει να γίνεται 

η καλλιέργεια των στρατηγικών αυτών.  

Η σαφής διδασκαλία (explicit instruction) αναφέρεται στις σκόπιµες ενέργειες στις οποίες 

προβαίνει ο δάσκαλος, προκειµένου να καταστήσει τους µαθητές του πλήρως ενήµερους του 

ενεργού χαρακτήρα της αναγνωστικής διαδικασίας και της σηµασίας των ενεργειών που 

υποβοηθούν και ελέγχουν την κατανόηση (Van Keer, 2004; Paris, Wasik & Turner, 1991; 
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Brushaber, 2003; Graesser, 2007). Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι οι µαθητές διδάσκονται 

στρατηγικές υποστηρικτικές της κατανόησης, γιατί, πού, και πότε να τις χρησιµοποιούν, καθώς 

και πώς να τις υιοθετούν σε διάφορες περιστάσεις (Van Keer, 2004; Paris, Lipson & Wixson, 

1983; Pressley, 2000a; Paris, Wasik & Turner, 1991; Griffith & Ruan, 2005; Samuels, et.al., 

2005; El-Koumy, 2004; Abromitis, 1994).   

Η έρευνα εισηγείται ότι η αποτελεσµατική διδασκαλία στρατηγικών ξεκινάει µε την 

περιγραφή, εξήγηση και µοντελοποίησή τους από το δάσκαλο, δηλαδή την επίδειξη στους 

µαθητές πώς να εφαρµόζουν τις στρατηγικές προκειµένου να κατανοήσουν διάφορα κείµενα. 

Μετά την παρουσίαση των στρατηγικών, οι µαθητές θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες να ασκηθούν 

πρακτικά στη χρήση των στρατηγικών αυτών σε πλαίσια πραγµατικών κειµένων. Η πρακτική 

άσκηση θα πρέπει να παρακολουθείται από το δάσκαλο, ο οποίος παρέχει επιπρόσθετες 

εξηγήσεις και µοντελοποίηση αν χρειαστεί. Καθώς οι µαθητές γίνονται όλο και περισσότερο 

ανεξάρτητοι στη χρήση στρατηγικών, η ανατροφοδότηση από το δάσκαλο µειώνεται και η 

διδασκαλία γίνεται υποστηρικτική (Pressley & Wharton-McDonald, 1997; Fisher, 2002; Reid, 

1981; Abromitis, 1994). Η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζεται αναλυτικότερα στο ερευνητικό 

µέρος της παρούσας εργασίας (ενότητα 3.4.2.1, ερευνητική προσέγγιση). 

Οι δάσκαλοι µπορούν να ενθαρρύνουν τη µεταφορά στρατηγικών διδάσκοντας µε 

σαφήνεια πού και πότε µπορούν να εφαρµοστούν οι στρατηγικές που µαθαίνονται και 

εξασφαλίζοντας στους µαθητές πρακτική άσκηση στην εφαρµογή στρατηγικών σε µια ποικιλία 

κειµένων. Η γενίκευση της εφαρµογής στρατηγικών µπορεί επίσης να υποκινηθεί µε ωφέλιµο 

τρόπο από τους δασκάλους, σε περιστάσεις όπου οι µαθητές αντιµετωπίζουν καταστάσεις στις 

οποίες µπορούν να εφαρµόσουν νέες στρατηγικές επικερδώς, ειδικά αν οι περιστάσεις αυτές 

εµφανίζονται κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράµµατος. Με άλλα λόγια, πρόκειται για 

συνεχή παροχή πλαισίου στήριξης στη χρήση στρατηγικών κατανόησης καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ηµέρας και σε οποιοδήποτε διδακτικό ή άλλο αντικείµενο (Pressley & Wharton-McDonald, 

1997).  

Οι στρατηγικές, λοιπόν, µπορούν να διδαχθούν αποτελεσµατικά όταν ο δάσκαλος 

εξηγήσει µε σαφήνεια ποια είναι η στρατηγική, πώς χρησιµοποιείται και πότε είναι κατάλληλη 

για χρήση. Η παρουσίαση και εξήγηση µιας στρατηγικής, όπως προαναφέρθηκε, µπορεί να 

προκύψει από την προτυποποίηση-µοντελοποίησή της από το δάσκαλο, την καθοδηγούµενη 

εξάσκησή της από τους µαθητές και τη διαδοχική µεταβίβαση της ευθύνης για την πλήρη 

εφαρµογή και ολοκλήρωσή της στους τελευταίους (Pearson & Duke, 2002; Duke & Pearson, 

2002; Kletzien & Dreher, 2004; Mokhtari & Reichard, 2002). Ωστόσο, η παραπάνω ακολουθία 

απέχει πολύ από το να γίνει ένα σχέδιο το οποίο θα πρέπει να ακολουθείται αυστηρά στη 
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διδασκαλία στρατηγικών. Η επιτυχία µιας τέτοιας διδασκαλίας εξαρτάται από την προσεκτική 

επιλογή και την υιοθέτηση τεχνικών που ταιριάζουν στην εκάστοτε περίσταση, ενώ 

ταυτόχρονα απαιτεί από τους δασκάλους να γνωρίζουν ποιες είναι οι στρατηγικές και πότε 

είναι κατάλληλες για χρήση, να αναγνωρίζουν πότε είναι οι µαθητές έτοιµοι να τις µάθουν και 

να τους βοηθούν στο να γίνουν στρατηγικοί αναγνώστες (Kletzien & Dreher, 2004; Abromitis, 

1994; Mokhtari & Reichard, 2002). 

Η σαφής διδασκαλία είναι ουσιαστικά και απλά η άµεση και ξεκάθαρη διδασκαλία. Οι 

µαθητές «συλλαµβάνουν» αυτό που επιχειρείται να τους διδαχτεί. Αν ο στόχος µας είναι να 

βοηθήσουµε τους µαθητές να γίνουν στρατηγικοί και σκεπτόµενοι αναγνώστες, τότε πρέπει να 

τους κάνουµε ξεκάθαρο τι ακριβώς κάνουν οι ικανοί αναγνώστες. Πολλοί ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι η µοντελοποίηση είναι ένας από τους πιο σαφείς τρόπους διδασκαλίας 

στρατηγικών κατανόησης, όπως η παραγωγή ερωτήσεων, η δηµιουργία συνδέσεων, ή η 

εξαγωγή συµπερασµάτων (Villaume & Brabham, 2002; Fisher, 2002; Reid, 1981; Vitale & 

Romance, 2007; Abromitis, 1994).  

Ένα ακόµα αποφασιστικής σηµασίας κοµµάτι της σαφούς διδασκαλίας αποτελεί ο 

διορατικός δάσκαλος, ο οποίος είναι ικανός να επιλύει συγχύσεις που προκύπτουν καθώς οι 

µαθητές δοκιµάζουν τις στρατηγικές που τους επιδείχθηκαν. Ουσιαστικά, η σαφήνεια 

ανακύπτει από τις ικανότητες των δασκάλων να προάγουν συζητήσεις που αποκαλύπτουν και 

εκτείνουν την κατανόηση των µαθητών και προσδιορίζουν και διευθετούν πιθανές 

παρερµηνείες τους (Villaume & Brabham, 2002).  

Όπως έχει προαναφερθεί σε πολλά σηµεία της παρούσας εργασίας, δεν ανακαλύπτουν και 

δεν χρησιµοποιούν όλοι οι µαθητές του δηµοτικού σχολείου αυθόρµητα στρατηγικές όταν 

έρχονται αντιµέτωποι µε κείµενα που απαιτούν κατανόηση. Ωστόσο, ερευνητικά αποτελέσµατα 

δηλώνουν ότι ακόµα και όταν οι µαθητές χρησιµοποιούν αποτελεσµατικές στρατηγικές 

κατανόησης από µόνοι τους, η σαφής διδασκαλία στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης 

παραµένει ένα εφαρµόσιµο εργαλείο για τη διδασκαλία των µαθητών στο να τις χρησιµοποιούν 

µε επιτυχία (De Corte, Verschaffel & De Ven, 2001; Pressley, 2000a;. Pressley, Johnson, 

Symons, McGoldrick & Kurita, 1989; Mokhtari & Reichard, 2002; Rice, 2006; Abromitis, 

1994; Haller, Child & Walberg, 1988; Van Keer, 2004).  

Η διδακτική τεχνική της σαφούς διδασκαλίας εστιάζει την προσοχή των µαθητών στην 

επίλυση προβληµατικών καταστάσεων, που αποτελεί χαρακτηριστικό της διαδικασίας 

ανάγνωσης, αλλά τους ενθαρρύνει επίσης να αναγνωρίσουν και να διερευνήσουν πολλές 

διαφορετικές παρεµβολές στην κατανόηση και να συλλογιστούν γύρω από τους διάφορους 

τρόπους µε τους οποίους µπορούν να υπερνικήσουν αυτά τα εµπόδια. Η σαφής διδασκαλία, 
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από τη µια µεριά, βοηθάει τους µαθητές να ξεκαθαρίσουν την οπτική τους για την ανάγνωση 

και τους βάζει να σκέφτονται µε πιο ενεργό τρόπο, ενώ από την άλλη, τους βοηθάει να 

προχωρήσουν πέρα από αυτά που έχουν διδαχτεί και να µάθουν από τις δικές τους 

αναγνωστικές εµπειρίες. Η εκµετάλλευση της διπλής αυτής ωφέλειας της σαφούς διδασκαλίας 

µοιάζει πολύ σηµαντική, ώστε να βοηθηθούν οι µαθητές στο να αναπτύξουν τις στρατηγικές 

και τις τάσεις που χαρακτηρίζουν τους ικανούς και δυνατούς αναγνώστες (Villaume & 

Brabham, 2002; Abromitis, 1994; Mokhtari & Reichard, 2002). 

Συνολικά, υπάρχουν ακλόνητα στοιχεία ότι η σαφής διδασκαλία στρατηγικών στην 

ανάγνωση, ιδιαίτερα εκείνων που εµπλέκουν αυτο-παρακολούθηση και αυτο-ρύθµιση, 

καταλήγει σε βελτιωµένη αναγνωστική κατανόηση. Επιπλέον, µια µεγάλης κλίµακας µετα-

αναλύσεις πολλών διαφορετικών µορφών παρεµβάσεων δηλώνουν ότι η διδασκαλία της 

αναγνωστικής κατανόησης αποτελεί µια από τις πιο ουσιαστικές διδακτικές µεθόδους για τους 

µαθητές (Mokhtari & Reichard, 2002; Rice, 2006). Η έρευνα γύρω από την 

αποτελεσµατικότητα της µεταγνωστικής διδασκαλίας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων 

αναγνωστικής κατανόησης των µαθητών, έχει δείξει ότι αυτό το είδος διδασκαλίας όντως 

οδηγεί σε αξιοσηµείωτα ενισχυµένες δεξιότητες αναγνωστικής κατανόησης (McTavish, 2008; 

Mokhtari & Reichard, 2002; Graesser, 2007). Για το λόγο αυτό, τα αναλυτικά προγράµµατα 

της ανάγνωσης θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τη σαφή διδασκαλία στρατηγικών, όπως η 

σύνοψη της κεντρικής ιδέας, η εξαγωγή συµπερασµάτων και η παρακολούθηση για συνοχή και 

πλάνες καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ακόµα και στις µικρότερες τάξεις του 

δηµοτικού σχολείου (Snow, Burns & Griffin, 1998; Griffith & Ruan, 2005; Rice, 2006; Jacobs 

& Paris, 1987; Abromitis, 1994; Σπαντιδάκης & Βάµβουκας, 2006).  

Πολλοί ερευνητές εισηγούνται ότι οι δάσκαλοι χρειάζονται διδακτικά µοντέλα, όπως η 

αµοιβαία διδασκαλία, η µοντελοποίηση και η γνωστική µαθητεία (3.4.2.1, ερευνητική 

προσέγγιση), ώστε να επιτύχουν την ανάπτυξη της µεταγνώσης των µαθητών. Τα µοντέλα 

αυτά, τα οποία έχουν εξελιχθεί στα πλαίσια της αναπτυξιακής ψυχολογίας, βασίζονται σε 

κονστρουκτιβιστικές απόψεις για τη µάθηση και σκοπεύουν ειδικά στην ανάπτυξη της 

µεταγνώσης. Μια σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την άµεση διδασκαλία, είναι ο χαµηλός 

βαθµός δόµησης που προσφέρεται από τους δασκάλους. Προς το παρόν, δεν έχει ξεκαθαριστεί 

ακόµα αν η άµεση διδασκαλία και τα κονστρουκτιβιστικά µοντέλα είναι εξίσου κατάλληλα για 

όλους τους µαθητές ή µερικώς επιτυχή για συγκεκριµένες οµάδες µαθητών (de Jager, Jansen & 

Reezigt, 2005; Reid, 1981). 
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3.3.2.2 Σηµασία της διδασκαλίας µεταγνωστικών στρατηγικών 

Αρκετοί αναγνώστες, ιδιαίτερα οι νεότεροι και πιο αδύναµοι, δεν είναι σε θέση να 

παρακολουθήσουν και να ελέγξουν αποτελεσµατικά τις προσπάθειές τους να κατανοήσουν 

καθώς διαβάζουν (Markman, 1977; Paris, Wasik & Turner, 1991; Neufeld, 2005). Η 

διδασκαλία των µαθητών για τη σηµασία της παρακολούθησης και του ελέγχου της αντίληψης 

του τι διαβάζουν και η υποστήριξή τους να αναπτύξουν εργαλεία για να το κάνουν, αποτελεί 

ένα σηµαντικό παράγοντα της αποτελεσµατικής διδασκαλίας της κατανόησης (Brown, 2002; 

Snow, Burns & Griffin, 1998; Baker, 2002; Neufeld, 2005; Griffith & Ruan, 2005; Rice, 2006). 

Η κατανόηση, λοιπόν, δηλαδή η κατασκευή νοήµατος από ένα κείµενο, εξαρτάται από τη 

συνείδηση ή την αυτόµατη χρήση στρατηγικών κατανόησης των αναγνωστών (Pearson & 

Duke, 2002; Snow, Burns & Griffin, 1998; Kletzien & Dreher, 2004). Με άλλα λόγια, η 

διδασκαλία του πώς να παρακολουθούν την κατανόηση ενός κειµένου είναι µέρος µόνο της 

διαδικασίας. Απαραίτητη είναι επίσης και η διδασκαλία στρατηγικών για τη διόρθωση 

δυσλειτουργιών στην κατανόηση (Neufeld, 2005). 

Ανασκοπώντας περισσότερες από 200 ερευνητικές µελέτες για το θέµα της αναγνωστικής 

κατανόησης, το National Reading Panel (2000) συµπέρανε ότι πολλά παιδιά δεν γνωρίζουν πώς 

να κατανοούν. Υπάρχει, λοιπόν, µεγάλη ανάγκη σαφούς διδασκαλίας στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης. Τα παιδιά πρέπει να µάθουν πώς να παρακολουθούν και να 

ελέγχουν την κατανόησή τους, να ρωτούν και να δίνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις, καθώς και 

να συνοψίζουν τι έχουν διαβάσει. Η χρήση συνεργατικής µάθησης και η δηµιουργία οπτικών 

παραστάσεων, όπως οι γραφικοί ή σηµασιολογικοί χάρτες και οργανωτές, µπορούν επίσης να 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων (3.3.1.2, ερευνητική προσέγγιση). 

Τέλος, η ευκαιρία πρακτικής άσκησης στην εφαρµογή νέων στρατηγικών είναι απαραίτητη, 

ιδιαίτερα σε διαφορετικά αντικείµενα από αυτό της ανάγνωσης (Snow, Burns & Griffin, 1998; 

Kern, Kiningham & Vincent, 2002). 

Η έρευνα εισηγείται ότι οι δάσκαλοι θα πρέπει να εστιάζουν το διδακτικό χρόνο στη 

διδασκαλία συγκεκριµένων στρατηγικών κατανόησης. Θα πρέπει να παρέχουν σαφή 

διδασκαλία, να µοντελοποιούν τον τρόπο µε τον οποίο κάθε στρατηγική µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και να εξηγούν το λόγο και την κατάλληλη στιγµή χρήσης της. Αρχικά, οι 

µαθητές θα χρησιµοποιούν τις στρατηγικές υπό την επίβλεψη του δασκάλου, λαµβάνοντας 

βοήθεια στην επιλογή ποιας στρατηγικής θα χρησιµοποιήσουν και πώς. Ωστόσο, καθώς οι 

µαθητές αποκτούν όλο και περισσότερη ευχέρεια, η ευθύνη της χρήσης στρατηγικών 

µεταφέρεται σταδιακά στους ίδιους. Οι ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στην 
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παραπάνω µέθοδο διδασκαλίας ως παροχή πλαισίου στήριξης (Kern, Kiningham & Vincent, 

2002).  

Ο στόχος της διδασκαλίας στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης είναι µα µάθουν οι 

µαθητές να τις χρησιµοποιούν ανεξάρτητα στη διάρκεια της ηµέρας σε όλα τα διδακτικά 

αντικείµενα, αλλά και στην καθηµερινή τους ζωή (Kern, Kiningham & Vincent, 2002; Kolic-

Vehovec & Bajsanski, 2001; Σπαντιδάκης & Βάµβουκας, 2000). Για τις περισσότερες 

στρατηγικές, µάλιστα, έχει εξακριβωθεί πειραµατικά ότι η µάθηση µιας στρατηγικής αυξάνει 

όχι µόνο τη δεξιότητα στη στρατηγική, αλλά και την επίδοση σε άλλες δοκιµασίες 

αναγνωστικής κατανόησης. Με άλλα λόγια, η στρατηγική µεταφέρεται σε νέα πεδία και 

αυξάνει τη γνώση που προσκτάται από το κείµενο (Guthrie & Taboada, 2004; Dougherty Stahl, 

2004).   

Η διδασκαλία στρατηγικών, λοιπόν, στους µαθητές προκειµένου να τους βοηθήσουν στην 

κατανόηση, είναι πολύ σηµαντική, ακόµα και για τους µαθητές που βρίσκονται ακόµα στο 

στάδιο της ανάπτυξης ευχέρειας στο επίπεδο της αποκωδικοποίησης (Pearson & Duke, 2002; 

Snow, Burns & Griffin, 1998; Kletzien & Dreher, 2004). Τα παιδιά που µαθαίνουν στρατηγικές 

κατανόησης από τα πρώτα χρόνια θα εξελιχθούν σε δυνατότερους και ικανότερους 

αναγνώστες, που θα ανταπεξέρχονται καλύτερα σε πιο προηγµένα κείµενα (Kletzien & Dreher, 

2004). 

Οι µεταγνωστικές στρατηγικές κατανόησης της ανάγνωσης αποτελούν το κλειδί του 

βαθµού επιτυχίας των µικρών µαθητών στην ανάγνωση. Μέσω τη χρήσης συγκεκριµένων 

στρατηγικών κατανόησης, όπως η ενεργοποίηση της προηγούµενης γνώσης, η θέση ερωτήσεων 

και η πρόβλεψη, οι µαθητές θα είναι σε θέση να κατανοούν καλύτερα την ύλη όλων των 

µαθηµάτων. Όταν οι αναγνώστες συνδέουν ιδέες από ένα κείµενο µε τις προηγούµενες γνώσεις 

και εµπειρίες τους, είναι ικανότεροι να κατανοούν το υλικό που τους δίνεται κάθε φορά (Kern, 

Kiningham & Vincent, 2002). 

Υπάρχει ένα αξιοσηµείωτο σύνολο ερευνών για τη διδασκαλία αποτελεσµατικών 

στρατηγικών κατανόησης. Η καθοδήγηση των µαθητών στη µάθηση στρατηγικών κατανόησης 

της ανάγνωσης θα πρέπει να αποτελεί στόχο όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 

ανάγνωση (Kern, Kiningham & Vincent, 2002; Mokhtari & Reichard, 2002). Η έρευνα έχει 

δείξει, επίσης, ότι η διδασκαλία τέτοιων στρατηγικών µπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων αναγνωστικής κατανόησης όλων των παιδιών (Pearson & Duke, 2002; Duke & 

Pearson, 2002; Kern, Kiningham & Vincent, 2002). Η σαφής διδασκαλία της αναγνωστικής 

κατανόησης έχει σαν αποτέλεσµα να γίνονται οι µαθητές πιο προχωρηµένοι και ικανοί στη 
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χρήση συγκεκριµένων στρατηγικών που διδάχτηκαν, καθώς και στη µάθηση περισσότερων 

πληροφοριών και ιδεών από το υλικό που διαβάζουν (Kern, Kiningham & Vincent, 2002). 

Οι στρατηγικές κατανόησης µπορούν, επίσης, να είναι σηµαντικές για έναν αναγνώστη, 

επειδή έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πρόσβαση σε γνώση από τις προηγούµενες εµπειρίες. 

Οι µαθητές που εµπλέκονται ενεργά σε συγκεκριµένες µεταγνωστικές στρατηγικές, όπως η 

ενεργοποίηση της προηγούµενης γνώσης, η πρόβλεψη, η οργάνωση, η θέση ερωτήσεων, η 

σύνοψη και η δηµιουργία νοητικών αναπαραστάσεων, είναι πολύ πιθανό να καταλάβουν και να 

ανακαλέσουν περισσότερες πληροφορίες από το κείµενο που διαβάζουν. Οι στρατηγικές 

µπορούν να γίνουν εργαλεία για την αφοµοίωση, την καλλιέργεια και τη χρήση του 

περιεχοµένου. Θεωρείται δε ότι καθώς οι µαθητές ασκούνται σε αυτές τις στρατηγικές σε 

οµαδικά πλαίσια, εξοικειώνονται µαζί τους και τις µεταφέρουν σε άλλα κατάλληλα πλαίσια 

ανεξάρτητα (Dougherty Stahl, 2004; Guthrie & Taboada, 2004; Kendeou et al, 2007).  

Η παροχή µεγάλης ποσότητας πρακτικής άσκησης των στρατηγικών σε αυθεντικά 

συγκείµενα γίνεται ευκολότερη καθώς οι δάσκαλοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι µπορούν 

να τις διδάξουν ενώ δουλεύουν µε ύλη µαθηµάτων όπως οι φυσικές ή κοινωνικές επιστήµες. 

Καθώς οι µαθητές διαβάζουν κείµενα από την ύλη τέτοιων µαθηµάτων, θα πρέπει πάντα να 

παρωθούνται να χρησιµοποιούν της στρατηγικές κατανόησης που τους έχουν παρουσιαστεί. 

Με αυτό τον τρόπο, δεν κερδίζουν µόνο περισσότερη εµπειρία από την επιπλέον πρακτική, 

αλλά τους παρέχεται επίσης η ευκαιρία εφαρµογής των στρατηγικών σε νέα κείµενα για 

πραγµατικούς σκοπούς (Kletzien & Dreher, 2004; Kendeou et al, 2007).  

Παρά το γεγονός ότι η ανάγκη για διδασκαλία στρατηγικών παραµένει µέχρι και σήµερα, 

γνωρίζουµε πλέον καλύτερα πώς να καλύπτουµε την ανάγκη αυτή. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι 

µε το να διδάσκονται τα παιδιά να χρησιµοποιούν ένα ρεπερτόριο στρατηγικών κατανόησης, 

ενθαρρύνονται στο να διαβάζουν όπως οι καλοί αναγνώστες. Οι στρατηγικές κατανόησης δεν 

αποτελούν δεκανίκια, αλλά αντί αυτού είναι τα εργαλεία που οι άριστοι αναγνώστες 

χρησιµοποιούν προκειµένου να ανταπεξέλθουν στους στόχους τους σε ένα αναγνωστικό 

περιβάλλον. Παρόλο που µερικοί αναγνώστες µπορεί να ανακαλύψουν τα εργαλεία αυτά από 

µόνοι τους, το γεγονός ότι εξαιρετική έκφραση της χρήσης στρατηγικών παρατηρείται µόνο σε 

επίπεδο ενηλίκων δείχνει ότι η αυθόρµητη ανάπτυξη χρήσης στρατηγικών κατανόησης παίρνει 

πολύ χρόνο, ακόµα και δεκαετίες, όταν τελικά εµφανιστεί. Η ενθάρρυνση της πιο ενεργούς 

στρατηγικής ανάγνωσης θα πρέπει να αποτελεί βασικό επίκεντρο της διδασκαλίας της 

ανάγνωσης από τις πρώτες κιόλας τάξεις του δηµοτικού σχολείου (Pressley & Wharton-

McDonald, 1997; Boulware-Gooden et al, 2007; Kendeou et al, 2007).  
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Η έρευνα έχει αποδείξει ότι η διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης και της 

αποκωδικοποίησης δεν επαρκούν αν θέλουµε τους µαθητές µας να είναι ικανοί να διαβάσουν 

και να εξάγουν νόηµα από πολλαπλά είδη κειµένων και για πολλαπλούς σκοπούς. Οι δάσκαλοι 

των νεότερων αναγνωστών µπορούν να προωθήσουν τη διδασκαλία της αναγνωστικής 

κατανόησης καθώς διαβάζουν στους µαθητές τους φωναχτά και χρησιµοποιώντας, όπως είδαµε 

παραπάνω, και άλλες διάφορες τεχνικές διδασκαλίας. Η διδασκαλία των µαθητών να 

ενεργοποιούν σχετική προηγούµενη γνώση, να φιλτράρουν την άσχετη ή ανακριβή 

προηγούµενη γνώση κι έπειτα να χρησιµοποιούν το κείµενο για να δηµιουργήσουν συνδέσεις 

και να διευρύνουν την υπάρχουσα βάση γνώσεων τους, µπορεί να είναι ένα σηµαντικό βήµα 

που θα οδηγήσει σε ανεξάρτητη αναγνωστική κατανόηση (Dougherty Stahl, 2004).  

Η υπόθεση ότι η διδασκαλία µαθητών όλων των ηλικιών και τάξεων στη χρήση ενός 

ρεπερτορίου στρατηγικών κατανόησης αυξάνει την κατανόηση τους για τα κείµενα, είναι πολύ 

ισχυρή. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να µοντελοποιούν και να εξηγούν διεξοδικά στρατηγικές 

κατανόησης, να καλούν τους µαθητές τους να εξασκούνται στη χρήση τέτοιων στρατηγικών µε 

υποστήριξη και να γνωστοποιούν στους µαθητές ότι αναµένεται από αυτούς να συνεχίσουν να 

τις χρησιµοποιούν και όταν διαβάζουν µόνοι τους. Τέτοιου είδους διδασκαλία θα πρέπει να 

λαµβάνει χώρα σε κάθε σχολείο, καθηµερινά, για όσο χρόνο χρειάζεται, ώσπου να επιτευχθεί 

όλοι οι µαθητές να χρησιµοποιούν τις στρατηγικές ανεξάρτητα, πράγµα που µε άλλα λόγια 

σηµαίνει την ενσωµάτωσή τους στη διδασκαλία της ανάγνωσης για χρόνια (Pressley, 2000b).  

 

3.3.3 Χαρακτηριστικά καλών αναγνωστών σε σχέση µε τις στρατηγικές 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγµατα που έχουν ανακαλυφθεί για την ανάγνωση, 

ανάµεσα σε ενηλίκους αλλά και παιδιά, είναι ότι αυτή διαφοροποιείται. Και τα αποτελέσµατα 

της κατανόησης, αλλά και η ίδια η διαδικασία είναι αλληλεπιδρώντα και δυναµικά στοιχεία. 

Αυτό που διαβάζουν για να κατανοήσουν τα παιδιά επηρεάζεται από την ίδια τους την 

ανάπτυξη, από το κείµενο που διαβάζουν και από το αναγνωστικό έργο που θέτουν οι ίδιοι ή 

αξιώνουν άλλοι. Ακόµα και όταν οι αναγνώστες έχουν πολλές εµπειρίες και καλή προηγούµενη 

γνώση, η αναγνωστική τους κατανόηση διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος του κειµένου που 

διαβάζουν (Lipson & Cooper, 2002). 

Κάποιοι παράγοντες είναι σηµαντικοί για το σύνολο των αναγνωστών, ενώ άλλοι είναι 

σηµαντικότεροι για τους αρχάριους αναγνώστες συγκεκριµένα, από ότι για τους πιο ώριµους 

και ικανούς αναγνώστες. Αρκετά χαρακτηριστικά του κειµένου επηρεάζουν την κατανόηση 

όλων των αναγνωστών. Όψεις του κειµένου όπως η δοµή του, η πολυπλοκότητά του και το 
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είδος του επηρεάζουν την κατανόηση, ακόµα και όταν οι αναγνώστες είναι πολύ ακριβείς στην 

αποκωδικοποίηση (Lipson & Cooper, 2002).  

Πολλή από τη δουλειά που έχει γίνει για τη διαδικασία της αναγνωστικής κατανόησης 

έχει βασιστεί σε µελέτες για τους καλούς αναγνώστες (Pressley, 2002b; Duke & Pressley, 

2002; Houtveen & van de Grift, 2007). Εν συντοµία (έχει αναφερθεί και στο πρώτο κεφάλαιο, 

ενότητα 1.3.1), οι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί µε το θέµα, δηλώνουν ότι οι καλοί 

αναγνώστες είναι δραστήριοι αναγνώστες, συνεχώς αξιολογούν αν το κείµενο και η ανάγνωσή 

τους ανταποκρίνεται στους στόχους τους, επιθεωρούν το κείµενο πριν το διαβάσουν 

επισηµαίνοντας τη δοµή του και τα τµήµατα που ενδέχεται να είναι πιο κοντά στους 

αναγνωστικούς τους στόχους και κάνουν συχνά προβλέψεις για το τι θα ακολουθήσει. 

Επιπλέον, οι καλοί αναγνώστες διαβάζουν επιλεκτικά και παίρνουν συνεχώς αποφάσεις για την 

ανάγνωσή τους (δηλαδή τι να διαβάσουν προσεκτικά, τι γρήγορα, τι να µην διαβάσουν, τι να 

ξαναδιαβάσουν, κ.τ.λ.), οικοδοµούν, αναθεωρούν και εξετάζουν τα νοήµατα που βγάζουν 

καθώς διαβάζουν, προσπαθούν να καθορίσουν το νόηµα άγνωστων λέξεων και απόψεων στο 

κείµενο και διαχειρίζονται ασυνέπειες και κενά, όπως είναι απαραίτητο. Τέλος, οι καλοί 

αναγνώστες ανασύρουν, συγκρίνουν και εντάσσουν στην προηγούµενη γνώση τους υλικό από 

το κείµενο, ενώ µπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την κατανόησή τους γύρω από το 

κείµενο (Houtveen & van de Grift, 2007; Pressley, 2000b; Pressley, 2002b).   

Οι ερευνητές που µελετούν την παρακολούθηση της αναγνωστικής κατανόησης µεταξύ 

καλών (ικανών) και αδύναµων (λιγότερο ικανών) αναγνωστών, έχουν αναγνωρίσει µακράν τη 

σηµασία της µεταγνωστικής ενηµερότητας στην αναγνωστική κατανόηση, εξαιτίας των 

µεγάλων διαφορών που εµφανίζονται στην τελευταία ανάµεσα στους καλούς και λιγότερο 

ικανούς αναγνώστες (Mokhtari & Reichard, 2002). Σύµφωνα µε τους Paris και Jacobs (1984), 

οι ικανοί αναγνώστες συχνά απασχολούνται µε διανοητικές δραστηριότητες που απαιτούν 

σχεδιασµό, σκέψη, ευέλικτες στρατηγικές και περιοδική αυτο-παρακολούθηση. Κάνουν πολλές 

σκέψεις γύρω από το θέµα των κειµένων που διαβάζουν, επανεξετάζουν συχνά τα κείµενα και 

ελέγχουν συνεχώς την κατανόησή τους καθώς διαβάζουν. Οι αρχάριοι ή πιο αδύναµοι 

αναγνώστες δεν επιστρατεύουν ούτε χρησιµοποιούν αυτές τις στρατηγικές. Μάλιστα, οι 

αρχάριοι αναγνώστες συχνά φαίνεται να µην έχουν καµία επίγνωση τέτοιων στρατηγικών και 

της ανάγκης να τις χρησιµοποιήσουν (Paris & Jacobs, 1984), αλλά ακόµα και όταν διαθέτουν 

τέτοια ενηµερότητα αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής. 

Φαίνεται πως το ρεπερτόριο γνωστικών και µεταγνωστικών στρατηγικών που διαθέτουν οι 

αρχάριοι ή αδύναµοι αναγνώστες είναι µάλλον περιορισµένο και αποτελεί έναν από τους 
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κυριότερους παράγοντες διαφοροποίησής τους από τους καλούς αναγνώστες (Kinnunen & 

Vauras, 1995; Brushaber, 2003; Μπότσας & Παντελιάδου, 2003; Μπότσας, 2007). 

Οι ικανοί αναγνώστες είναι καλοί αναγνώστες (Snow, Burns & Griffin, 1998; Mokhtari & 

Reichard, 2002) και διαφέρουν από τους λιγότερο ικανούς αναγνώστες ως προς τη χρήση της 

γενικής τους γνώσης για την πιστή κατανόηση κειµένων, καθώς και ως προς την εξαγωγή 

συµπερασµάτων από κείµενα, την κατανόηση λέξεων και τη χρήση στρατηγικών ελέγχου και 

διόρθωσης της κατανόησης. Οι ικανοί αναγνώστες προσεγγίζουν το αναγνωστικό έργο µε 

µερικές γενικές τάσεις (Mokhtari & Reichard, 2002; Rice, 2006). Για παράδειγµα, τείνουν να 

είναι ενήµεροι του τι διαβάζουν, φαίνεται να γνωρίζουν γιατί διαβάζουν κάτι και διαθέτουν µια 

σειρά δοκιµαστικών πλάνων ή στρατηγικών για τη διαχείριση πιθανών προβληµάτων και τον 

έλεγχο της κατανόησης των κειµενικών πληροφοριών.  

Από την άλλη µεριά, οι λιγότερο ικανοί αναγνώστες έχουν σχετικά περιορισµένη 

µεταγνωστική γνώση όσον αφορά την ανάγνωση (Paris & Winograd, 1990; Mokhtari & 

Reichard, 2002). Ελέγχουν σε σχετικά µικρό βαθµό τη µνήµη, την κατανόηση και άλλες 

γνωστικές δραστηριότητές τους, ενώ τείνουν να εστιάζονται στην ανάγνωση ως µια διαδικασία 

αποκωδικοποίησης παρά ως µια διαδικασία λήψης νοήµατος (Baker & Brown, 1984; Mokhtari 

& Reichard, 2002). Επιπλέον, είναι λιγότερο πιθανό να εντοπίσουν αντιφάσεις ή να 

διαλευκάνουν ασυνέπειες στην κατανόηση κειµένων (Snow, Burns & Griffin, 1998; Mokhtari 

& Reichard, 2002). Τέλος, δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν καταλαβαίνουν και κατά 

συνέπεια αποτυγχάνουν να ασκήσουν έλεγχο των αναγνωστικών τους διεργασιών (Mokhtari & 

Reichard, 2002). 

Οι καλοί αναγνώστες, λοιπόν, είναι ενήµεροι του γιατί διαβάζουν ένα κείµενο, κάνουν µια 

ανασκόπηση του κειµένου πριν την ανάγνωση, προβαίνουν σε προβλέψεις για το περιεχόµενο 

που ακολουθεί, διαβάζουν επιλεκτικά, συνδέουν ιδέες στο κείµενο µε ό,τι γνωρίζουν ήδη, 

επισηµαίνουν αν οι προβλέψεις τους και οι προσδοκίες τους για το περιεχόµενο του κειµένου 

επιβεβαιώθηκαν, επανεξετάζουν την προηγούµενη γνώση τους όταν οι ιδέες που παρουσιάζει 

το κείµενο συγκρούονται µε αυτήν, ανακαλύπτουν το νόηµα του άγνωστου λεξιλογίου 

βασιζόµενοι σε στοιχεία του περιεχοµένου, υπογραµµίζουν, ξαναδιαβάζουν, κρατούν 

σηµειώσεις και παραφράζουν για να θυµούνται τα σηµαντικά σηµεία, ερµηνεύουν το κείµενο, 

αξιολογούν την ποιότητά του, ανασκοπούν σηµαντικά σηµεία καθώς ολοκληρώνουν την 

ανάγνωση και, τέλος, αναλογίζονται πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο µέλλον ιδέες που 

απαντήθηκαν στο κείµενο. Νεότεροι και λιγότερο ικανοί αναγνώστες, αντίθετα, παρουσιάζουν 

έλλειψη τέτοιων δραστηριοτήτων (Pressley, 2000b; Pressley, 2002b).  
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Κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης ενός κειµένου, οι πιο προχωρηµένοι 

αναγνώστες χρησιµοποιούν πολλαπλές στρατηγικές. Είναι πιθανό να χρησιµοποιήσουν την 

προηγούµενη γνώση τους, να σκεφτούν ερωτήσεις στο µυαλό τους και να οργανώσουν 

αυθόρµητα το τι µαθαίνουν. Επιπλέον, οι πιο προοδευµένοι αναγνώστες µπορούν να 

χρησιµοποιούν πολλαπλές στρατηγικές ταυτόχρονα (Guthrie & Taboada, 2004; Pressley, 

2002b). Ωστόσο, οι λιγότερο επιτυχείς αναγνώστες µπορεί να βρίσκονται σε χαµηλότερο 

επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας, όπως το επίπεδο της αποκωδικοποίησης. Οι µαθητές αυτοί 

έχουν χαµηλή επίγνωση του τι είναι οι στρατηγικές, πώς να τις εφαρµόσουν ή πώς αυτές 

επηρεάζουν την αναγνωστική κατανόηση. Ακόµα και οι χαρισµατικοί και ταλαντούχοι µαθητές 

στην πρώτη ανάγνωση ωφελούνται από την επίγνωση στρατηγικών που παρέχει η απλή 

παρουσίασή τους. Οι πιο προχωρηµένοι αναγνώστες µπορούν ακόµα και να αναπτύξουν την 

ορολογία των στρατηγικών (π.χ. ενεργοποίηση προηγούµενης γνώσης, κ.τ.λ.) και να τις 

συνδέσουν επιδέξια µε νέα κατανόηση, τη στιγµή που οι λιγότερο επιτυχείς αναγνώστες 

κατακτούν ακόµα βασικές εµπειρίες στην πλήρη ολοκλήρωση µιας στρατηγικής (Guthrie & 

Taboada, 2004). 

Οι αποτελεσµατικοί στην κατανόηση αναγνώστες συχνά χρησιµοποιούν αρκετές 

στρατηγικές ταυτόχρονα. Επιπλέον, οι καλοί αναγνώστες χρησιµοποιούν στρατηγικές µε 

ευέλικτο τρόπο. Η ανάγνωση απαιτεί την ενορχήστρωση µιας σειράς στρατηγικών και 

δεξιοτήτων (Forrest-Pressley & Waller, 1984; Lipson & Cooper, 2002; Brushaber, 2003). Από 

τη δεκαετία του 1990, οι ερευνητές έχουν εισηγηθεί ότι οι στρατηγικές που έχουν 

προσδιοριστεί στη συµπεριφορά των καλών αναγνωστών θα πρέπει να διαµορφώνουν τη βάση 

για τη διδασκαλία της κατανόησης (Houtveen & van de Grift, 2007).  

Υπάρχουν αξιοσηµείωτες µαρτυρίες ότι οι καλοί αναγνώστες είναι στρατηγικοί 

αναγνώστες. Οι στρατηγικές τους περιλαµβάνουν τη σύνοψη, την επιλεκτική ανάγνωση, την 

περίληψη και την επαναδιήγηση των πληροφοριών που θέλουν να θυµούνται. Οι καλοί 

αναγνώστες διαθέτουν υψηλή µεταγνώση. Είναι ενήµεροι του πώς προχωράει η ανάγνωση, 

καθώς και πολλών τρόπων µε τους οποίους µπορεί να είναι δύσκολο ένα κείµενο. 

Καταλαβαίνουν, για παράδειγµα, ότι ένα συγκεκριµένο κείµενο είναι δύσκολο διότι περιέχει 

πολλές νέες ιδέες, καθώς και ότι διαφέρει από κάποιο άλλο το οποίο είναι δύσκολο διότι δίνει 

ελάχιστες πληροφορίες. Οι καλοί αναγνώστες χρησιµοποιούν την προηγούµενη γνώση τους 

καθώς διαβάζουν, προκειµένου να κάνουν προβλέψεις για το τι µπορεί να αναφερθεί και να 

καταλάβουν ιδέες όπως αυτές συναντιώνται. Τέλος, οι καλοί αναγνώστες διαθέτουν κίνητρα 

παρώθησης (Pressley & Wharton-McDonald, 1997; Boulware-Gooden et al, 2007).  
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Παρόλο, που οι ερευνητές έχουν αποδείξει πώς οι καλοί αναγνώστες χρησιµοποιούν τις 

µεταγνωστικές στρατηγικές αποτελεσµατικά, άλλοι έχουν δείξει ότι οι λιγότερο προχωρηµένοι 

αναγνώστες έχουν πολύ µικρότερη µεταγνωστική ενηµερότητα από τους έµπειρους 

αναγνώστες και ότι τα µικρότερα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να εκδηλώσουν µεταγνωστική 

χρήση στρατηγικών από τα µεγαλύτερα παιδιά (Flavell, 1979; McTavish, 2008). Τα ευρήµατα 

αυτά ενθάρρυναν τους ερευνητές να µελετήσουν την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας 

µεταγνωστικών στρατηγικών σε όλους τους µαθητές. Αν και η διδασκαλία της κατανόησης 

µελετάται ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1970, πιο πρόσφατες εργασίες απεικονίζουν µια 

νέα µορφή διδασκαλίας που µπορεί να προσαρµοστεί καλά στις τάξεις και να προχωρήσει 

παραπέρα στην παρακίνηση των µαθητών να απασχολούνται µε κείµενα µε τους τρόπους µε 

τους οποίους το κάνουν οι προχωρηµένοι αναγνώστες (McTavish, 2008).  

 

3.4 Προηγούµενες έρευνες 

Πολλές από τις µελέτες που έχουν γίνει για τη µεταγνώση έχουν προσφέρει στους 

ερευνητές καλύτερη αντίληψη για τις διεργασίες της αναγνωστικής κατανόησης και για τις 

αντισταθµιστικές στρατηγικές που χρησιµοποιούν οι καλοί αναγνώστες προκειµένου να 

ενισχύσουν την κατανόηση. Οι µελέτες αυτές έχουν επιφέρει, επίσης, µια πληθώρα ιδεών για 

την αποτελεσµατική διδασκαλία της κατανόησης (Griffith & Ruan, 2005).  

Πολλοί είναι οι ερευνητές που εισηγούνται ότι η διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών 

θα έπρεπε να είναι ένα πολύτιµο συστατικό στη διδασκαλία του γραµµατισµού (Griffith & 

Ruan, 2005; Kern, Kiningham & Vincent, 2002; Barton & Sawyer, 2003; Stahl, 2004; Mokhtari 

& Reichard, 2002; Kletzien & Dreher 2004; Baker, 2002; Snow, Burns & Griffin, 1998). 

Σύµφωνα, µάλιστα, µε τις έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα, υπάρχει 

συµφωνία στο ότι η µεταγνώση θα πρέπει να καλλιεργείται κατά τη διδασκαλία της 

κατανόησης (Baker, 2005; Shepley, 1996). Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι µελέτες για τη 

µεταγνώση έχουν τις ρίζες τους στις µελέτες για την κατανόηση, οι περισσότερες διδακτικές 

στρατηγικές στον τοµέα αυτόν εστιάζονται στην ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης. 

Συγκεκριµένα, οι έρευνες των τριών τελευταίων δεκαετιών υποδηλώνουν ότι η διδασκαλία των 

µαθητών για τον έλεγχο της ανάγνωσής τους είναι αποφασιστικής σηµασίας για την επιτυχία 

τους στην κατανόηση της ανάγνωσης (Baker & Brown, 1984; Griffith & Ruan, 2005; Shepley, 

1996; Kolic-Vehovec & Bajsanski, 2001).   

Ο Pressley το 2002(a), διαχώρισε τις ερευνητικές προσπάθειες µε θέµα τη διδασκαλία 

µεταγνωστικών στρατηγικών για την κατανόηση της ανάγνωσης που εντόπισε στη διεθνή 

βιβλιογραφία µε βάση την χρονολογική περίοδο διεξαγωγής τους. Έτσι, συνοπτικά, µέχρι τα 
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µέσα της δεκαετίας του 1980 υπήρχε ένας µεγάλος αριθµός ενθαρρυντικών δεδοµένων για τις 

µεταγνωστικές στρατηγικές κατανόησης, παρόλο που οι περισσότερες από αυτές αναφέρονταν 

στη διδασκαλία µεµονωµένων στρατηγικών. Ωστόσο, µέσω της µεθόδου της φωναχτής σκέψης 

(ενότητα 3.3.1.1, ερευνητική προσέγγιση), η οποία εφαρµόστηκε σε πολλές από τις παραπάνω 

µελέτες, έγινε φανερό ότι οι καλοί αναγνώστες δεν χρησιµοποιούσαν µεµονωµένες 

στρατηγικές, αλλά αντιθέτως, ενορχήστρωναν µια ποικιλία στρατηγικών τις οποίες 

χρησιµοποιούσαν παράλληλα καθώς διάβαζαν. Για τον λόγο αυτό οι ερευνητές θεώρησαν 

λογικό να ξεκινήσουν τη διερεύνηση της πιθανότητας ότι οι µαθητές µπορούσαν να διδαχτούν 

ρεπερτόρια στρατηγικών κατανόησης, τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιούν µε ευχέρεια. 

Από τις αποτελεσµατικότερες παρεµβάσεις που διενεργήθηκαν ήταν η αµοιβαία διδασκαλία, 

των Palincsar και Brown (1984), την οποία αναλύσαµε σε προηγούµενη ενότητα (3.3.2.1.1).  

Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και ενώ οι ερευνητικές προσπάθειες για το θέµα 

της διδασκαλίας µεταγνωστικών στρατηγικών στην αναγνωστική κατανόηση πλήθαιναν, τα 

ερευνητικά δεδοµένα συγκλίνανε στο ότι οι στρατηγικές είναι διδάξιµες, στο ότι η διδασκαλία 

τους γίνεται σε µικρές διδακτικές οµάδες αλλά µπορούν να χρησιµοποιούνται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ηµέρας και σε πολλά διδακτικά αντικείµενα, καθώς και στο ότι οι µαθητές 

µπορούσαν να µάθουν να τις συνδυάζουν και να τις συντονίζουν όταν επιθυµούσαν να τις 

χρησιµοποιήσουν ταυτόχρονα. Όµως, παρά το γεγονός ότι οι εθνογραφικές έρευνες, οι 

συνεντεύξεις, οι µελέτες περιπτώσεων και οι αναλύσεις των παρατηρήσεων στα πλαίσια της 

διδασκαλίας, εισηγούνταν την αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών κατανόησης και της 

διδασκαλίας τους, οι αναλύσεις αυτές και τα υπάρχοντα δεδοµένα δεν φαινόταν να πείθουν 

αρκετούς εκπαιδευτικούς για την αξία των παρεµβάσεων. Αυτές οι ποιοτικές µελέτες, ωστόσο, 

γνωστοποίησαν µια ελεγχόµενη αντιπαραβολή των διαδραστικών στρατηγικών µε την πιο 

συµβατική διδασκαλία της ανάγνωσης (Pressley, 2002a).  

Φτάνοντας στο τέλος της προηγούµενης δεκαετίας, η αναδίφηση στην ερευνητική 

βιβλιογραφία καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι µαθητές του δηµοτικού σχολείου, ακόµα και 

αυτοί των µικρών τάξεων, είναι σε θέση να µάθουν στρατηγικές κατανόησης και να τις 

χρησιµοποιούν, προκειµένου να βελτιώσουν την κατανόηση και τη µνήµη τους για ένα 

κείµενο. Επιπλέον, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, είναι πλέον προφανές ότι έχουν 

ενθαρρυνθεί στο να διδάσκουν τους µαθητές τους να χρησιµοποιούν στρατηγικές για την 

αναγνωστική κατανόηση. Ωστόσο, παραµένει άγνωστο ακόµα το αν όντως οι δάσκαλοι 

διδάσκουν τέτοιες στρατηγικές στις τάξεις τους (Pressley, 2002a).  

Οι έρευνες που έχουν γίνει για το θέµα της µεταγνώσης και τη σχέση της µε την 

αναγνωστική κατανόηση ξεκινούν ήδη, όπως είδαµε, από πολύ νωρίς. Οι Collins et al, το 1996, 
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επιχειρώντας µια σύνθεση των ερευνών που είχαν γίνει µέχρι τότε για το συγκεκριµένο τοµέα, 

εντόπισαν τέσσερα πεδία ερευνητικών δεδοµένων. Τα δύο πρώτα πεδία επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη σχέσης µεταξύ της γνώσης και των ρυθµιστικών συστατικών της µεταγνώσης και της 

αναγνωστικής κατανόησης. Το τρίτο πεδίο σχετίζεται µε τα κίνητρα και τη χρήση της 

µεταγνωστικής γνώσης και της αυτο-ρύθµισης, ενώ το τέταρτο πεδίο δηλώνει την ανάδυση 

ενδείξεων αναφορικά µε διαστάσεις της διδασκαλίας της µεταγνώσης που αυξάνει την 

κατανόηση στην ανάγνωση (Collins et al, 1996). Τα δύο πρώτα, καθώς και το τελευταίο πεδίο 

ερευνητικών δεδοµένων είναι εκείνα που θα µας απασχολήσουν και θα µας προσφέρουν 

µεγαλύτερη βοήθεια στο παρόν εγχείρηµα µελέτης της σχέσης των µεταγνωστικών 

στρατηγικών µε την κατανόηση της ανάγνωσης σε αρχάριους αναγνώστες, καθώς και τα 

αποτελέσµατα της διδασκαλίας τέτοιων στρατηγικών στους τελευταίους.  

Όσον αφορά τα δύο πρώτα πεδία, οι Collins et al (1996) ταυτοποίησαν 13 έρευνες στις 

οποίες ερευνήθηκαν οι σχέσεις µεταξύ της µεταγνώσης και της αναγνωστικής κατανόησης. 

Εκτός µίας εξαίρεσης, όλες οι έρευνες παρουσιάζουν µια στατιστικά σηµαντική επίδραση της 

µεταγνωστικής γνώσης στην αναγνωστική κατανόηση των µαθητών (Collins et al, 1996). Οι 

περισσότερες από τις παραπάνω µελέτες έκαναν χρήση της µεθόδου της συνέντευξης, 

προκειµένου να µετρήσουν την µεταγνώση των µαθητών (Jacobs & Paris, 1987). H Reid (1966, 

στο Jacobs & Paris, 1987:260) διεξήγαγε µια από τις πρώτες µελέτες που αφορούσε στο τι 

σκέφτονταν τα παιδιά για την ανάγνωση. Τα ευρήµατά της έδειχναν ότι παιδιά ηλικίας 

τεσσάρων και πέντε ετών δεν γνώριζαν τους στόχους της ανάγνωσης ή την λειτουργία των 

γραµµάτων, των λέξεων ή της στίξης. Σε σχετικές τους έρευνες, η Clay (1972, στο Jacobs & 

Paris, 1987:260) και ο Johns (1980, στο Jacobs & Paris, 1987:260) διαπίστωσαν ότι οι αρχάριοι 

αναγνώστες συχνά µπερδεύονταν σχετικά µε το αν έπρεπε να διαβάσουν την εικόνα ή το 

κείµενο. Επιπλέον, οι Wixson, Bosky, Yochum και Alvermann (1984, στο Jacobs & Paris, 

1987:260) βρήκαν ότι πολλά νεαρά παιδιά πίστευαν ότι ο σκοπός της ανάγνωσης ήταν η 

προφορά όλων των λέξεων, χωρίς λάθος, καθώς και ότι η καλή ανάγνωση περιλαµβάνει 

αυτολεξεί ανάκληση του κειµένου.  

Η πρώτη µελέτη της µεταγνώσης σε µεγαλύτερους σε ηλικία αναγνώστες διεξήχθηκε από 

τους Myers και Paris (1978), οι οποίοι χρησιµοποίησαν τις κατηγορίες µεταβλητών άτοµο, 

έργο και στρατηγική των Flavell και Wellman (1977) για να κατασκευάσουν µια ηµιδοµηµένη 

συνέντευξη. Οι ερευνητές χρησιµοποίησαν τις ελεύθερες αποκρίσεις παιδιών ηλικίας οκτώ και 

δώδεκα ετών στη συνέντευξη, για να εξετάσουν την µεταγνωστική γνώση τους για την 

ανάγνωση. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα µεγαλύτερα παιδιά είχαν περισσότερη επίγνωση 

για την επίδραση πολλών µεταβλητών και την χρησιµότητα των στρατηγικών κατανόησης στην 
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ανάγνωση, σε σχέση µε τα µικρότερα παιδιά (Myers & Paris, 1978; Kolic-Vehovec & 

Bajsanski, 2001; Oakhill & Cain, 2007; Forrest-Pressley & Waller, 1984). Σε ακόλουθη µελέτη 

τους, οι Myers και Paris (1981, στο Jacobs & Paris, 1987:260) συνέκριναν καλούς και 

αδύναµους αναγνώστες ∆΄ τάξης δηµοτικού σχολείου και παρατήρησαν ότι οι καλοί 

αναγνώστες γνώριζαν περισσότερα πράγµατα για τις αναγνωστικές στρατηγικές, εντόπιζαν 

συχνότερα λάθη καθώς διάβαζαν και είχαν καλύτερη µνήµη του κειµένου από τους αδύναµους 

αναγνώστες.  

Από τις πιο αξιόλογες και λεπτοµερείς µελέτες στο πεδίο της µεταγνώσης µαθητών στην 

αναγνωστική κατανόηση, αποτελεί µια έρευνα των Paris και Jacobs (1984), στην οποία 

διεξάχθηκαν συνεντεύξεις σε µαθητές Γ΄ και Ε΄ τάξης δηµοτικού σχολείου πριν και µετά από 

µια µεταγνωστική παρέµβαση, που σχεδιάστηκε για να αυξήσει την αντίληψη και την χρήση 

µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης. Οι συνεντεύξεις αποτελούσαν µια τροποποίηση του 

αρχικού εργαλείου των Myers και Paris (1978). Οι ερωτήσεις αφορούσαν τους τρόπους αυτο-

ρύθµισης της ανάγνωσης των µαθητών, καθώς και το επίπεδο της στρατηγικής τους 

ενηµερότητας. Επιπλέον, οι ερευνητές έθεταν ερωτήσεις σχετικά µε το αν γινόταν χρήση 

στρατηγικών, όπως η επανανάγνωση και η πρόβλεψη. Τα αποτελέσµατα των απαντήσεων των 

µαθητών της Ε΄ τάξης ήταν σηµαντικά υψηλότερα από αυτά των µαθητών της Γ΄ τάξης. 

Επιπλέον, η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε σηµαντικά µεγαλύτερη αναφερόµενη χρήση 

στρατηγικών όλων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας µετά την παρέµβαση. Τέλος, όταν οι 

µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες υψηλής, µέτριας και χαµηλής µεταγνωστικής επίγνωσης για 

την ανάγνωση µε βάση τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων, έγινε φανερό ότι τα παιδιά µε 

υψηλή µεταγνωστική επίγνωση ήταν συνεπή και είχαν υψηλότερες επιδόσεις σε τυποποιηµένες 

αναγνωστικές δοκιµασίες, από τα παιδιά µε χαµηλότερη µεταγνωστική επίγνωση (Paris & 

Jacobs, 1984; Jacobs & Paris, 1987).  

Όσον αφορά το πεδίο της διδασκαλίας µεταγνωστικών στρατηγικών για τη βελτίωση της 

κατανόησης στην ανάγνωση, το οποίο µας ενδιαφέρει περισσότερο από κάθε άλλο στην 

παρούσα εργασία, από τα ευρήµατα των ερευνών που µελέτησαν οι Collins et al (1996), 

συµπέραναν ότι οι συνηθέστερες στρατηγικές που διδάσκονται στις µεταγνωστικές διδακτικές 

παρεµβάσεις είναι αυτές της σύνοψης, ο προσδιορισµός των κύριων σηµείων του κειµένου, η 

προώθηση των νοητικών αναπαραστάσεων και η εποπτεία της δοµής του κειµένου. Άλλο κοινό 

χαρακτηριστικό των παραπάνω ερευνών για τη διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών 

προκειµένου να βελτιωθεί η αναγνωστική κατανόηση των µαθητών αποτελεί ο τρόπος 

διδασκαλίας των στρατηγικών αυτών (Collins et al, 1996).  
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Η ερευνητική βιβλιογραφία περιέχει περιγραφές του πώς οι στρατηγικές αυτές 

διδάσκονται µέσα στα πλαίσια ερευνών. Η πλειονότητα των ερευνητών χρησιµοποίησε τη 

µοντελοποίηση (modeling) των στρατηγικών, ενώ σε αρκετές έγινε εξάσκηση των µαθητών µε 

φθίνουσα καθοδήγηση του εκπαιδευτικού (fading scaffolding). Στις έρευνες αυτές, µια µεγάλη 

πλειοψηφία δασκάλων ήταν οι ερευνητές που παρείχαν τη σαφή εξήγηση και µοντελοποίηση 

των στρατηγικών. Αυτό σηµαίνει ότι οι δάσκαλοι εξηγούσαν ποια ήταν η στρατηγική και πώς 

θα βοηθούσε την κατανόηση των µαθητών. Επιπλέον, οι δάσκαλοι παρείχαν την επίδειξη της 

στρατηγικής µε µοντελοποίησή της και δείχνοντας στους µαθητές πώς να την εφαρµόσουν σε 

ένα συγκεκριµένο κείµενο. Οι περισσότερες από τις έρευνες αυτές παρείχαν επίσης πλαίσιο 

στήριξης, όπου οι δάσκαλοι προσέφεραν καθοδήγηση και πρακτική άσκηση πάνω σε µια 

στρατηγική και ενθάρρυναν τους µαθητές να την χρησιµοποιούν µε νέα αναγνωστικά υλικά 

(Guthrie & Taboada, 2004; Reid, 1981). Όλες οι παραπάνω µελέτες παρέχουν, σύµφωνα µε 

τους Collins et al (1996), αποδείξεις ότι η διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών βελτιώνει 

την αναγνωστική κατανόηση των µαθητών µε χαµηλότερες επιδόσεις στο συγκεκριµένο τοµέα, 

ενώ όσον αφορά τους µαθητές µε κανονικές επιδόσεις οι απόψεις είναι ανοµοιογενείς.  

Η µεταγνώση, λοιπόν, ως γνώση για την γνώση και οι αντίστοιχες στρατηγικές που 

βοηθούν τα παιδιά να εξετάζουν και να ελέγχουν τις γνωστικές τους διεργασίες, ώστε να 

µπορούν να διαβάζουν µε κατανόηση και ανεξάρτητα, έχουν µελετηθεί εκτενώς από αρκετούς 

ερευνητές µε κατάληξη σε ποικίλα αποτελέσµατα (Shepley, 1996). Μια από τις πρώτες αυτές 

προσπάθειες µελέτης των αποτελεσµάτων της άµεσης, σαφούς διδασκαλίας µεταγνωστικών 

στρατηγικών, ήταν εκείνη των Duffy et al (1987). Οι παραπάνω ερευνητές επιχείρησαν να 

διδάξουν σε µαθητές Γ΄ τάξης δηµοτικού σχολείου όλες τις δεξιότητες που 

συµπεριλαµβάνονται τυπικά στο αναλυτικό πρόγραµµα της ανάγνωσης και γραφής της τάξης 

αυτής, ως στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης, για ένα ολόκληρο σχολικό έτος. Μέχρι το 

τέλος του έτους, οι µαθητές που είχαν βρεθεί σε συνθήκες σαφούς διδασκαλίας των παραπάνω 

στρατηγικών, υπερτερούσαν των µαθητών της οµάδας ελέγχου σε βασικά κριτήρια της 

ανάγνωσης. Τα αποτελέσµατα της µελέτης των Duffy et al είχαν βαθιά επιρροή στην 

εκπαιδευτική κοινότητα της ανάγνωσης, µε πολλούς εκπαιδευτικούς διαδοχικά να θέτουν σε 

εφαρµογή το συγκεκριµένο είδος διδασκαλίας στρατηγικών κατανόησης στις τάξεις τους 

(Pressley & Wharton-McDonald, 1997).  

Οι Payne και Manning (1992), για παράδειγµα, χρησιµοποίησαν µια σειρά 

µεταγνωστικών στρατηγικών στα πλαίσια ενός βασικού προγράµµατος ανάγνωσης, µε σκοπό 

να παράγουν καλύτερα αποτελέσµατα στην αναγνωστική κατανόηση. Αυτές οι στρατηγικές 

συµπεριελάµβαναν δραστηριότητες πριν την ανάγνωση (προηγούµενη γνώση, προβλέψεις, 
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σκοπός της ανάγνωσης, παραγωγή ερωτήσεων), κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης (σύνοψη, 

αποτίµηση, συσχέτιση πληροφοριών, παραγωγή ερωτήσεων) και µετά την ανάγνωση (συνολική 

σύνοψη, αξιολόγηση των προβλέψεων, ανάλυση στόχων). Μετά από έναν χρόνο διδασκαλίας 

των παραπάνω στρατηγικών, οι Payne και Manning κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι µαθητές 

της ∆΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου, οι οποίοι είχαν λάβει διδασκαλία µεταγνωστικών 

στρατηγικών, επιτύγχαναν σηµαντικά καλύτερα αποτελέσµατα στην κατανόηση της 

ανάγνωσης, από ότι η οµάδα των µαθητών που δεν είχαν τύχει τέτοιας διδασκαλίας.  

Σε µια παρόµοια µελέτη τους, οι Taylor και Frye (1992) χρησιµοποίησαν µια λιγότερο 

αυστηρή σειρά στρατηγικών (αµοιβαία διδασκαλία µε έµφαση στη σύνοψη) και για µικρότερο 

χρονικό διάστηµα (περίπου 6 µήνες) σε µαθητές Ε΄ τάξης δηµοτικού σχολείου. Οι ερευνητές 

αυτοί δεν εντόπισαν διαφορές στα αποτελέσµατα που έδωσαν η πειραµατική οµάδα και η 

οµάδα ελέγχου στην αναγνωστική κατανόηση. Οι ίδιοι, ωστόσο, επισήµαναν ότι το επόµενο 

βήµα τους θα ήταν να διδάξουν την παραπάνω διαδικασία όλο τον χρόνο ενσωµατώνοντας τις 

στρατηγικές µε τον ίδιο τρόπο που το είχαν κάνει οι Payne και Manning στην έρευνά τους 

(Taylor & Frye, 1992). 

Η ερευνητική οµάδα του Pressley διεξήγαγε µια σειρά διαφορετικών περιγραφικών 

µελετών που στόχευαν στη διασαφήνιση της φύσης της διδασκαλίας στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης, σε πλαίσια στα οποία υπήρχαν τουλάχιστον κάποιες ενδείξεις 

αποτελεσµατικής διδασκαλίας της κατανόησης. Η έρευνα περιλάµβανε εθνογραφικές µελέτες, 

εθνογραφικές συνεντεύξεις, µακροχρόνιες µελέτες περίπτωσης και αναλύσεις των 

παρατηρήσεων που γίνονταν στις αίθουσες διδασκαλίας. Παρόλο που τα διδακτικά 

προγράµµατα που µελετούσε η κάθε διαφορετική έρευνα της οµάδας του Pressley διέφεραν 

στις λεπτοµέρειές τους, ένας αριθµός συµπερασµάτων συνέκλινε ανάµεσα στα προγράµµατα. 

Σε όλα τα προγράµµατα που µελετήθηκαν, διδάχθηκε ένα µικρό ρεπερτόριο στρατηγικών, 

συµπεριλαµβανοµένων αυτών που είχαν επισηµοποιηθεί από προηγούµενες µελέτες για 

µεµονωµένες στρατηγικές. Τα ρεπερτόρια αυτά τυπικά περιλάµβαναν την πρόβλεψη µε βάση 

την ενεργοποίηση της προηγούµενης γνώσης, την παραγωγή ερωτήσεων, την αναζήτηση 

διευκρινίσεων όταν υπήρχε σύγχυση, την νοητική αναπαράσταση, τη σύνδεση της 

προηγούµενης γνώσης µε το περιεχόµενο των κειµένων και, τέλος, τη σύνοψη. Γενικότερα, οι 

µαθητές διδάσκονταν να χρησιµοποιούν τις στρατηγικές αυτές για να κατανοήσουν, να 

ερµηνεύσουν και να θυµούνται πληροφορίες από κείµενα (Pressley & Wharton-McDonald, 

1997).  

Επίσης, στις παραπάνω µελέτες υπήρχαν οµοιότητες στους τρόπους µε τους οποίους 

λάµβανε χώρα η διδασκαλία της κατανόησης. Η διδασκαλία ήταν συνήθως µακροπρόθεσµη, 



 119 

υπήρχε άµεση εξήγηση και µοντελοποίηση των στρατηγικών, η καθοδήγηση από το δάσκαλο 

γινόταν καθώς οι µαθητές ασκούνταν στην εφαρµογή των στρατηγικών, οι µαθητές προέβαιναν 

σε αµοιβαία διδασκαλία για την εξήγηση και χρήση των στρατηγικών, η χρησιµότητα των 

στρατηγικών όπως και πληροφορίες για το πότε και το πού µπορούν να εφαρµοστούν διάφορες 

στρατηγικές επισηµαίνονταν συχνά και, τέλος, οι δάσκαλοι µοντελοποιούσαν την χρήση των 

στρατηγικών καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας (Pressley & Wharton-McDonald, 1997).  

Στα πλαίσια των µελετών της οµάδας του Pressley, οι στρατηγικές συχνά 

χρησιµοποιούνταν ως µέσα για συντονισµένο διάλογο γύρω από κείµενα, καθώς οι µαθητές 

διάβαζαν φωναχτά σε οµάδες. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές ενθαρρύνονταν να συνδέουν 

κείµενα µε προηγούµενες γνώσεις τους, να µιλούν για το περιληπτικό νόηµα των κειµένων που 

διάβαζαν, να αναφέρουν τις αναπαραστάσεις που αποκτούσαν καθώς διάβαζαν και να 

προβλέπουν τη διέλευση πιθανών επερχόµενων γεγονότων στο περιεχόµενο των κειµένων. 

Καθώς οι µαθητές διαβάζουν φωναχτά, απασχολούνται, αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν 

προσωπικές ερµηνείες των κειµένων. Η οµάδα του Pressley χαρακτήρισε αυτό το είδος 

διδασκαλίας ως «συνναλακτική διδασκαλία στρατηγικών», λόγω του ότι δίνει έµφαση στις 

αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές των µαθητών µε τα κείµενα και µεταξύ τους (Pressley & 

Wharton-McDonald, 1997).  

Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον µας στα αποτελέσµατα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί 

γύρω από τη διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών για τη βελτίωση της αναγνωστικής 

κατανόησης µαθητών µικρών ηλικιών, εντοπίσαµε αρκετές ακόµα µελέτες για το θέµα. Μια 

από τις πιο χαρακτηριστικές και πιο πρόσφατες µελέτες αποτελεί η εργασία των Eilers και 

Pinkley (2006). Οι ερευνήτριες επιχείρησαν να διδάξουν τις µεταγνωστικές στρατηγικές της 

προηγούµενης γνώσης (σύνδεση κειµένου µε τον εαυτό και κειµένου µε κείµενο), της 

πρόβλεψης και της αλληλουχίας µε σκοπό τη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης 

µαθητών Α΄ τάξης δηµοτικού. Τα αποτελέσµατα της µελέτης τους έδειξαν ότι η διδασκαλία 

µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης της ανάγνωσης αποτελεί µια αποτελεσµατική 

διδακτική µέθοδο που βελτιώνει αξιοσηµείωτα τα επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης των 

µαθητών των πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου. Επιπλέον, οι µαθητές αυτοί φαίνεται 

ότι είναι σε θέση να επωφεληθούν από τη σαφή διδασκαλία των παραπάνω στρατηγικών, 

παράλληλα µε τη µάθηση της αποκωδικοποίησης των λέξεων (Eilers & Pinkley, 2006). 

Μια ακόµα αξιόλογη έρευνα που διεξήχθηκε σε µαθητές που βρίσκονται ακόµα στο 

στάδιο της πρώτης ανάγνωσης είναι αυτή των Hellekson και Feitler (1994), οι οποίοι 

µελέτησαν την επίδραση της διδασκαλίας στρατηγικών ανάγνωσης στη βελτίωση της 

µεταγνωστικής µαθησιακής ικανότητας αναδυόµενων και αρχάριων αναγνωστών. Η 
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στρατηγική που διδάχτηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας ήταν η παράφραση του 

κειµένου και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν δηλώνουν ότι η διδασκαλία των µαθητών να 

διαβάζουν στρατηγικά τους βοηθάει να γίνουν πιο ανεξάρτητοι αναγνώστες και αυξάνει τις 

µεταγνωστικές προσεγγίσεις στην αναγνωστική κατανόηση (Hellekson & Feitler, 1994; 

Shepley, 1996). 

Άλλες έρευνες που περιλαµβάνουν διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών σε µαθητές 

δηµοτικού σχολείου και µελετούν τις επιδράσεις της στην κατανόηση της ανάγνωσης, 

αποτελούν οι µελέτες των Juliebo, Malicky και Norman (1998) και των Paris και Jacobs 

(1984). Οι µεν πρώτοι ερευνητές, βασιζόµενοι στα αποτελέσµατα της έρευνάς τους, 

οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα ότι η διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών µικρών ηλικιακά 

µαθητών αυξάνει και ενεργοποιεί τη µεταγνωστική γνώση και συµπεριφορά τους (Juliebo, 

Malicky & Norman, 1998), ενώ η δεύτερη οµάδα ερευνητών αναφέρει στην εργασία της ότι η 

αναγνωστική κατανόηση των µαθητών συνδέεται άµεσα και επηρεάζεται από τη διδασκαλία 

µεταγνωστικών στρατηγικών (Paris & Jacobs, 1984). 

Όσον αφορά τη συναλλακτική διδασκαλία του Pressley και των συνεργατών του, 

υπάρχουν αθροιστικά τρεις βασικές ερευνητικές µελέτες που υποστηρίζουν το συµπέρασµα ότι 

αυτό το είδος διδασκαλίας µπορεί να προάγει την αναγνωστική κατανόηση αρχάριων 

αναγνωστών, ξεκινώντας από τη β΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου και συνεχίζοντας µέχρι και 

το Λύκειο (Pressley & Wharton-McDonald, 1997). Η πρώτη αποτελούσε µια πειραµατική 

µελέτη των αποτελεσµάτων µιας σειράς συναλλακτικών διδασκαλιών στρατηγικών στην 

ανάγνωση µαθητών Β΄ τάξης δηµοτικού σχολείου, διάρκειας ενός σχολικού έτους (Brown, 

Pressley, Van Meter & Schuder, 1996). Πέντε τάξεις Β΄ δηµοτικού που δέχτηκαν 

συναλλακτική διδασκαλία στρατηγικών, αντιστοιχίστηκαν µε όµοιες τάξεις όπου δεν λάµβανε 

χώρα κάποια διδακτική προσέγγιση στρατηγικών. Ενώ αρχικά η οµάδα ελέγχου δεν διέφερε σε 

τυπικές µετρήσεις δεξιοτήτων και επιδόσεων στην αναγνωστική κατανόηση από την 

πειραµατική οµάδα, µέχρι το τέλος των διδακτικών παρεµβάσεων έγινε φανερό ότι υπήρχαν 

διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων, οι οποίες ευνοούσαν την πειραµατική οµάδα, δηλαδή την 

οµάδα όπου εφαρµόστηκε συναλλακτική διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης. Μάλιστα, µια 

από τις πιο αξιοσηµείωτες διαφορές µεταξύ των µαθητών της οµάδας ελέγχου και της 

πειραµατικής οµάδας ήταν το γεγονός ότι οι µαθητές που είχαν µάθει στρατηγικές µπορούσαν 

να αφοµοιώσουν περισσότερη ύλη από τα καθηµερινά τους µαθήµατα (Brown, Pressley, Van 

Meter & Schuder, 1996; Pressley & Wharton-McDonald, 1997).   

Παρόµοια αποτελέσµατα εµφανίστηκαν και στη δεύτερη ερευνητική µελέτη που 

αφορούσε τη συναλλακτική διδασκαλία στρατηγικών, όπου η Collins (1991) βελτίωσε την 
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αναγνωστική κατανόηση µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δηµοτικού σχολείου, παρέχοντας 

συναλλακτική διδασκαλία στρατηγικών τρεις φορές την εβδοµάδα για ένα εξάµηνο. Οι 

µαθητές της διδάχτηκαν να προβλέπουν, να αναζητούν διευκρινήσεις όταν ήταν αβέβαιοι, να 

επιλύουν προβλήµατα, να συνοψίζουν, να υιοθετούν ιδέες του κειµένου και να 

διαπραγµατεύονται τις ερµηνείες του µέσα στην οµάδα τους. Στο τέλος της παρέµβασης 

εντοπίστηκαν αρκετές σηµαντικές διαφορές στην αναγνωστική κατανόηση των µαθητών που 

έτυχαν της παραπάνω διδασκαλίας, σε σχέση µε εκείνους που δεν έλαβαν κανενός είδους 

διδασκαλίας στρατηγικών κατανόησης (Collins, 1991; Pressley & Wharton-McDonald, 1997). 

Οµοίως, στην τελευταία από τις παραπάνω ερευνητικές µελέτες, η Anderson (1992) 

διεξήγαγε µια τρίµηνη συναλλακτική διδακτική παρέµβαση, προκειµένου να διερευνήσει τα 

αποτελέσµατά της σε µαθητές ΣΤ΄ τάξης µε αναγνωστικές δυσκολίες. Οι µαθητές διδάσκονταν 

στρατηγικές κατανόησης σε µικρές οµάδες, µε εννέα από αυτές να λαµβάνουν συναλλακτική 

διδασκαλία (πειραµατική οµάδα) και άλλες εφτά να αποτελούν την οµάδα ελέγχου. Παρόλο 

που όλες οι οµάδες  µαθητών ανεξαιρέτως παρουσίασαν πρόοδο στις τυπικές µετρήσεις 

αναγνωστικής κατανόησης κατά τη διάρκεια της τρίµηνης παρέµβασης, η πρόοδος στην 

πειραµατική οµάδα ήταν µεγαλύτερη από αυτή στην οµάδα ελέγχου. Η Anderson συνέλλεξε 

επίσης µια ποικιλία ποιοτικών δεδοµένων που υποστήριζαν το συµπέρασµα ότι η ανάγνωση µε 

νόηµα βελτιώνεται στην κατάσταση διδασκαλίας στρατηγικών. Για παράδειγµα, στα πλαίσια 

της έρευνάς της, η διδασκαλία στρατηγικών αύξησε την προθυµία των µαθητών να διαβάζουν 

δύσκολο υλικό επιχειρώντας να το κατανοήσουν, καθώς και τη συνεργατικότητά των µαθητών 

µεταξύ τους απέναντι στους στόχους εξαγωγής νοήµατος, στην αλληλεπίδραση και στην 

επεξεργασία κειµένων (Anderson, 1992; Pressley & Wharton-McDonald, 1997). 

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1990, λοιπόν, υπήρχε ένας µεγάλος αριθµός δεδοµένων 

που υποστήριζε ότι οι µαθητές µπορούσαν να διδαχτούν µερικές από τις στρατηγικές που 

χρησιµοποιούνταν από τους καλούς αναγνώστες και ότι όταν διδάσκονται τις στρατηγικές 

εκείνες, η κατανόηση των κειµένων που διαβάζουν και η µνήµη τους βελτιώνονται. Πολλά 

πειράµατα διεξάχθηκαν, στα οποία µία οµάδα µαθητών διδασκόταν να χρησιµοποιεί µερικές 

συγκεκριµένες στρατηγικές καθώς διάβαζαν (π.χ. σύνοψη), µε την κατανόησή τους να 

συγκρίνεται µε αυτήν των µαθητών που δεν έλαβαν ποτέ τέτοια διδασκαλία. Ένας αριθµός 

στρατηγικών επικυρώθηκαν ως αποτελεσµατικές στη βελτίωση της κατανόησης µαθητών των 

µεγάλων τάξεων του δηµοτικού σχολείου (Pressley, 2002a; Houtveen & van de Grift, 2007).  

Υπάρχουν, λοιπόν, αρκετά ξεκάθαρες αποδείξεις ότι οι µαθητές των µεγάλων τάξεων του 

δηµοτικού σχολείου µπορούν να διδαχτούν να συνδέουν αυτό που διαβάζουν µε την 

προηγούµενη γνώση τους, να κατασκευάζουν νοητικές αναπαραστάσεις του περιεχοµένου του 
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κειµένου, να θέτουν ερωτήµατα στους εαυτούς τους για ιδέες του κειµένου και να συνοψίζουν 

αυτά που έχουν διαβάσει. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ λιγότερα δεδοµένα για το πώς να διδάξουµε 

τους µαθητές να εξάγουν συµπεράσµατα και να παρακολουθούν την κατανόησή τους. Στις 

περισσότερες µελέτες, οι στρατηγικές διδάσκονται µεµονωµένες κάθε φορά. Από τότε που 

διαπιστώθηκε ότι οι καλοί αναγνώστες θέτουν σε λειτουργία πολλαπλές στρατηγικές καθώς 

διαβάζουν, φαίνεται λογικό να διδάσκονται οι νεαροί αναγνώστες να συντονίζουν πολλαπλές 

στρατηγικές καθώς διαβάζουν. Προς το παρόν, υπάρχουν αρκετές αποδείξεις ότι οι µαθητές 

του δηµοτικού σχολείου ωφελούνται από τη διδασκαλία στη χρήση ενός µικρού ρεπερτορίου 

στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης (Pressley, 2002a; Pressley, 2002b; Houtveen & van de 

Grift, 2007; Kolic-Vehovec & Bajsanski, 2001; Reid, 1981).   

Παρόλο που υπάρχουν πολλά ερευνητικά δεδοµένα για τη διδασκαλία στρατηγικών 

κατανόησης σε µεγάλους µαθητές, στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζεται πολύ µικρότερος 

αριθµός παρόµοιων µελετών για αρχάριους αναγνώστες. Ωστόσο, από τις λίγες αυτές έρευνες 

που έχουν διεξαχθεί µέχρι σήµερα, γίνεται φανερό ότι η σαφής διδασκαλία στρατηγικών 

κατανόησης από τα αρχικά κιόλας στάδια της κατάκτησής της µπορεί να φανεί ιδιαίτερα 

χρήσιµη για τους αρχάριους αναγνώστες, ειδικά όσον αφορά την υιοθέτηση τέτοιων 

στρατηγικών από την αρχή της αναγνωστικής τους ανάπτυξης (Dougherty Stahl, 2004; Kolic-

Vehovec & Bajsanski, 2001). 

Συµπέρασµα όλων των παραπάνω είναι ότι η µεταγνώση αποτελεί ένα κλειδί για την 

επιτυχή µάθηση. Μαθητές µε µεταγνωστικές ικανότητες υψηλού επιπέδου είναι σε θέση να 

ελέγχουν και να ρυθµίζουν τις διαδικασίες µάθησής τους προκειµένου να επιτύχουν τους 

µαθησιακούς στόχους που έχουν θέσει οι ίδιοι. Η υποστήριξη των µαθητών στην ανάπτυξη 

αυτο-ρυθµιστικών µηχανισµών θα πρέπει να αποτελεί µια σηµαντική πλευρά της διδασκαλίας 

µεταγνωστικών στρατηγικών στην ανάγνωση (Griffith & Ruan, 2005; Shepley, 1996; Kolic-

Vehovec & Bajsanski, 2001).   

Όπως θα δούµε παρακάτω, η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να ερευνήσει τις 

επιδράσεις της διδασκαλίας µεταγνωστικών στρατηγικών στην αναγνωστική κατανόηση 

µαθητών που βρίσκονται στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης.  
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1.0 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη της επίδρασης της διδασκαλίας µεταγνωστικών 

στρατηγικών στις δεξιότητες κατανόησης κειµένου µαθητών Β΄ τάξης δηµοτικού σχολείου 

µέσα από τη σύγκριση δυο οµάδων: της οµάδας πειραµατισµού, στην οποία διδάχτηκαν οι 

συγκεκριµένες στρατηγικές, και στην οµάδα ελέγχου στην οποία δεν έγινε καµία διδακτική 

παρέµβαση, αλλά συνέχισε να διδάσκεται µε τον παραδοσιακό τρόπο. Πιο συγκεκριµένα, η 

έρευνα επιχειρεί να καταγράψει: 

Α.   Το επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής κατανόησης των µαθητών του δείγµατος. 

Β.  Την επιρροή της άµεσης διδασκαλίας στρατηγικών κατανόησης στην αναγνωστική 

επίδοση των µαθητών του δείγµατος. 

Γ.  Την επιρροή της άµεσης διδασκαλίας της κατανόησης σε καλούς, µέτριους και 

αδύναµους αναγνώστες. 

∆.    Την επιρροή της άµεσης διδασκαλίας της αναγνωστικής κατανόησης στα δυο φύλα. 

E. Τις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης που προτιµούν, υιοθετούν και 

χρησιµοποιούν καλοί, µέτριοι και αδύναµοι αναγνώστες. 

ΣΤ. Τις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης που προτιµούν, υιοθετούν και 

χρησιµοποιούν τα δύο φύλα. 

 

2.0 Ερευνητικά ερωτήµατα 

Η παρούσα µελέτη επιχειρεί να δώσει απάντηση στα παρακάτω ερωτήµατα: 

� Ποιο είναι το επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής κατανόησης των µαθητών του 

δείγµατος; 

� ∆ιαφοροποιεί η διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης την αναγνωστική 

επίδοση των µαθητών Β΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου; 

� ∆ιαφοροποιείται η πρόοδος των δύο οµάδων (πειραµατισµού και ελέγχου) στην 

αναγνωστική κατανόηση µετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέµβασης;  

� ∆ιαφοροποιείται η επίδραση της διδασκαλίας µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης 

µεταξύ καλών, µέτριων και αδύναµων αναγνωστών; 

� ∆ιαφοροποιείται η πρόοδος στην αναγνωστική κατανόηση µεταξύ καλών, µέτριων και 

αδύναµων αναγνωστών µετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέµβασης;  

� ∆ιαφοροποιείται η επιρροή της διδασκαλίας µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης 

ανάµεσα στα δύο φύλα; 
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� Ποιες στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης προτιµούν και χρησιµοποιούν καλοί, µέτριοι 

και αδύναµοι αναγνώστες κατά τη διάρκεια και στο τέλος της διδακτικής παρέµβασης; 

� Υπάρχει διαφοροποίηση ανάµεσα στις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης που 

προτιµούν και χρησιµοποιούν καλοί, µέτριοι και αδύναµοι αναγνώστες κατά τη διάρκεια 

και στο τέλος της διδακτικής παρέµβασης; 

� Υπάρχει διαφοροποίηση ανάµεσα στις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης που 

προτιµούν και χρησιµοποιούν τα δύο φύλα κατά τη διάρκεια και στο τέλος της διδακτικής 

παρέµβασης; 

 

3.0 Μεθοδολογία της έρευνας 

3.1 Μέθοδος 

Η µέθοδος που ακολουθείται για την πραγµατοποίηση της παρούσας έρευνας ανήκει στην 

οµάδα των πειραµατικών ερευνών και συγκεκριµένα στην κατηγορία του τεχνητού 

πειραµατισµού. Αυτή η κατηγορία ερευνών µελετά τις συνέπειες των τροποποιήσεων που 

επιβάλλει κατά βούληση ο ερευνητής µε τεχνητά µέσα στην οµάδα πειραµατισµού, σε σχέση 

µε µια ισοδύναµη αρχικά προς αυτήν οµάδα όπου δεν έγινε καµία τροποποίηση, την οµάδα 

ελέγχου (Βάµβουκας, 2002). Στην παρούσα ερευνητική µελέτη, το στοιχείο που µεταβάλλεται 

από τον ερευνητή είναι η διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης, η οποία επικεντρώνεται 

στη διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών, ενώ οι συνέπειες που παρατηρούνται 

εστιάζονται στην επίδοση των ερευνητικών οµάδων στην αναγνωστική κατανόηση.  

Η οργάνωση της πειραµατικής κατάστασης ανήκει στο ηµιπειραµατικό σχέδιο µε 

πρόελεγχο σε ισοδύναµες φυσικές οµάδες. Οι δύο ερευνητικές οµάδες, η οµάδα ελέγχου και η 

πειραµατική οµάδα, ως τµήµατα ίδιας τάξης του ίδιου και γειτονικού σχολείου και έπειτα από 

προέλεγχο στις επιδόσεις της αναγνωστικής τους κατανόησης, παρουσιάζουν υψηλό βαθµό 

οµοιότητας στη σύστασή τους ως προς την ηλικία, το γνωστικό, κοινωνικοοικονοµικό και 

πολιτιστικό τους επίπεδο (Βάµβουκας, 2002:184). Έτσι, είναι δυνατός ο έλεγχος και ο  

περιορισµός αρκετών πιθανών παρασιτικών µεταβλητών, όπως η ωρίµαση ή το υπόβαθρο 

(κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτιστικό) των υποκειµένων, οι οποίες θα µπορούσαν να 

επηρεάσουν τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, δηλαδή τις διαφορές στις επιδόσεις της 

αναγνωστικής κατανόησης των δύο ερευνητικών οµάδων. 
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3.2 Πληθυσµός και δείγµα της έρευνας 

Το δείγµα προέρχεται από τον πληθυσµό των παιδιών που φοιτούσαν στη β΄ τάξη του 

∆ηµοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2007-2008. Τις ερευνητικές οµάδες συγκρότησαν 

83 υποκείµενα, εκ των οποίων τα 39 αποτέλεσαν την οµάδα πειραµατισµού και τα υπόλοιπα 44 

την οµάδα ελέγχου. Τα υποκείµενα αυτά προέρχονται από δύο ∆ηµοτικά Σχολεία της ίδιας 

συνοικίας της πόλης του Ηρακλείου, το 47o & το 19o. Η επιλογή τους έγινε έτσι ώστε όλο το 

δείγµα να προέρχεται από οικογένειες ίδιου επιπέδου κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης. Σε 

κάθε σχολείο το ένα τµήµα µαθητών αποτέλεσε την οµάδα πειραµατισµού, ενώ το άλλο την 

οµάδα ελέγχου.  

Το παραπάνω δείγµα είναι περιστασιακό και όχι τυχαίο, αφού οι οµάδες είχαν 

δηµιουργηθεί ήδη ως τµήµατα τάξης σχολείων, χωρίς την παρέµβαση του ερευνητή ή την 

τροποποίηση της σύστασης και της δοµής τους. Επιπλέον, το δείγµα µπορεί να χαρακτηριστεί 

και ως εµπειρικό, εφόσον δεν επιλέχτηκε µε τη διαδικασία της τυχαίας δειγµατοληψίας 

(Βάµβουκας, 2002:165).  

           Η προέλευση και το φύλο των 83 υποκειµένων φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.   

           Σχολείο Απόλυτες 
συχνότητες (F) 

Σχετικές 
συχνότητες (%) 

19ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 41 49,39 

47ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 42 50,61 

Σύνολο 83 100,0 

Πίνακας 1: Κατανοµή των υποκειµένων ανάλογα µε το σχολείο όπου φοιτούν 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, από τα 83 υποκείµενα του δείγµατος 41 (49,39%) 

φοιτούν στo 19ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου και  42 (50,61%) στο 47ο 
∆ηµοτικό Σχολείο 

Ηρακλείου. 

 

 

Πίνακας 2: Κατανοµή των υποκειµένων ανάλογα µε το σχολείο όπου φοιτούν και 
την οµάδα όπου ανήκουν 

           Σχολείο Πειραµατική 
οµάδα 

Σχετικές 
συχνότητες 

(%) 

Οµάδα 
ελέγχου 

Σχετικές 
συχνότητες 

(%) 
19ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 19 22,89 22 26,51 

47ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 20 24,09 22 26,51 

Σύνολο 39 46,98 44 53,02 
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Στον πίνακα 2 και στη γραφική παράσταση Ι καταγράφονται οι απόλυτες και οι σχετικές 

συχνότητες κάθε οµάδας (πειραµατισµού και ελέγχου) ανάλογα µε το σχολείο απ’ όπου 

προέρχονται. 

Στην πειραµατική οµάδα του 19ου ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου ανήκει το 23% περίπου του 

συνολικού δείγµατος και στην αντίστοιχη οµάδα του 47ου το 24%. Στην οµάδα ελέγχου 

µοιράζεται το υπόλοιπο ποσοστό (26,5% σε κάθε σχολείο) (πίνακας 2 και γραφική παράσταση 

Ι).   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφική παράσταση Ι: Κατανοµή των υποκειµένων ανάλογα µε το σχολείο όπου φοιτούν και την 
οµάδα όπου ανήκουν 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Κατανοµή των υποκειµένων ανάλογα µε το φύλο τους 

 
Όπως διαπιστώνεται από τον πίνακα 3, το συνολικό δείγµα αποτελείται από 46 αγόρια 

(55,4%) και 37 κορίτσια (44,6%).  

 

 

 

Φύλο F (%) 

Αγόρι 46 55,4 

Κορίτσι 37 44,6 

Σύνολο 83 100,0 
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3.3 Εργαλεία 

3.3.1 Εργαλεία µέτρησης της µεταγνώσης 

Ανατρέχοντας στην πορεία που ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια οι µελέτες για τη 

µεταγνώση, παρατηρείται ότι έχει χρησιµοποιηθεί ένα πλήθος τεχνικών και εργαλείων για την 

µέτρησή της. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους µελετητές της µεταγνώσης συµφωνούν ότι η 

τελευταία δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί ή να µετρηθεί µε ακρίβεια. Ιδιαίτερα η χρήση 

µεταγνωστικών στρατηγικών σε µικρά παιδιά είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι γνωστικές διαδικασίες και γνώσεις όπως αυτή είναι σιωπηρές (υπονοούµενες) 

και µη προσβάσιµες (McTavish, 2008).  

 Οι διάφορες µέθοδοι, εργαλεία και υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση της 

µεταγνώσης, καθώς και της χρήσης µεταγνωστικών στρατηγικών από µικρά παιδιά 

συγκεκριµένα, περιλαµβάνουν ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις, παρατήρηση, πρωτόκολλα 

φωναχτής σκέψης, εικονικές ή προσοµοιοτικές διδασκαλίες και γραφικούς οργανωτές ή 

γνωστικούς χάρτες (de Jager, Jansen & Reezigt, 2005; McTavish, 2008).  

Η µέθοδος της παρατήρησης µε αυτο-αναφορά, η οποία γίνεται όλο και πιο δηµοφιλής όσο 

περνάνε τα χρόνια, παρέχει πολύτιµες πληροφορίες για τις αντιλήψεις των µαθητών. Ωστόσο, 

στην περίπτωση µικρότερων ηλικιακά µαθητών, τα µέτρα αυτο-αναφοράς µπορεί να 

αποδειχτούν προβληµατικά εξαιτίας της εξεζητηµένης γλώσσας που χρησιµοποιείται στις 

απαντητικής κλείδες, καθώς και της τάσης των µικρών µαθητών να παρουσιάσουν κλίση για 

θετικές απαντήσεις (McTavish, 2008). Οµοίως, η τεχνική της επίδοσης ερωτηµατολογίου, παρά 

το γεγονός ότι συγκρινόµενη µε άλλες τεχνικές συλλογής δεδοµένων που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της µεταγνώσης έχει το προτέρηµα της ευκολότερης 

ανάλυσης και διαχείρισής των ερωτηµατολογίων, ιδιαίτερα όταν το δείγµα είναι µεγάλο, 

παρουσιάζει αρκετά µειονεκτήµατα. Ένα από τα βασικότερα µειονεκτήµατα αποτελεί το 

γεγονός ότι επειδή στα ερωτηµατολόγια οι µαθητές ερωτώνται ρητά και συγκεκριµένα για την 

µεταγνώση, είναι πολύ πιθανό αυτά να µετρήσουν µια αντίληψη των µαθητών για την 

µεταγνώση παρά την πραγµατική χρήση της τελευταίας σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Επιπλέον, τα ερωτηµατολόγια δεν φαίνεται να είναι κατάλληλα για παιδιά που δυσκολεύονται 

να συλλογιστούν ή να εκφράσουν µε λόγια µαθησιακές συµπεριφορές. Τέλος, άλλη µια 

αδυναµία των ερωτηµατολογίων αποτελεί το γεγονός ότι οι µετρήσεις που προκύπτουν από τις 

ερωτήσεις αυτο-αναφοράς που χαρακτηρίζουν τα συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια, µπορούν να 

επηρεαστούν από γενικές τάσεις απόκρισης, όπως για παράδειγµα τάσεις που προκύπτουν από 

κοινωνική επιθυµία (de Jager, Jansen & Reezigt, 2005). 
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Παρόµοιες ενστάσεις, ωστόσο, ισχύουν και για τη µέθοδο της συνέντευξης. Για τον λόγο 

αυτό, αρκετοί ερευνητές έχουν χρησιµοποιήσει στις µελέτες τους τις τεχνικές της συλλογής 

δεδοµένων µέσω πρωτοκόλλων φωναχτής σκέψης και γραφικών οργανωτών (de Jager, Jansen 

& Reezigt, 2005; McTavish, 2008). Οι τεχνικές αυτές, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για τις 

ανάγκες του παρόντος ερευνητικού εγχειρήµατος, αναλύονται πολύ σύντοµα στις υποενότητες 

που ακολουθούν.  

 

3.3.1.1 Η φωναχτή σκέψη 

Η φωναχτή σκέψη (think-aloud) είναι µια τεχνική µε την οποία τα άτοµα εκφράζουν 

φωναχτά τις σκέψεις τους και αναφέρουν τις διαδικασίες και τους συνειρµούς που κάνουν κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσης µιας δραστηριότητας, όπως η ανάγνωση (de Jager, Jansen & 

Reezigt, 2005; McTavish, 2008). Τα πρωτόκολλα φωναχτής σκέψης έχουν χρησιµοποιηθεί για 

τη συλλογή πληροφοριών για την γνώση και τις διαδικασίες που χρησιµοποιούν και 

ακολουθούν οι µαθητές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ή της επίλυσης προβληµατικών 

καταστάσεων (El-Koumy, 2004; de Jager, Jansen & Reezigt, 2005; McTavish, 2008). Ο σκοπός 

για τον οποίο πολλοί ερευνητές χρησιµοποιούν την φωναχτή σκέψη, πέρα από την καθ’ αυτή 

συλλογή δεδοµένων, είναι να βοηθήσουν παράλληλα τους µαθητές να αναπτύξουν την 

ικανότητα παρακολούθησης και ελέγχου της αναγνωστικής τους κατανόησης και να 

εφαρµόσουν στρατηγικές που θα καθοδηγήσουν ή θα διευκολύνουν τη σκέψη τους (El-Koumy, 

2004; McTavish, 2008).  

Οι λεκτικές αναφορές που γίνονται µε την τεχνική της φωναχτής σκέψης, µπορούν να 

διακριθούν σε ενδοσκοπικές και αναδροµικές. Οι ενδοσκοπικές αναφορές πραγµατοποιούνται 

κατά τη διάρκεια της εµπλοκής του µαθητή σε κάποια µαθησιακή διαδικασία. Αυτό το είδος 

αυτο-αναφορών έχει επικριθεί από πολλούς, καθώς θεωρείται ότι επεµβαίνει και διακόπτει τις 

διαδικασίες της σκέψης και κατά συνέπεια τις διαδικασίες της διεκπεραίωσης των διαφόρων 

δραστηριοτήτων. Οι αναδροµικές αναφορές, από την άλλη πλευρά, συλλέγονται µετά την 

ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών. Και αυτό το είδος αυτο-αναφορών έχει επικριθεί µε 

τη σειρά του, αφού οι µαθητές φαίνεται να ξεχνούν συχνά ή να ανακαλούν ανακριβώς τις 

νοητικές διαδικασίες που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας (El-Koumy, 

2004).  

Όπως πολλές άλλες µεθόδους συλλογής δεδοµένων µέσω προφορικών αναφορών (π.χ. 

συνέντευξη), λοιπόν, η φωναχτή σκέψη ως εργαλείο µέτρησης και αξιολόγησης της χρήσης 

µεταγνωστικών στρατηγικών έχει επικριθεί για διάφορους λόγους. Αυτοί περιλαµβάνουν εκτός 

των άλλων, την έλλειψη της κατάλληλης γλώσσας και λεκτικής ευχέρειας των µικρών παιδιών 



 130 

σε συζητήσεις που έχουν να κάνουν µε νοητικά γεγονότα, τη συµπεριφορά του παρατηρητή-

ερευνητή όσον αφορά στην εξαγωγή ευνοϊκών γι’ αυτούς συµπερασµάτων από τις αναφορές 

των υποκειµένων, το συχνό φαινόµενο οι µαθητές να ξεχνούν, όπως είδαµε, πολλά πράγµατα 

µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται οι αναφορές τους, καθώς και τη συχνή διακοπή των 

γνωστικών διαδικασιών σκέψης των υποκειµένων από τον ερευνητή προκειµένου να τεθούν 

ερωτήσεις (Jacobs & Paris, 1987; McTavish, 2008).  

Γενικά, η φωναχτή σκέψη µειώνει την ταχύτητα και επηρεάζει αρκετά τις εσωτερικές 

διαδικασίες εκτέλεσης ενός έργου. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο το αντικείµενο που επιχειρεί 

να µετρήσει η παραπάνω τεχνική, δηλαδή η µεταγνώση, µπορεί για πολλούς µαθητές να 

λειτουργεί σε υποσυνείδητο επίπεδο, µε αποτέλεσµα να µην είναι σε θέση να κάνουν κάποια 

σχετική αναφορά, ακόµα και αν την έχουν αποκτήσει και µπορούν να την χρησιµοποιούν 

αποτελεσµατικά. Για τους παραπάνω λόγους, αρκετοί ερευνητές χρησιµοποιούν πλέον 

προσοµοιοτικές διδασκαλίες, έναν συνδυασµό δηλαδή των τεχνικών της φωναχτής σκέψης και 

της διαδικασίας της συνέντευξης, στις οποίες οι µαθητές καλούνται να εξηγήσουν σε τρίτους 

πώς να εκτελούν µια δραστηριότητα (de Jager, Jansen & Reezigt, 2005). Η παραπάνω µέθοδος 

προϋποθέτει ότι η µεταγνώση µπορεί να γίνει ορατή και εµφανής χωρίς απαραίτητα οι µαθητές 

να εκτελέσουν οι ίδιοι τη δραστηριότητα.  

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά στην 

εγκυρότητα και στην αξιοπιστία λεκτικών αναφορών, όπως η φωναχτή σκέψη. Ωστόσο, πολλοί 

είναι οι ειδικοί της αξιολόγησης που συµφωνούν ότι τέτοιες αναφορές µπορούν να 

αποτελέσουν πολύτιµες πηγές πληροφοριών για τις γνωστικές και µεταγνωστικές διαδικασίες 

των µαθητών, όταν ο χειρισµός τους και η ερµηνεία τους γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και 

πλήρη κατανόηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχουν προσκοµισθεί. Ειδικότερα για τις 

διαδικασίες της ανάγνωσης και της αναγνωστικής κατανόησης, αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί 

και ερευνητές που θεωρούν την φωναχτή σκέψη ως µια από τις σηµαντικότερες τεχνικές για 

την αξιολόγησή τους, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους από τους µαθητές 

(El-Koumy, 2004).  

 

3.3.1.2 Γραφικοί οργανωτές 

Έχει αποδειχτεί ερευνητικά ότι οι µαθητές που διαβάζουν σε βάθος ένα κείµενο συνήθως 

είναι σε θέση να το αναπαραστήσουν σε χωρική διάταξη, δηλαδή να σχεδιάσουν, να 

δηµιουργήσουν διαγράµµατα ή να κατασκευάσουν νοητικούς χάρτες που να 

συµπεριλαµβάνουν βασικές πληροφορίες του κειµένου. Οι γραφικοί οργανωτές (graphic 

organizers) είναι εργαλεία που αναφέρονται στην κατασκευή από τους µαθητές οπτικών 



 131 

αναπαραστάσεων των βασισµένων στο κείµενο γνώσεων, τα οποία µπορούν συνήθως 

περιλαµβάνουν σχέδια, νοητικούς χάρτες και διαγράµµατα (Taboada & Guthrie, 2004; Guthrie 

& Taboada, 2004; Rice, 2006).  

Οι παραπάνω οπτικές δοµές αποτελούν ισχυρά εργαλεία για τη διδασκαλία της 

αναγνωστικής κατανόησης, αφού προσφέρουν σταθερές και αξιοµνηµόνευτες αναπαραστάσεις 

των περιληπτικών διαδικασιών σκέψης (Barton & Sawyer, 2003). Αρκετές από τις ερευνητικές 

προσπάθειες για τους γραφικούς οργανωτές έχουν εστιαστεί στην χρήση τους ως εργαλείο για 

τη διευκόλυνση των µαθητών στην κατανόηση της κειµενικής δοµής. Μεταξύ πολλών 

ερευνών, οι γραφικοί οργανωτές έχουν αποδειχτεί χρήσιµοι στο να βοηθούν τους µαθητές να 

οπτικοποιούν τις σχέσεις µεταξύ δοµικών στοιχείων σε ένα κείµενο (Rice, 2006; Abromitis, 

1994; Geimer, et al, 1998). Έτσι, η χρήση γραφικών οργανωτών συχνά συνοδεύεται από 

διδασκαλία για την χρήση συνθηµατικών λέξεων ή εκφράσεων για τον προσδιορισµό τέτοιων 

σχέσεων, όπως για παράδειγµα η σύγκριση/αντίθεση ή το αίτιο/αποτέλεσµα (Rice, 2006). 

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες έρευνες στο πεδίο των µεταγνωστικών στρατηγικών 

στην αναγνωστική κατανόηση περιλαµβάνουν µαθητές µεσαίων και µεγάλων τάξεων του 

δηµοτικού σχολείου, υπάρχουν αρκετά σηµαντικά στοιχεία που δηλώνουν ότι η χρήση 

γραφικών οργανωτών ως συστατικό προγραµµάτων αναγνωστικής κατανόησης είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµη και επιβοηθητική για τους νεότερους ηλικιακά και αδύναµους σε επιδόσεις µαθητές, 

καθώς και για µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες (Rice, 2006). 

Η διαδικασία της γραφικής οργάνωσης των πληροφοριών ενός κειµένου περιλαµβάνει 

συνήθως τα ακόλουθα βήµατα: (α) την προσεκτική ανάγνωση ενός εκτενούς κειµένου, (β) τον 

προσδιορισµό των κυριότερων γεγονότων και απόψεων του κειµένου, (γ) τον εντοπισµό 

δευτερευόντων υποστηρικτικών λεπτοµερειών του κειµένου, (δ) τον καθορισµό των σχέσεων 

µεταξύ των κεντρικών ιδεών και των υποστηρικτικών λεπτοµερειών, (ε) την οργάνωση των 

παραπάνω πληροφοριών σε κάποιο είδος γραφικού οργανωτή, όπως νοητικό χάρτη, διάγραµµα, 

πίνακα ή ζωγραφιά. Η παραπάνω διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε όλα τα γνωστικά πεδία 

(Taboada & Guthrie, 2004).  

Η γραφική οργάνωση, ως γνωστική στρατηγική στην αναγνωστική κατανόηση, µπορεί να 

λάβει χώρα όχι µόνο µετά, αλλά και κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Μια τέτοια διαδικασία 

δεν είναι πάντα απαραίτητο να αναβάλλεται για το τέλος, παρόλο που αποτελεί συνήθη 

πρακτική µε ιδιαιτέρως σηµαντικά αποτελέσµατα. Η χρήση γραφικών οργανωτών κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης, βέβαια, διακόπτει την ροή της αναγνωστικής διαδικασίας. Ωστόσο, 

αυτή η διακοπή µπορεί να παρέχει ευκαιρίες για την εµφάνιση και ανάπτυξη µεταγνωστικών 

διεργασιών, του τύπου γνώση του τι γνωρίζου ήδη οι µαθητές και πώς θα πρέπει να το 
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οργανώσουν. Οι γραφικοί οργανωτές µπορούν να διεξαχθούν είτε για µια µόνο σελίδα, είτε για 

µία µόνο ενότητα ή για ολόκληρο το κείµενο, ως εργαλεία για τη σύνοψη και κατασκευή µιας 

γνωστικής βάσης από την ανάγνωση. Έτσι, οι µαθητές µαθαίνουν να δηµιουργούν απόψεις και 

αντιλήψεις, να χρησιµοποιούν σύµβολα για να τις συνδέουν µεταξύ τους, καθώς και να 

οργανώνουν τις σκέψεις τους. ∆ιευθετώντας την κατανόησή τους αναπαραστατικά, οι µαθητές 

µαθαίνουν τελικά πώς να δοµούν αυτά που γνωρίζουν, µια δοµή η οποία αποτελεί θεµέλιο για 

την µελλοντική τους ανάγνωση (Guthrie & Taboada, 2004). 

 

3.3.2 Τα εργαλεία της έρευνας 

3.3.2.1 Το τεστ της αναγνωστικής κατανόησης 

Το τεστ αναγνωστικής κατανόησης αποτελείται από τρία µέρη (Παράρτηµα). Το πρώτο 

είναι τµήµα της ∆οκιµασίας Αναγνωστικής Επίδοσης (∆ΑΕ) των Παντελιάδου και Σιδερίδη 

(Σταλίκας, Τριλίβα & Ρούσση, 2002) και συγκεκριµένα το τµήµα που περιλαµβάνει ανάγνωση 

κειµένων και ερωτήσεις κατανόησης πολλαπλής επιλογής. Η παραπάνω διαδικασία βασίζεται 

στην τεχνική ανάκλησης περιεχοµένου του κειµένου, η οποία αποτελεί µια από τις βασικές 

τεχνικές αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης (Βάµβουκας, 1994). Σύµφωνα µε την 

παραπάνω τεχνική, µετά την ανάγνωση ενός κειµένου ο αναγνώστης καλείται να εντοπίσει, να 

επιλέξει και να ανασύρει από τη µνήµη του πληροφοριακά στοιχεία του κειµένου, τα οποία έχει 

συγκρατήσει και δοµήσει στα προϋπάρχοντα γνωστικά σχήµατά του, αναπαριστώντας τα είτε 

προφορικά είτε γραπτά (Πόρποδας, 2002). Με τον παραπάνω τρόπο ελέγχεται ο βαθµός 

κατανόησης του αναγνώστη όσον αφορά το περιεχόµενο του κειµένου που διάβασε. Στην 

προκειµένη περίπτωση η ανάκληση περιεχοµένου γίνεται µέσω της απάντησης των 

αναγνωστών σε ερωτήσεις κατανόησης, οι οποίες έχουν τη µορφή της πολλαπλής επιλογής. Η 

µορφή αυτή επιλέχτηκε θέλοντας να εξασφαλίσουµε ότι ο βαθµός δυσκολίας του τεστ θα ήταν 

ανάλογος της ηλικίας και των δεξιοτήτων των υποκειµένων της έρευνας.  

Έτσι, το πρώτο µέρος της παρούσας δοκιµασίας διαρθρώνεται σε τρία πολύ σύντοµα 

κείµενα βαθµωτής δυσκολίας, µε το τελευταίο κείµενο να θεωρείται λίγο πιο δύσκολο από τα 

δύο προηγούµενα, λόγω µεγέθους, περιεχοµένου και των αντίστοιχων ερωτήσεων κατανόησης 

που το ακολουθούν. Καθένα από τα κείµενα ακολουθούνται από µια σειρά ερωτήσεων 

κατανόησης µε τη µορφή της πολλαπλής επιλογής. Συγκεκριµένα, για τα δύο πρώτα κείµενα 

ζητείται απάντηση σε τρεις ερωτήσεις, κάποιες εκ των οποίων έχουν την µορφή συµπλήρωσης 

κενού, ενώ το τελευταίο κείµενο ακολουθούν τέσσερις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι 

πιθανές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση είναι τέσσερις, αλλά γίνεται ξεκάθαρο στους µαθητές ότι 

µόνο µια από αυτές είναι σωστή µε βάση το κείµενο που προηγείται.. Η άσκηση καλεί τους 
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µαθητές, αφού διαβάσουν προσεκτικά το κάθε κείµενο, να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν, επιλέγοντας την απάντηση που θεωρούν ορθή σύµφωνα 

µε αυτά που διάβασαν παραπάνω. Προκειµένου να κατανοήσουν καλύτερα την άσκηση και τον 

κεντρικό της στόχο, δίνεται ένα παράδειγµα στην πρώτη σελίδα του τεστ, µε το οποίο γίνεται η 

επεξήγηση της άσκησης. Το παράδειγµα αυτό διεξάγεται πριν την έναρξη της δοκιµασίας µε τη 

βοήθεια της ερευνήτριας, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του τεστ στους µαθητές και δεν 

συµπεριλαµβάνεται στην αξιολόγηση της δοκιµασίας. 

Το δεύτερο και τρίτο µέρος του τεστ αποτελείται από δυο ελλιπή κείµενα. Για την 

κατασκευή του χρησιµοποιήθηκε η τεχνική ολοκλήρωσης κειµένων, η οποία θεωρείται έγκυρο 

µέσο αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης και ελέγχει την κατανόηση ενός κειµένου 

στο σύνολό του (Βάµβουκας, 1992; Harris & Sipay, 1985; Chatel, 2001; Gamaroff, 1998; 

Yamashita, 2003). Η παραπάνω τεχνική βασίζεται στον ψυχολογικό νόµο της καλής µορφής 

και την τάση του ανθρώπου να αντιλαµβάνεται άρτιες, ολοκληρωµένες µορφές, ενώ απαιτεί 

από τον αναγνώστη να αξιοποιήσει τις προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες του, καθώς και να 

εξασκήσει την ικανότητα ανακάλυψης σχέσεων (Βάµβουκας, 1992α; Κουτσουράκη, 2005; 

Chatel, 2001), να εφαρµόσει κανόνες αποκωδικοποίησης και να εντοπίσει και να κατανοήσει 

βασικές συντακτικές σχέσεις, λέξεις και προτάσεις, προκειµένου να κατανοήσει το περιεχόµενο 

του κειµένου (Κουτσουράκη, 2005; Chatel, 2001). Εκτός από το γεγονός ότι η συγκεκριµένη 

τεχνική αποτελεί τµήµα πολλών σταθµισµένων οργάνων αξιολόγησης ψυχογλωσσικών 

ικανοτήτων (Βάµβουκας, 1992α; Gamaroff, 1998; Κουτσουράκη, 2005) και εξασφαλίζει  

αντικειµενικότητα της αξιολόγησής της, εγκυρότητα και αξιοπιστία, η συµπλήρωση ελλιπών 

κειµένων στα οποία έχουν καταργηθεί λέξεις σε κανονικά διαστήµατα (κάθε 5η ή 6η ή 7η κ.τ.λ. 

λέξη) απαιτεί επίσης διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής και γνωστικής επεξεργασίας, τα οποία 

περιλαµβάνουν τόσο χαµηλότερου, όσο και υψηλότερου επιπέδου ικανότητες κατανόησης 

(επίπεδο πρότασης και διαπροτασιακό αντίστοιχα), αφού απαιτείται η εύρεση και συµπλήρωση 

διάφορων τύπων λέξεων (Yamashita, 2003; Κουτσουράκη, 2005).  

Στο δεύτερο µέρος του παρόντος τεστ, λοιπόν, οι µαθητές συναντούν το πρώτο από τα 

δύο ελλιπή κείµενα της δοκιµασίας. Το κείµενο αυτό αποτελείται από είκοσι κενά, όπου το 

κάθε κενό επιδέχεται µια µόνο από τις τρεις επιλογές απάντησης που αναγράφονται ακριβώς 

από κάτω. Η δοκιµασία αυτή απαιτεί από τα υποκείµενα να αξιοποιήσουν τις προηγούµενες 

εµπειρίες και γνώσεις τους και ελέγχει την ικανότητα ανακάλυψης σχέσεων (Βάµβουκας, 

1992). Οι λέξεις που λείπουν περιλαµβάνουν επίθετα, ουσιαστικά, ρήµατα, αντωνυµίες, άρθρα 

και συνδέσµους και η επιλογή τους έγινε καταργώντας κάθε φορά τη δέκατη λέξη από την 

ακολουθία των λέξεων στο κείµενο. Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές, στη συνήθη µορφή της 
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τεχνικής ολοκλήρωσης κειµένων γίνεται κατάργηση κάθε πέµπτης λέξης από ένα κείµενο 250 

λέξεων περίπου (Βάµβουκας, 1992α; Κουτσουράκη, 2005; Harris & Sipay, 1985). Για µικρές 

ηλικίες, όµως, όπως στην παρούσα περίσταση, προτείνεται η κατάργηση κάθε δέκατης λέξης 

και η χρήση συντοµότερων κειµένων, γεγονός που µας οδήγησε στην παραπάνω επιλογή. Για 

µια ακόµα φορά δίνεται παράδειγµα για καλύτερη κατανόηση της άσκησης, το οποίο 

προηγείται του ελλιπούς κειµένου, διεξάγεται µαζί µε την ερευνήτρια στην τάξη και δεν 

συµπεριλαµβάνεται στην τελική βαθµολόγηση του τεστ.   

Τέλος, το τρίτο µέρος της δοκιµασίας αποτελείται από ένα σύντοµο ελλιπές κείµενο, το 

οποίο περιέχει συνολικά δέκα κενά. Η επιλογή των κενών έγινε ακολουθώντας την ίδια µέθοδο 

που ακολουθήσαµε και στο δεύτερο µέρος του τεστ, καταργώντας δηλαδή τη δέκατη λέξη. 

Αυτή τη φορά δεν υπάρχουν πιθανές επιλογές απάντησης, οπότε οι αναγνώστες καλούνται να 

συµπληρώσουν τα κενά µε µία και µόνο µία λέξη που θεωρούν οι ίδιοι ότι ταιριάζει. 

Προκειµένου να γίνει κατανοητή η παραπάνω διαδικασία διεξάγεται παράδειγµα που 

προηγείται του ελλιπούς κειµένου, µε τη βοήθεια της ερευνήτριας.  

Η εγκυρότητα της συνολικής δοκιµασίας ελέγχθηκε σε συσχετισµό µε την αξιολόγηση 

του δασκάλου (εξωτερικό κριτήριο) για το επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής κατανόησης 

των µαθητών (Βάµβουκας, 2002 & 1994). Η διαδικασία και οι σχετικοί δείκτες παρουσιάζονται 

σε επόµενη ενότητα που αφορά την προκαταρκτική έρευνα (3.4.1). 

Ο παραπάνω συνδυασµός των τριών δοκιµασιών επιλέχθηκε προκειµένου να δοθεί η 

δυνατότητα στα υποκείµενα να χρησιµοποιήσουν ποικίλες στρατηγικές κατανόησης. Ο µέσος 

όρος της επίδοσης στις τρεις δοκιµασίες αποτελεί την επίδοση κάθε µαθητή στην αναγνωστική 

κατανόηση.  

 

  3.3.2.1.1. Η βαθµολόγηση του τεστ της αναγνωστικής κατανόησης 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επίδοση του τεστ αναγνωστικής κατανόησης έγινε ανά 

τµήµα σε όλα τα υποκείµενα του δείγµατος µε οµοιόµορφο τρόπο και κατά την ίδια χρονική 

περίοδο. Η διάρκεια που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της δοκιµασίας σε κάθε περίπτωση 

κυµαινόταν από 30 έως 40 λεπτά, δηλαδή περίπου µία διδακτική ώρα. Αρχικά γινόταν η 

παρουσίαση του τεστ και των επιµέρους τµηµάτων του από την ερευνήτρια, η οποία 

περιοριζόταν αυστηρά στις εκφωνήσεις και στα παραδείγµατα των επιµέρους ασκήσεων.  

Η βαθµολόγηση του τεστ έγινε σε κλίµακα του 10 για το πρώτο και τρίτο µέρος της 

δοκιµασίας και σε κλίµακα του 20 για το δεύτερο µέρος της δοκιµασίας. Η ανώτατη 

βαθµολογία που θα µπορούσαν να πετύχουν οι µαθητές συνολικά ήταν 40 σωστές απαντήσεις. 

Με άλλα λόγια, η κάθε σωστή απάντηση βαθµολογήθηκε µε έναν βαθµό, ενώ η κάθε 
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λανθασµένη απάντηση ή η απουσία οποιασδήποτε απάντησης δεν έλαβε βαθµό (δηλαδή 

βαθµολογήθηκε µε µηδέν). Το άθροισµα των παραπάνω βαθµών αποτέλεσε τη συνολική 

επίδοση στο τεστ αναγνωστικής κατανόησης.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η βαθµολόγηση του τρίτου µέρους της 

παραπάνω δοκιµασίας έγινε µε βάση την αντίστοιχη κλείδα διόρθωσης, η οποία παρατίθεται 

στο παράρτηµα της εργασίας µας. Η κλείδα αυτή περιλαµβάνει τις σωστές απαντήσεις για κάθε 

ένα από τα δέκα κενά του ελλιπούς κειµένου, καθώς και πιθανές συνώνυµες ή άλλες λέξεις που 

θα µπορούσαν να επιλεγούν από τους αναγνώστες χωρίς να αλλοιωθεί το νόηµα του κειµένου, 

καλύπτοντας έτσι όλες τις πιθανές σωστές απαντήσεις. 

 

3.3.2.2 Οι ατοµικοί γραφικοί οργανωτές 

Οι µαθητές χρησιµοποίησαν γραφικούς οργανωτές κατασκευασµένους από την 

ερευνήτρια (Παράρτηµα), προκειµένου να καταγράψουν τις προσωπικές τους εφαρµογές των 

στρατηγικών κατανόησης που έµαθαν στα πλαίσια της διδακτικής παρέµβασης. Όπως έχει 

προαναφερθεί, σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές, οι γραφικοί οργανωτές αποτελούν µια πολύ 

αποτελεσµατική τεχνική µελέτης των µεταγνωστικών διεργασιών (Graff Silver, 2003; Barton & 

Sawyer, 2003). Αποτελούν εικονικές αναπαραστάσεις που επιτρέπουν στους µαθητές να 

κατανοούν καλύτερα τις πληροφορίες, αφού µε τον τρόπο αυτό οργανώνουν τις ιδέες και τις 

απόψεις τους. Παρέχουν ένα σηµείο έναρξης της κατανόησης για τους µαθητές και τους 

βοηθάνε να επικεντρώσουν την  προσοχή τους στα κύρια σηµεία του κειµένου. Επιπλέον, τους 

βοηθούν να δοµήσουν τη σκέψη τους, επιτρέποντάς τους να θυµούνται και να καταλαβαίνουν 

αυτά που διαβάζουν (Graff Silver, 2003).  

Οι µαθητές καλούνταν να συµπληρώσουν ξεχωριστές φόρµες - γραφικούς οργανωτές για 

κάθε στρατηγική που είχε διδαχθεί, εφόσον έκαναν χρήση της συγκεκριµένης στρατηγικής. Η 

τεχνική που χρησιµοποιούσαν οι µαθητές στις πρώτες διδασκαλίες των στρατηγικών ήταν η 

φωναχτή σκέψη µε ανασκόπηση, αλλά κυρίως µε την µορφή της ενδοσκόπησης (3.3.1.1), 

δηλαδή της διακοπής της ανάγνωσης ανά τακτά διαστήµατα είτε για οργάνωση της σκέψης 

τους, είτε για συµπλήρωση του γραφικού οργανωτή µε τις ιδέες τους. Αργότερα, στις 

τελευταίες διδασκαλίες για κάθε στρατηγική, η παραπάνω διαδικασία γινόταν σιωπηρά, όπως 

θα  δούµε και παρακάτω στο σχεδιασµό και τη διεξαγωγή των διδασκαλιών (3.4.2.2).  

Η κάθε µία από τις τρεις στρατηγικές που διδάχθηκαν, λοιπόν, είχε το δικό της αντίστοιχο 

γραφικό οργανωτή. Όπως φαίνεται στο παράρτηµα της εργασίας, κάθε γραφικός οργανωτής 

αποτελείται από έναν σχετικό και ανάλογο µε τη στρατηγική τίτλο, τον τίτλο του κειµένου στο 
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οποίο αντιστοιχεί κάθε φορά ο συγκεκριµένος οργανωτής, καθώς και διάφορα σχήµατα και 

λέξεις ή εκφράσεις που βοηθούν τους µαθητές να τους συµπληρώσουν ορθά.  

Συγκεκριµένα, ο γραφικός οργανωτής της στρατηγικής χρήσης της προηγούµενης γνώσης 

µε σύνδεση κειµένου µε εαυτό και κειµένου µε άλλα κείµενα, έχει τίτλο «Κάτι µου θυµίζει…», 

θέλοντας να βάλει τους µαθητές στο κλίµα, το νόηµα και το στόχο της δεδοµένης φόρµας και 

της αντίστοιχης στρατηγικής. Επιπλέον, στον οργανωτή παρατίθεται ένας πίνακας µε 

βοηθητικές λέξεις, «το κουτί των ιδεών», το οποίο χρησιµεύει στο να ανακαλέσουν οι µαθητές 

γνώσεις και εµπειρίες από την προσωπική τους ζωή, δηµιουργώντας έτσι ευκολότερα 

συνδέσεις µε τον εαυτό τους και µε άλλα κείµενα που έχουν συναντήσει παλαιότερα. Στη 

συνέχεια, οι µαθητές καταγράφουν τις παραπάνω συνδέσεις και σκέψεις τους στον πίνακα που 

ακολουθεί το κουτί των ιδεών. Ο πίνακας χωρίζεται σε δύο στήλες. Στην πρώτη στήλη οι 

µαθητές καλούνται να συµπληρώσουν αυτά που σκέφτονταν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

του κειµένου, ενώ στη δεύτερη στήλη καταγράφουν τις συνδέσεις που δηµιουργούν. Σε κάθε 

στήλη οι µαθητές µπορούν να γράψουν µέχρι τρεις σκέψεις ή συνδέσεις που κάνουν, χωρίς 

αυτό να σηµαίνει ότι ο αριθµός αυτός είναι περιοριστικός για όσους επιθυµούν να αναφέρουν 

παραπάνω πράγµατα.  

Οµοίως, ο τίτλος του γραφικού οργανωτή της στρατηγικής της πρόβλεψης είναι «Τι θα 

γίνει άραγε µετά;;;», ενώ ολόκληρη η φόρµα συµπλήρωσης των προβλέψεων των µαθητών 

περικλείεται µέσα σε ένα σχήµα µεγάλης κρυστάλλινης, µαγικής µπάλας σαν εκείνες που έχουν 

οι µάντεις. Με τον τρόπο αυτό, οι µαθητές µπορούν να εγκλιµατιστούν άµεσα και 

αντιλαµβάνονταν απόλυτα το στόχο και τον τρόπο συµπλήρωσης του δεδοµένου γραφικού 

οργανωτή, κάθε φορά που καλούνται ή επιλέγουν να τον χρησιµοποιήσουν. Οι προβλέψεις που 

µπορούν να επιλέξουν να κάνουν οι µαθητές είναι τρεις. Κάθε πρόβλεψη αποτελείται από τρεις 

προτάσεις, η αρχή των οποίων παρουσιάζεται καταγεγραµµένη στον γραφικό οργανωτή 

παρέχοντας ένα πολύ συγκεκριµένο µοτίβο διατύπωσης των προβλέψεων των µαθητών. 

Συµπληρώνοντας τις παραπάνω προτάσεις, δηµιουργείται µια πρόβλεψη η οποία αποτελείται 

από το σηµείο του κειµένου στο οποίο σταµάτησε ο κάθε µαθητής για να κάνει την πρόβλεψή 

του («Στην ιστορία λέει ότι…»), την καθαυτή πρόβλεψη του κάθε µαθητή («Εγώ µαντεύω 

ότι…») και το πραγµατικό τελικά γεγονός που ακολουθεί παρακάτω στο κείµενο («Τελικά 

αυτό που έγινε ήταν…»). Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να 

διαπιστώσουν αν η πρόβλεψή τους είναι ορθή ή όχι και αποφεύγεται ο κίνδυνος εµµονής των 

µαθητών στη δική τους πρόβλεψη µε αποτέλεσµα την παρανόηση του πραγµατικού 

περιεχοµένου του κειµένου. Επιπλέον, ο γραφικός οργανωτής διαθέτει ξεχωριστό χώρο για µια 

τελευταία πρόβλεψη µετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του κειµένου, σχετικά µε το τι θα 
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γίνει τελικά στην ιστορία ή πώς νοµίζουν οι µαθητές ότι θα τελειώσει («Τι θα γίνει άραγε 

µετά;;;»). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα κείµενα που επιλέχθηκαν για τις 

πρώτες διδασκαλίες (µοντελοποίησης και πρακτικής άσκησης µε φθίνουσα καθοδήγηση) της 

στρατηγικής της πρόβλεψης, δεν διέθεταν κάποιο τέλος και ολοκληρώνονταν µε µια µισή 

φράση µε αποσιωπητικά, αφήνοντας το περιθώριο στους µαθητές να δώσουν όποια κατάληξη 

προτιµούσαν. 

Ο τελευταίος γραφικός οργανωτής που συνοδεύει τη στρατηγική της αλληλουχίας, 

αποτελείται από δύο µέρη και παρέχεται στους µαθητές σε εκτυπωµένο φύλλο διπλής όψης 

(µπρος-πίσω). Στο πρώτο µέρος της φόρµας απεικονίζεται ένα τρένο µε τρία βαγόνια πάνω από 

τα οποία βρίσκονται τρεις ταµπέλες, η «Αρχή», η «Μέση» και το «Τέλος» και µέσα στα οποία 

υπάρχει χώρος για την καταγραφή του αρχικού ή αρχικών γεγονότων, των γεγονότων που 

αναφέρονται στη µέση ή στο κυρίως θέµα του κειµένου και στο τελικό ή τελικά γεγονότα της 

ιστορίας αντίστοιχα. Κάτω από το τρένο υπάρχει χώρος για την καταγραφή ενός πλαγιότιτλου 

ή µιας περιγραφικής φράσης που παρουσιάζει συνοπτικά την κεντρική ιδέα ή το κεντρικό 

νόηµα του κειµένου που διάβασαν οι µαθητές. Για να βοηθήσουµε τους µαθητές να 

ολοκληρώσουν το παραπάνω βήµα, αναγράφεται στον οργανωτή η αρχή της φράσης 

συνοπτικής περιγραφής του περιεχοµένου («Η ιστορία αυτή µιλούσε για…»), την οποία 

καλούνται να συµπληρώσουν.  

Το δεύτερο µέρος της φόρµας αποτελείται από ένα µεγάλο γράφηµα δύο αξόνων. Στον 

οριζόντιο άξονα υπάρχει χώρος για καταγραφή γεγονότων και πληροφοριών του κειµένου 

(µέχρι τέσσερις) που επιλέγουν να αναφέρουν και να αξιολογήσουν οι µαθητές. Στον κάθετο 

άξονα εµφανίζονται πέντε επιλογές αξιολόγησης αυτών των γεγονότων και πληροφοριών µε 

αύξουσα σειρά σηµασίας, από «καθόλου σηµαντικό» που βρίσκεται χαµηλότερα στον άξονα 

έως και «πάρα πολύ σηµαντικό» που βρίσκεται στο υψηλότερο σηµείο του κάθετου άξονα. Οι 

ενδιάµεσες επιλογές είναι «λίγο σηµαντικό», «µέτρια σηµαντικό» και αρκετά σηµαντικό». Οι 

µαθητές αφού καταγράψουν το γεγονός ή την πληροφορία του κειµένου που επέλεξαν να 

αναφέρουν, αξιολογούν τη σηµασία του τραβώντας µια γραµµή στο ύψος της ανάλογης κατά 

την κρίση τους επιλογής του κάθετου άξονα. Για τη διευκόλυνση των µαθητών έχει σχεδιαστεί 

µια διακεκοµµένη οριζόντια γραµµή στο ύψος της ενδιάµεσης επιλογής αξιολόγησης, της 

«µέτρια σηµαντικό», ώστε να µπορούν να εντοπίζουν και να διαχωρίζουν ευκολότερα τις 

επιλογές αξιολόγησης που βρίσκονται πάνω και κάτω από τη µέση εννοιολογικά και 

σχηµατικά, κάνοντας συγκρίσεις (το πολύ και το λίγο, το µεγάλο και το µικρό, το πάνω και το 

κάτω). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ο τίτλος του συγκεκριµένου γραφικού οργανωτή 

ολοκληρώνεται σε δύο µέρη, όπως και η ίδια η φόρµα, ξεκινώντας από το πρώτο µε την φράση 
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«Το τρένο της ιστορία…» και τελειώνοντας στο δεύτερο µε την φράση «…και το γράφηµά 

της». Με τον τρόπο αυτό, γίνεται εµφανής ο ξεχωριστός και διαφορετικός στόχος των δύο 

τµηµάτων του οργανωτή, αλλά επισηµαίνεται παράλληλα και η άµεση σύνδεσή τους σαν µέρη 

ενός γενικότερου συνόλου, δηλαδή της ολοκληρωµένης εφαρµογής της στρατηγικής της 

αλληλουχίας.  

 

3.3.2.3 Η κλείδα παρατήρησης του ερευνητή 

Στόχος του συγκεκριµένου εργαλείου είναι η καταγραφή της χρήσης από τους µαθητές 

των στρατηγικών που διδάχθηκαν. Η κλείδα παρατήρησης του ερευνητή περιλαµβάνει πίνακα 

καταγραφής των στρατηγικών που χρησιµοποίησε ξεχωριστά κάθε µαθητής, κατά τη διάρκεια 

της ανάγνωσης ενός κειµένου. Επίσης, η κλείδα περιλαµβάνει και χώρο για την καταγραφή 

ιδιαίτερων παρατηρήσεων της συµπεριφοράς των µαθητών σχετικά µε την χρήση των 

µεταγνωστικών στρατηγικών που θέτουν σε εφαρµογή τους (Παράρτηµα).  

Η συµπλήρωση της κλείδας έγινε από την ερευνήτρια κατά τη διάρκεια της εργασίας σε 

µικρές οµάδες µαθητών, τις δύο τελευταίες εβδοµάδες της διδακτικής παρέµβασης. Σε κάθε µια 

από τις οµάδες µαθητών, οι οποίες όπως θα δούµε παρακάτω χωρίστηκαν µε βάση τα 

αποτελέσµατα της αρχικής επίδοσης του τεστ αναγνωστικής κατανόησης πριν από την έναρξη 

των διδασκαλιών της διδακτικής παρέµβασης, αντιστοιχεί µια κλείδα παρατήρησης. Η κλείδα 

αποτελείται από έναν πίνακα µε 6 γραµµές και τόσες στήλες όσες ο αριθµός των µαθητών κάθε 

οµάδας.  

Στην πρώτη γραµµή (η οποία συµπίπτει µε την πρώτη στήλη) καταγράφονται τα ονόµατα 

των υποκειµένων της οµάδας. Οι επόµενες γραµµές αφορούν τις στρατηγικές που διδάχθηκαν. 

Η στρατηγική της πρόβλεψης καταλαµβάνει µια γραµµή (4η, πρόβλεψη), ενώ οι στρατηγικές 

της χρήσης της προηγούµενης γνώσης και της αλληλουχίας καταλαµβάνουν δύο γραµµές η 

κάθε µία, µία για την κάθε όψη ή µέρος της, δηλαδή τη σύνδεση κειµένου µε εαυτό (2η γραµµή, 

Κ µε Ε) και κειµένου µε άλλα κείµενα (3η γραµµή, Κ µε Κ), καθώς και του κεντρικού νοήµατος 

του κειµένου (5η γραµµή, αλληλουχία) και των σηµαντικότερων σηµείων του (6η γραµµή, 

αλληλουχία), αντίστοιχα. Κάθε γραµµή που καταλαµβάνουν οι στρατηγικές περιλαµβάνει µια 

αντίστοιχη µε την εκάστοτε στρατηγική ερώτηση, την οποία η ερευνήτρια απευθύνει σε κάθε 

µαθητή µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάγνωσης και συµπλήρωσης των γραφικών 

οργανωτών, προκειµένου να προκαλέσει την φωναχτή σκέψη του και να διαπιστώσει ποιες 

στρατηγικές ή όψεις των στρατηγικών χρησιµοποίησε. Τέλος, την κάθε στήλη του πίνακα 

καταλαµβάνει, µε τη σειρά του, κάθε ένας µαθητής της εκάστοτε οµάδας αντίστοιχα.   
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Για την εφαρµογή των στρατηγικών µε χρήση του αντίστοιχου γραφικού οργανωτή, η 

ερευνήτρια συµπληρώνει στην αντίστοιχη γραµµή και στήλη το σύµβολο ( ), ενώ για την 

εφαρµογή των στρατηγικών χωρίς την χρήση του αντίστοιχου οργανωτή (δηλαδή µη 

παρατηρήσιµη εφαρµογή των στρατηγικών, αλλά διαπίστωση της χρήση τους κατά τη 

συζήτηση) χρησιµοποιείται το σύµβολο ( )1. Κενές µένουν οι αντίστοιχες γραµµές και στήλες  

όπου δεν παρατηρήθηκε εφαρµογή των στρατηγικών ή των γραφικών οργανωτών τους. Στο 

κάτω µέρος της κλείδας παρατήρησης, υπάρχει αρκετός χώρος για την καταγραφή των 

παρατηρήσεων της ερευνήτριας. 

 

3.4 Χρονοδιάγραµµα – Στάδια διεξαγωγής της έρευνας 

3.4.1 Α΄ Στάδιο: Η προκαταρκτική έρευνα και η επίδοση του τεστ αναγνωστικής  

        κατανόησης στο δείγµα της έρευνας 

Κατά το µήνα Ιανουάριο του 2008 πραγµατοποιήθηκε η προκαταρκτική έρευνα σε 

µαθητές ίδιας ηλικίας και ίδιου περίπου κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου µε τους µαθητές του 

δείγµατος, προκειµένου να ελεγχθούν θέµατα όπως ο χρόνος που απαιτείται για την χορήγηση 

της δοκιµασίας µέτρησης της αναγνωστικής κατανόησης, πιθανές δυσκολίες ή ασάφειες που θα 

µπορούσαν να  προκύψουν και άλλα παρόµοια ζητήµατα.  

Αρχικά η δοκιµασία χορηγήθηκε σε ένα τµήµα γειτονικού µε τα συµµετέχοντα στην 

έρευνα σχολείου, καταγράφηκαν παρατηρήσεις των µαθητών και των δασκάλων και έγιναν 

µικρές διορθώσεις στη διατύπωση των οδηγιών του δεύτερου και του τρίτου µέρους. 

∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι µια διδακτική ώρα ήταν αρκετή για τη συµπλήρωση της δοκιµασίας. 

Μετά τις βελτιώσεις η δοκιµασία χορηγήθηκε στο άλλο τµήµα του ίδιου σχολείου, σε σύνολο 

18  µαθητών. Προκειµένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα του τεστ ζητήθηκε από τη δασκάλα της 

τάξης η αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης των µαθητών σε κλίµακα του 10, ώστε να 

διερευνηθεί ο βαθµός συσχέτισης της αξιολόγησης της δασκάλας (εξωτερικό κριτήριο) µε την 

επίδοση των µαθητών στο τεστ (Βάµβουκας, 2002 & 1994).  

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, το τεστ αναγνωστικής κατανόησης 

χορηγήθηκε µε οµοιόµορφο τρόπο σε όλα τα υποκείµενα του δείγµατος (οµάδα πειραµατισµού 

και ελέγχου) κατά το µήνα Φεβρουάριο του ίδιου έτους, ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο 

ανάπτυξης της αναγνωστικής κατανόησης των µαθητών και η ισοδυναµία των δυο οµάδων πριν 

                                                 
1 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην στατιστική επεξεργασία των προτιµήσεων των µαθητών δεν έχει 
συµπεριληφθεί µόνο η παρατηρούµενη εφαρµογή των στρατηγικών, αλλά και οι µη παρατηρήσιµες επιλογές των 
µαθητών, δεδοµένου ότι µας ενδιαφέρουν οι προτιµήσεις, οι επιλογές τους και η εφαρµογή έστω και µικρού 
µέρους των στρατηγικών φανερά ή αφανώς, προκειµένου να κατανοήσουν το κείµενο. 
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τη διδακτική παρέµβαση. Τα αποτελέσµατα της Α΄ επίδοσης του τεστ αναγνωστικής 

κατανόησης παρουσιάζονται στη συνέχεια, στον πίνακα 4. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Πίνακας 4: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της αναγνωστικής δεξιότητας των δυο οµάδων πριν τη 
διδακτική παρέµβαση 

 
Οι δυο οµάδες (πειραµατική και ελέγχου) θεωρήθηκαν ισοδύναµες πριν τη διδακτική 

παρέµβαση καθώς δεν διέφεραν ως προς την αναγνωστική τους επίδοση (t=1,774, p>.05). 

 

3.4.1.1. Αξιοπιστία και εγκυρότητα του τεστ 

Στον πίνακα 5 που ακολουθεί, παρουσιάζονται ο συντελεστής συσχέτισης (pearson) 

µεταξύ της επίδοσης στη δοκιµασία και της αξιολόγησης της δασκάλας, καθώς και ο δείκτης 

εσωτερικής συνέπειας για τη συνολική δοκιµασία. 

 Αξιολόγηση δασκάλας 

Επίδοση στη δοκιµασία 0,860*** 

Συντελεστής εσωτερικής συνέπειας της συνολικής δοκιµασίας  

Alpha=0,831 

Πίνακας 5: Συντελεστής αξιοπιστίας και εγκυρότητας της δοκιµασίας αξιολόγησης της 
αναγνωστικής δεξιότητας 

                                                                                                                                             p<..001 

Λαµβάνοντας υπόψη την προϋπόθεση ότι ένα τεστ το οποίο µετρά αναγνωστική 

συµπεριφορά οφείλει να σχετίζεται µε άλλα µέτρα της ίδιας συµπεριφοράς (Reid, Hresko, & 

Hammill, 1989; Τάφα, 1995; Anastasi, 1988), καθώς και το γεγονός ότι οι δάσκαλοι γενικά, 

γνωρίζουν αρκετά καλά τις ικανότητες των µαθητών τους (Βάµβουκας, 1994) και για το λόγο 

αυτό η εγκυρότητα της κρίσης τους είναι αποδεκτή, χρησιµοποιήσαµε την αξιολόγηση της 

αναγνωστικής δεξιότητας των υποκειµένων ως ανεξάρτητο, εξωτερικό κριτήριο, προκειµένου 

Αναγνωστική δεξιότητα  
Επίδοση 
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6,62 

 

7 

 

35 

 

t=1,774 

 

F=1,797 

X



 141 

να εκτιµήσουµε την εγκυρότητα του τεστ. Για τη συνολική δοκιµασία ο δείκτης συσχέτισης 

είναι r = 0,860, στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο p<.001 (Πίνακας 4). 

Η αξιοπιστία του τεστ αναγνωστικής κατανόησης εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο της 

εσωτερικής συνέπειας (internal consistency), η οποία ελέγχει την εσωτερική συνοχή του τεστ 

και των δοκιµασιών που το αποτελούν. Έτσι, υπολογίστηκε ο δείκτης Kuder-Richardson 20 

(συντελεστής Alpha του Cronbach για το SPSS) για το συνολικό τεστ, η τιµή του οποίου 

βρέθηκε Alpha = 0,831. 

Ως προς τα ελάχιστα όρια αποδοχής της αξιοπιστίας ενός τεστ οι απόψεις διαφέρουν 

(Reid, Hresko & Hammill, 1989). Άλλοι ερευνητές θεωρούν αποδεκτές τις τιµές 0,70 έως 0,80, 

ενώ άλλοι προτείνουν ως ελάχιστη τιµή το 0,85, θεωρώντας ιδανικές τις τιµές γύρω στο 0,90 

(Kline, 1994). Από την άλλη πλευρά, ορισµένοι ερευνητές διαφοροποιούν τα τεστ που 

προορίζονται για ερευνητικούς σκοπούς, όπου ένας συντελεστής 0,80 είναι αποδεκτός, από 

εκείνα που χρησιµοποιούνται κατά την εφαρµογή διάφορων πρακτικών, όπου απαιτείται 

συντελεστής τουλάχιστον 0,90. Σύµφωνα δε µε τον Tinker (στο Βάµβουκας, 1994) οι 

συντελεστές που κυµαίνονται από 0,82 έως 0,89 θεωρούνται σχετικά καλοί. Σε κάθε 

περίπτωση, πάντως, ως ελάχιστη τιµή του συντελεστή αξιοπιστίας για ένα καλό τεστ ορίζεται 

το 0,70 (Kline, 1994). Με βάση τα παραπάνω και ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας του 

παρόντος τεστ αναγνωστικής κατανόησης πληροί το κριτήριο για την αποδοχή της αξιοπιστίας 

του.  

 

3.4.2. Β΄ Στάδιο: Η διδακτική παρέµβαση 

Στο διάστηµα από το Μάρτιο έως και το Μάιο του 2008 πραγµατοποιήθηκε η διδακτική 

παρέµβαση στην οµάδα πειραµατισµού. Η παρέµβαση αυτή διήρκησε 9 εβδοµάδες. Τις πρώτες 

7 εβδοµάδες έλαβε χώρα η διδασκαλία των στρατηγικών της προηγούµενης γνώσης, της 

πρόβλεψης και της αλληλουχίας, σύµφωνα µε το µοντέλο της γνωστικής µαθητείας, το οποίο 

αναλύεται στην επόµενη υποενότητα της παρούσας εργασίας. Η κάθε διδασκαλία είχε διάρκεια 

µία διδακτική ώρα και λάµβανε χώρα δύο φορές την εβδοµάδα (κάθε Τρίτη και Πέµπτη) σε 

κάθε ένα από τα δύο τµήµατα της πειραµατικής οµάδας. Η διεξαγωγή των διδασκαλιών γινόταν 

πάντα τις πρώτες δύο διδακτικές ώρες του ωρολόγιου προγράµµατος, µία σε κάθε τµήµα της 

πειραµατικής οµάδας. Οι διδασκαλίες που αντιστοιχούσαν σε κάθε στρατηγική ήταν τρεις, µία 

για τη µοντελοποίησή της, µία για την εφαρµογή της στρατηγικής µε φθίνουσα καθοδήγηση 

και µία για την αυτόνοµη εφαρµογή στρατηγικής µε ετεροαξιολόγηση, µε εξαίρεση τη 

στρατηγική της αλληλουχίας για την οποία διεξήχθηκε εκτάκτως και µια τέταρτη διδασκαλία 

εφαρµογής της στρατηγικής µε καθοδήγηση – µοντελοποίηση, για καλύτερη κατανόηση της 
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συγκεκριµένης στρατηγικής από τους µαθητές. Τέλος, υπήρξαν τέσσερις διδασκαλίες που 

αφορούσαν το συνδυασµό των στρατηγικών που είχαν διδαχθεί µέχρι τη δεδοµένη στιγµή της 

διεξαγωγής τους, οι οποίες είχαν σκοπό να επιλέξουν και να εφαρµόσουν ανεξάρτητα και 

αυτόνοµα οι µαθητές τη στρατηγική ή τις στρατηγικές που προτιµούσαν προκειµένου να 

κατανοήσουν το υπό επεξεργασία κείµενο. Οι παραπάνω διδασκαλίες είχαν σκοπό, επίσης, να 

εξοικειωθούν οι µαθητές περισσότερο µε τις στρατηγικές και το γεγονός ότι θα πρέπει να 

επιλέξουν και να εφαρµόσουν όποιες αυτοί προτιµούν και κρίνουν ότι βοηθούν περισσότερο 

την αναγνωστική τους κατανόηση. Επιπλέον, µε τον παραπάνω τρόπο οι µαθητές θα ήταν 

κατάλληλα προετοιµασµένοι και για την εργασία σε µικρές οµάδες που θα ακολουθούσαν µετά 

την ολοκλήρωση των διδασκαλιών στις δύο τάξεις.   

Τις τελευταίες 2 εβδοµάδες της διδακτικής παρέµβασης, οι µαθητές χωρίστηκαν σε 

ολιγοµελείς οµάδες µε βάση το αρχικό αναγνωστικό τους επίπεδο, δηλαδή τις επιδόσεις τους 

στην Α΄ επίδοση του τεστ αναγνωστικής κατανόησης, και κλήθηκαν να συµπληρώσουν τις 

φόρµες - γραφικούς οργανωτές για τις στρατηγικές που χρησιµοποιούσαν καθώς διάβαζαν ένα 

κείµενο. Παράλληλα, γινόταν η συµπλήρωση της φόρµας παρατήρησης του ερευνητή για τον 

κάθε µαθητή ξεχωριστά και ακολουθούσε σχετική συζήτηση µεταξύ των µαθητών της οµάδας 

και της ερευνήτριας. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το παρόν βήµα το οποίο 

ολοκληρώνει τη διδακτική παρέµβαση, έλαβε χώρα ένα µήνα περίπου µετά τη διεξαγωγή της 

τελευταίας διδασκαλίας της παρέµβασης (14η διδασκαλία, 3.4.2.2).  

 

3.4.2.1 Το µοντέλο διδασκαλίας 

Όπως αναφέρθηκε στο κοµµάτι της θεωρητικής προσέγγισης της παρούσας εργασίας, 

υπάρχουν ιδιαίτερα σηµαντικές διδακτικές αρχές για τη διδασκαλία µεταγνωστικών 

στρατηγικών ή δεξιοτήτων αναγνωστικής κατανόησης. Αυτές περιλαµβάνουν τη σαφή εξήγηση 

της στρατηγικής-δεξιότητας, την επίδειξη της χρήσης της στρατηγικής-δεξιότητας, την παροχή 

υποστήριξης στη χρήση της στρατηγικής-δεξιότητας, την κινητοποίηση των µαθητών να 

εφαρµόσουν τη στρατηγική-δεξιότητα ατοµικά, την καθοδήγηση των µαθητών καθώς 

µαθαίνουν να ελέγχουν τη στρατηγική ή δεξιότητα µέσω πρακτικής άσκησης, ώστε η ευθύνη 

να µεταφέρεται όλο και περισσότερο στους µαθητές µε την πάροδο της µαθησιακής 

διαδικασίας. Όλες οι παραπάνω ενέργειες εντάσσονται στα πλαίσια µιας σύγχρονης 

κονστρουκτιβιστικής θεωρίας µάθησης, της γνωστικής µαθητείας. 

Η γνωστική µαθητεία (cognitive apprenticeship) είναι ένα µοντέλο µάθησης που βασίζεται 

στη θεωρία της πλαισιωµένης νόησης και παρέχει πρακτικά βήµατα για την εφαρµογή των 

ιδεών της τελευταίας στη διδασκαλία. Ουσιαστικά, η γνωστική µαθητεία αποτελεί ένα 
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διδακτικό µοντέλο το οποίο βασίζεται στην ισχύουσα αντίληψη του τρόπου µε τον οποίο 

µαθαίνουν οι µαθητές.  

Ο όρος «γνωστική µαθητεία» επινοήθηκε και εκφράστηκε για πρώτη φορά από τους 

Collins, Brown και Newman το 1989 (Ghefaili, 2003; Wilson & Cole, 1996). Οι ίδιοι στην 

εργασία τους προτείνουν ένα εναλλακτικό µοντέλο διδασκαλίας προσιτό στο πλαίσιο 

λειτουργίας της τυπικής αµερικανικής αίθουσας διδασκαλίας. Είναι ένα µοντέλο διδασκαλίας 

που ανατρέχει στην παραδοσιακή µαθητεία, αλλά παράλληλα ενσωµατώνει στοιχεία της 

σχολικής διδασκαλίας (Ghefaili, 2003; Collins, et al, 1991). Το µοντέλο αυτό το αποκάλεσαν 

γνωστική µαθητεία (Collins, et al, 1991).  

Ο στόχος της γνωστικής µαθητείας είναι να απευθυνθεί στο πρόβληµα της αδρανούς 

γνώσης και να κάνει τις διαδικασίες της σκέψης, που ακολουθούνται σε µια µαθησιακή 

δραστηριότητα, εµφανείς στους µαθητές, αλλά και στο δάσκαλο. Ο δάσκαλος τότε είναι σε 

θέση να χρησιµοποιήσει τις µεθόδους της παραδοσιακής µαθητείας, όπως παροχή 

υποδείγµατος (modeling), προγύµναση (coaching) και παροχή πλαισίου στήριξης (scaffolding), 

για να καθοδηγήσει αποτελεσµατικά τη µάθηση των µαθητών (Ghefaili, 2003; Collins, et al, 

1991).  

Η προσέγγιση της γνωστικής µαθητείας, όπως αυτή διαµορφώθηκε από τον Collins και 

τους συνεργάτες του το 1989, αποτελείται από έξι διδακτικές µεθόδους: την παροχή 

υποδείγµατος (modeling), την προγύµναση (coaching), την παροχή πλαισίου στήριξης 

(scaffolding), τη διάρθρωση (articulation), το στοχασµό (reflection) και τη διερεύνηση 

(exploration) (Conway, 1997; Enkenberg, 2001; Ghefaili, 2003; Lin, 2005; Snyder, et al, 2000). 

Οι έξι αυτές µέθοδοι, διαδοχικά, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 

αποτελείται από τις µεθόδους της παροχής υποδείγµατος, της προγύµνασης και της παροχής 

πλαισίου στήριξης. Η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύει τον πυρήνα της προσέγγισης της 

γνωστικής µαθητείας και είναι σχεδιασµένη για να βοηθήσει τους µαθητές να αποκτήσουν µια 

ολοκληρωµένη σειρά από γνωστικές και µεταγνωστικές ικανότητες µέσα από παρατήρηση και 

υποστηριζόµενη εξάσκηση. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τη διάρθρωση και το 

στοχασµό. Η κατηγορία αυτή είναι σχεδιασµένη για να εστιαστεί στις παρατηρήσεις των 

µαθητών για την επιδέξια επίλυση προβληµάτων και στην απόκτηση ελέγχου των δικών τους 

στρατηγικών επίλυσης προβλήµατος, καθώς και των µεταγνωστικών ικανοτήτων τους. Τέλος, 

στην τρίτη κατηγορία, της διερεύνησης, ο στόχος που έχει τεθεί είναι να ενθαρρυνθεί η 

αυτονοµία των µαθητών µέσα από τη διατύπωση νέων προβληµάτων και ανάθεση νέων 

επιτεύξιµων στόχων από τους ίδιους. (Ghefaili, 2003). 
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Ο Collins και οι συνεργάτες του παρουσίασαν τη γνωστική µαθητεία ως ένα τρόπο 

αντιγραφής ή επανάληψης των κριτικών στοιχείων της πραγµατικής µαθητείας για το µαθητή 

που είναι περιορισµένος εντός των ορίων της αίθουσας διδασκαλίας. Για το λόγο αυτό, η 

γνωστική µαθητεία είναι η ανάπτυξη της µαθητείας στη διαδικασία της µάθησης (Ghefaili, 

2003). Η διαµόρφωση της µεθόδου της γνωστικής µαθητείας επηρεάστηκε από τις ιδέες άλλων 

θεωριών µάθησης και µοντέλων διδασκαλίας, όπως η κοινωνικο-πολιτισµική θεωρία µάθησης, 

η ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης του Vygotsky, η πλαισιωµένη νόηση και η παραδοσιακή 

µαθητεία (Ghefaili, 2003; Lin, 2005). 

Με την άνοδο του παραδείγµατος της πλαισιωµένης νόησης στη γνωστική επιστήµη, η 

γνωστική µαθητεία ως µοντέλο διδασκαλίας έχει αρχίσει να δεσπόζει όλο και περισσότερο. Η 

ιδέα της µαθητείας ως ένα µοντέλο γνωστικής ανάπτυξης θεωρείται ιδανική, καθώς εστιάζεται 

στον ενεργό ρόλο του µαθητή στην ανάπτυξή του, στην ενεργή υποστήριξη και χρησιµότητα 

των ανθρώπων στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων, στην από 

κοινού µάθηση, και στη µεταφορά της ευθύνης για τον έλεγχο και τη χρήση των ικανοτήτων 

στους ίδιους τους µαθητές που τις κατέχουν (Ghefaili, 2003). Βέβαια, η εφαρµογή της µεθόδου 

της γνωστικής µαθητείας στα πλαίσια της αίθουσας διδασκαλίας µπορεί να αντιµετωπίσει 

προκλήσεις που θα εµποδίσουν τη σωστή εφαρµογή της και τα επιθυµητά αποτελέσµατα που 

αναµένονται.  

Μια τέτοια πρόκληση προκύπτει από το γεγονός ότι η εφαρµογή της γνωστικής µαθητείας 

απαιτεί από το δάσκαλό να αναλάβει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, όπως αυτούς του 

µεταφορέα γνώσης (στο στάδιο της παροχής υποδείγµατος), του προπονητή (στο στάδιο της 

προγύµνασης) και του υποστηρικτή (στο στάδιο της παροχής πλαισίου στήριξης). Επιπλέον, η 

εφαρµογή της µεθόδου της γνωστικής µαθητείας µπορεί να προκαλέσει αυξηµένα επίπεδα 

άγχους και απογοήτευσης των µαθητών. Παρόλα αυτά, η γνωστική µαθητεία στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων εφαρµογής της έχει αποδειχτεί επιτυχής στην προαγωγή των υψηλόβαθµων 

ικανοτήτων σκέψης των µαθητών, καθώς και στη διαµόρφωση των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ δασκάλων και µαθητών στην επίλυση προβληµάτων (Ghefaili, 

2003). 

Ουσιαστικά, λοιπόν, το µοντέλο της γνωστικής µαθητείας στοχεύει στο να κάνει τις 

διαδικασίες σκέψης που ακολουθούνται σε µια µαθησιακή διαδικασία εµφανείς στους µαθητές 

και στους δασκάλους. Η θεωρία αυτή έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο δηµοφιλής, αφού 

εστιάζεται στον ενεργό ρόλο των µαθητών στην ανάπτυξή τους. Η εφαρµογή της θεωρίας της 

γνωστικής µαθητείας έχει αποδειχτεί επιτυχής για την προαγωγή των ικανοτήτων υψηλού 

βαθµού σκέψης των µαθητών και για τη διαµόρφωση κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στην 
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επίλυση προβληµάτων στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (Ghefaili, 2003; Snyder, et al, 2000; 

Casteel, et al, 2000; Ματσαγγούρας, 2004). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η γνωστική µαθητεία εστιάζεται στην ανάπτυξη υψηλού 

επιπέδου ικανοτήτων σκέψης, όπως είναι η επίλυση προβληµάτων (Lin, 2005; Snyder, et al, 

2000). Εξαιτίας της έµφασης που δίνεται στη διδασκαλία γνωστικής και µεταγνωστικής 

γνώσης, η γνωστική µαθητεία ίσως είναι ένα από τα καταλληλότερα διδακτικά µοντέλα για την 

καθοδήγηση των µαθητών σε σχέση µε πιο παραδοσιακά µοντέλα διδακτικού σχεδιασµού, 

όπως η διαλεκτική προσέγγιση (Snyder, et al, 2000). Η προσέγγιση της γνωστικής µαθητείας 

έχει εφαρµοστεί σε πολλές εννοιολογικές, ποσοτικές και ποιοτικές µελέτες, σε διαφορετικά 

υπόβαθρα και πεδία (Ghefaili, 2003), συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που ενσωµατώνουν 

την ανάπτυξη του γραµµατισµού.   

Αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν ότι το αποτελεσµατικότερο µοντέλο διδασκαλίας 

µεταγνωστικών στρατηγικών στην ανάγνωση είναι το µοντέλο της γνωστικής µαθητείας. 

Ειδικότερα, οι στρατηγικές θα πρέπει να παρουσιάζονται στους µαθητές µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να γεφυρώνεται το κενό µεταξύ αυτού που διαβάζουν και της ικανότητας να αλληλεπιδρούν 

στρατηγικά µε το κείµενο, τους συµµαθητές και τους εκπαιδευτικούς, καθώς διαβάζουν. Για το 

λόγο αυτό, οι δάσκαλοι θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριµένα βήµατα για τη διδασκαλία 

µεταγνωστικών διαδικασιών αναγνωστικής κατανόησης, µοντελοποιώντας τις αρχικά και 

µεταφέροντας σταδιακά την ευθύνη στους µαθητές (Casteel, et al, 2000; Houtveen & van de 

Grift, 2007). Σύµφωνα µε το παραπάνω µοντέλο, λοιπόν, η διδασκαλία ουσιαστικά 

διαρθρώνεται σε πέντε βήµατα (Jacobs & Paris, 1987; Casteel, et al, 2000; Houtveen & van de 

Grift, 2007; Ματσαγγούρας, 2004):  

1. Τη µοντελοποίηση (modeling), όπου ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει, προσδιορίζει και αναλύει 

τη µεταγνωστική στρατηγική λειτουργώντας ως υπόδειγµα (Jacobs & Paris, 1987; Casteel, 

et al, 2000; Ματσαγγούρας, 2004). Η επίδειξη αυτή, µάλιστα, θεωρείται ως µια από τις πιο 

χρήσιµες τεχνικές για την επεξήγηση στρατηγικών και δεξιοτήτων αναγνωστικής 

κατανόησης (Houtveen & van de Grift, 2007). Στο παρόν στάδιο διδασκαλίας είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό ο δάσκαλος να χρησιµοποιεί την τεχνική της φωναχτής σκέψης. 

2. Την εξάσκηση των µαθητών µε φθίνουσα καθοδήγηση του εκπαιδευτικού (fading 

scaffolding), όπου ο τελευταίος παρέχει την απαραίτητη βοήθεια µέσα σε συνθήκες 

εξατοµικευµένης διδασκαλίας. 

3. Την πρακτική άσκηση µε στήριξη οµάδας, όπου οι µαθητές επαναλαµβάνουν εναλλάξ τη 

στρατηγική ανατροφοδοτώντας και βοηθώντας ο ένας τον άλλο. 
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4. Την αυτο-ρυθµιζόµενη πρακτική άσκηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι µαθητές 

επαναλαµβάνουν ατοµικά όσα έκαναν προηγουµένως µε τη στήριξη της οµάδας τους. 

5. Τη στοχαστικο-κριτική ανάλυση, κατά την οποία οι µαθητές προβαίνουν σε αυτο-

αξιολόγηση των ενεργειών και των αποτελεσµάτων τους, προωθώντας µε τον τρόπο αυτό 

την ανάπτυξη της µεταγνώσης και οδεύοντας προς την αυτο-ρύθµιση της µάθησής τους και 

την αυτονοµία. 

Από τα παραπάνω διδακτικά βήµατα, γίνεται φανερό ότι κατά τη διαδικασία ανάπτυξης 

της ικανότητας εφαρµογής στρατηγικών, οι ρόλοι του δασκάλου και των µαθητών περνούν 

βαθµιαία µέσα από φάσεις συµµετοχής και ελέγχου. Αρχικά, για παράδειγµα, ο δάσκαλος θα 

αναλάβει την ευθύνη της θέσης ερωτήσεων και της περιγραφής του τρόπου µε τον οποίο αυτές 

θα µπορούσαν να διατυπωθούν. Γενικά, οι δάσκαλοι µοιράζονται τις διαδικασίες της σκέψης 

τους µε τους µαθητές, συµπεριλαµβάνοντας το πώς επιλέγονται οι διάφορες στρατηγικές και 

πώς αξιολογείται η χρησιµότητά τους. Στο τέλος, οι µαθητές εµπλέκονται περισσότερο στις 

παραπάνω διαδικασίες µέσω των αλληλεπιδράσεων µε το δάσκαλο, το κείµενο και τις 

συζητήσεις µε τους συµµαθητές τους. Ο απώτερος στόχος είναι να συνειδητοποιήσουν οι 

µαθητές την ικανότητά τους να ελέγχουν και να παρακολουθούν την κατανόησή τους (Casteel, 

et al, 2000; Houtveen & van de Grift, 2007). Η παραπάνω διδακτική διαδικασία απεικονίζεται 

στο παρακάτω σχήµα 1: 

 

                                   Εξήγηση και Μοντελοποίηση 

 

 

 

    Μεταφορά της ευθύνης 

                                                                Πρακτική και υποστήριξη 

                                                       

 

 

Σχήµα 1: Οι βασικές φάσεις της διδασκαλίας 
(πηγή: Casteel, et al, 2000:69) 
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Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της διδακτικής παρέµβασης που πραγµατοποιήθηκε στα 

πλαίσια του ερευνητικού εγχειρήµατος της παρούσας εργασίας, στηρίχτηκε στο θεωρητικό 

µοντέλο της γνωστικής µαθητείας και ακολούθησε τα παραπάνω πέντε βήµατα σε όλες τις 

διδασκαλίες των τριών στρατηγικών που έλαβαν χώρα στην πειραµατική οµάδα. Στις 

υποενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα σχέδια των διδασκαλιών της 

παρέµβασης, οι διδακτικές ενέργειες, καθώς και η κριτική τους σχετικά µε την επίτευξη των 

στόχων και τις επιδράσεις που είχαν πάνω στους µαθητές της πειραµατικής οµάδας.  

 

3.4.2.2 Ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή της διδακτικής παρέµβασης 

Όπως είδαµε στο θεωρητικό µέρος της παρούσας εργασίας (3.3.1), υπάρχει ένας αρκετά 

µεγάλος αριθµός στρατηγικών ανάγνωσης που είναι διδάξιµες και ιδιαίτερα χρήσιµες να 

µάθουν οι µαθητές, προκειµένου να υποβοηθηθεί η αναγνωστική τους κατανόηση. Η 

διδασκαλία των στρατηγικών αυτών και η επιρροή που ασκείται στην κατανόηση της 

ανάγνωσης έχει µελετηθεί ευρέως στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι 

στρατηγικές κατάλληλες για όλους τους µαθητές. Οι στρατηγικές που επιλέγονται να 

µελετηθούν και να διδαχτούν, εξαρτάται άµεσα από το ηλικιακό, το αναπτυξιακό και το 

γνωστικό επίπεδο των µαθητών. Έτσι, βασιζόµενοι στην παραπάνω παράµετρο και έπειτα από 

αναδίφηση στη σχετική βιβλιογραφία και τη µελέτη παρόµοιων ερευνητικών εγχειρηµάτων, 

από όπου διαπιστώθηκε ότι οι στρατηγικές της χρήσης της προηγούµενης γνώσης (σύνδεση 

κειµένου µε εαυτό και σύνδεση κειµένου µε κείµενο), της πρόβλεψης και της αλληλουχίας 

(εποπτεία αλληλουχίας και εντοπισµός κύριων σηµείων και κεντρικών ιδεών) αποτελούν µερικές 

από τις σηµαντικότερες διδάξιµες µεταγνωστικές στρατηγικές ανάγνωσης που επηρεάζουν 

έντονα την κατανόηση και είναι κατάλληλες για το αναπτυξιακό επίπεδο των µαθητών των 

πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου, επιλέξαµε να µελετήσουµε και να διδάξουµε τις 

παραπάνω τρεις στρατηγικές.  

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται οι διδασκαλίες που διεξάχθηκαν τις 7 πρώτες εβδοµάδες 

της διδακτικής παρέµβασης, κατά τις οποίες διδάχτηκαν οι τρεις στρατηγικές (χρήση 

προηγούµενης γνώσης, πρόβλεψη και αλληλουχία). Όπως φαίνεται, ο πίνακας περιλαµβάνει 

την ηµεροµηνία διεξαγωγής της κάθε διδασκαλίας, τον τίτλο του κειµένου του οποίου η 

επεξεργασία γινόταν κάθε φορά, τη στρατηγική που διδασκόταν και εφαρµοζόταν σε κάθε 

περίπτωση, καθώς και τη βασική µεθοδολογία (βήµα του γνωστικού µοντέλου της γνωστικής 

µαθητείας) που χρησιµοποιούνταν ανά διδασκαλία. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 

υπενθυµίσουµε ότι η κάθε διδασκαλία διεξαγόταν από την ερευνήτρια δύο φορές την ίδια µέρα, 

µία σε κάθε τµήµα της πειραµατικής οµάδας, κατά το πρώτο δίωρο του ωρολογίου 
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προγράµµατος (µία διδακτική ώρα ανά τµήµα). Οι διδασκαλίες που αντιστοιχούν σε κάθε 

στρατηγική ήταν τρεις, µε εξαίρεση τη στρατηγική της αλληλουχίας για την οποία έγιναν 

τέσσερις διδασκαλίες, προκειµένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες των µαθητών που προέκυψαν  

 

Πίνακας 6: Ηµερολόγιο διδασκαλιών 

Α/Α  Ηµεροµηνία Κείµενο Στρατηγική Παρατηρήσεις 

1η διδασκαλία 04-03-08 «Ο αδερφός της 
Ασπασίας» 

Προηγούµενες 
γνώσεις 

Μοντελοποίηση (1 ώρα) 

2η διδασκαλία 06-03-08 «Μια αγαπηµένη 
στολή» 

Προηγούµενες 
γνώσεις 

Εφαρµογή στρατηγικής µε 
φθίνουσα καθοδήγηση (1 ώρα) 

3η διδασκαλία 11-03-08 «Η καρδούλα» Προηγούµενες 
γνώσεις 

Αυτόνοµη εφαρµογή 
στρατηγικής µε 

ετεροαξιολόγηση (1 ώρα) 

4η διδασκαλία 13-03-08 «Μια έκπληξη για 
τη µαµά κουνέλα» 

Πρόβλεψη Μοντελοποίηση (1 ώρα) 

5η διδασκαλία 18-03-08 «Το νόµισµα» Πρόβλεψη Εφαρµογή στρατηγικής µε 
φθίνουσα καθοδήγηση (1 ώρα) 

6η διδασκαλία 21-03-08 «Το γρήγορο 
κορίτσι» 

Πρόβλεψη 
Αυτόνοµη εφαρµογή 
στρατηγικής µε 

ετεροαξιολόγηση (1 ώρα) 

7η διδασκαλία 26-03-08 «Μια πρωτότυπη 
σαλάτα» 

Προηγούµενες 
γνώσεις & 
Πρόβλεψη 

Επιλογή και εφαρµογή 
στρατηγικής ατοµικά και 

αυτόνοµα (1 ώρα) 

8η διδασκαλία 27-03-08 «Το κουτί µε τα 
αυτοκινητάκια» 

Προηγούµενες 
γνώσεις & 
Πρόβλεψη 

Επιλογή και εφαρµογή 
στρατηγικής ατοµικά και 
αυτόνοµα - Αξιολόγηση  

(1 ώρα) 

9η διδασκαλία 01-04-08 
«Το µυστικό του 
ερειπωµένου 
σπιτιού» 

Αλληλουχία Μοντελοποίηση (1 ώρα) 

10η διδασκαλία 03-04-08 «Στον ζωολογικό 
κήπο» 

Αλληλουχία 
Εφαρµογή στρατηγικής µε 

καθοδήγηση - µοντελοποίηση  
(1 ώρα) 

11η διδασκαλία 08-04-08 «Το κατσικάκι 
καγκουρό» 

Αλληλουχία 
Εφαρµογή στρατηγικής µε 

φθίνουσα καθοδήγηση (1 ώρα) 

12η διδασκαλία 11-04-08 «Το παραµύθι της 
Ελιάς» 

Αλληλουχία 
Αυτόνοµη εφαρµογή 
στρατηγικής µε 

ετεροαξιολόγηση (1 ώρα) 

13η διδασκαλία 15-04-08 «Το φάντασµα του 
λόφου» 

Προηγούµενες 
γνώσεις, 

Πρόβλεψη & 
Αλληλουχία 

Επιλογή και εφαρµογή 
στρατηγικής ατοµικά και 
αυτόνοµα - Αξιολόγηση  

(1 ώρα) 

14η διδασκαλία 17-04-08 «Μια σύγχρονη 
κοκκινοσκουφίτσα» 

Προηγούµενες 
γνώσεις, 

Πρόβλεψη & 
Αλληλουχία 

Επιλογή και εφαρµογή 
στρατηγικής ατοµικά και 
αυτόνοµα - Αξιολόγηση  

(1 ώρα) 
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στην πορεία των διδασκαλιών, δηλαδή την καλύτερη και πιο ολοκληρωµένη κατανόηση της 

συγκεκριµένης στρατηγικής2. Επιπλέον, παρατηρείται ότι διεξάχθηκαν τέσσερις διδασκαλίες 

όπου γινόταν επιλογή µεταξύ των στρατηγικών που είχαν διδαχτεί µέχρι τη δεδοµένη στιγµή 

και ατοµική, αυτόνοµη εφαρµογή της προτιµώµενης στρατηγικής ή στρατηγικών (7η, 8η, 13η 

και 14η διδασκαλία). 

Όσον αφορά τα κείµενα που χρησιµοποιήθηκαν κατά τις διδασκαλίες (Παράρτηµα), θα 

πρέπει να σηµειώσουµε ότι αυτά επιλέχτηκαν από βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά της 

συγκεκριµένης ηλικίας του δείγµατος και τροποποιήθηκαν κατάλληλα και αναλόγως µε τις 

ανάγκες της εκάστοτε διδασκαλίας. Τα κείµενα ήταν 15 στο σύνολό τους, ένα για κάθε 

διδασκαλία, ο τίτλος των οποίων παρουσιάζεται στον πίνακα 6, καθώς και 1 για την εργασία µε 

ολιγοµελείς οµάδες που διεξήχθηκε τις 2 τελευταίες εβδοµάδες της διδακτικής παρέµβασης, µε 

τίτλο «Ποκ, ο εξωγήινος». Οι τροποποιήσεις που έγιναν αφορούν περισσότερο σε µορφολογικά 

στοιχεία των κειµένων και πολύ λιγότερο στο περιεχόµενο. Για παράδειγµα, για τη στρατηγική 

της πρόβλεψης έγινε σκόπιµα προσθήκη ενός συµβόλου («STOP») στο σώµα του κειµένου «Το 

νόµισµα», προκειµένου να γνωρίζουν οι µαθητές τα πιθανά σηµεία στα οποία θα µπορούσαν να 

σταµατήσουν την ανάγνωση για να διατυπώσουν µια δική τους πρόβλεψη. Επιπλέον, ένα 

παράδειγµα αλλαγής στο περιεχόµενο των κειµένων αποτελεί το γεγονός ότι τα κείµενα που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά τις διδασκαλίες 5, 6, 7 και 8 δεν είχαν ένα συγκεκριµένο τέλος, αλλά 

ήταν διαµορφωµένα έτσι ώστε να αφήνουν το περιθώριο στους µαθητές να προβλέψουν ένα 

δικό τους τέλος, αν το επιθυµούσαν.  

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασµός, δηλαδή οι στόχοι 

και η πορεία, κάθε µίας διδασκαλίας από τις 14 που διεξάχθηκαν τις 7 πρώτες εβδοµάδες, αλλά 

και της εργασίας µε οµάδες που έλαβε χώρα τις τελευταίες 2 εβδοµάδες της διδακτικής 

παρέµβασης.  

 

3.4.2.2.1 Εισαγωγική ∆ιδασκαλία: Μοντελοποίηση της στρατηγικής χρήσης της  
             προηγούµενης γνώσης 

Στόχοι της διδασκαλίας: 

Οι µαθητές πρέπει: 

� Να εξοικειωθούν µε τη διδάσκουσα και να ξεπεράσουν τα συναισθήµατα ανασφάλειας. 

� Να γίνουν γνώστες του σκοπού και των στόχων της παρούσας διδασκαλίας. 

                                                 
2 Η στρατηγική της αλληλουχίας δεν θεωρείται δυσκολότερη από τις στρατηγικές της χρήσης της προηγούµενης 
γνώσης και της πρόβλεψης. Η επιπλέον διδασκαλία διεξήχθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι η εφαρµογή της 
δεδοµένης στρατηγικής και η συµπλήρωση του αντίστοιχου γραφικού οργανωτή περιλάµβανε περισσότερα 
διαφορετικού περιεχοµένου βήµατα από τις άλλες δύο στρατηγικές, πράγµα που δυσκόλεψε τους µαθητές στην 
αφοµοίωση του τρόπου χρήσης της στρατηγικής µέσα σε µία µόνο διδακτική ώρα.  
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� Να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν τη στρατηγική κατανόησης κειµένου που 

τους παρουσιάζεται από τη διδάσκουσα.  

� Να κατανοήσουν το ρόλο της στρατηγικής στην κατανόηση του κειµένου που 

επεξεργάζονται.  

� Να αναφέρουν και να περιγράψουν τις δικές τους εµπειρίες - προηγούµενη γνώση σε 

σχέση µε το κείµενο.  

� Να κάνουν συνδέσεις του κειµένου που επεξεργάζονται µε τον εαυτό τους και µε άλλα 

κείµενα που έχουν διαβάσει.   

� Να µάθουν τον τρόπο συµπλήρωσης του γραφικού οργανωτή που τους παρέχεται.  

� Να συµπληρώσουν τον γραφικό οργανωτή µε τις ιδέες τους.  

 

Πορεία της διδασκαλίας: 

Αρχικά η δασκάλα γνωρίζεται µε τους µαθητές της τάξης και τους ενηµερώνει για το 

σκοπό και τους στόχους της διδασκαλίας. Έπειτα, µοιράζει στους µαθητές φακέλους στους 

οποίους περιέχονται το κείµενο που θα επεξεργαστούν και ο γραφικός οργανωτής που θα 

χρησιµοποιήσουν για την ολοκλήρωση της στρατηγικής που θα διδαχθούν.  

Η δασκάλα ξεκινάει τη διδασκαλία διαβάζοντας στους µαθητές το κείµενο µια φορά. 

Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης η δασκάλα αποφεύγει να κάνει ερωτήσεις κατανόησης 

και, αντί αυτού, εξηγεί ότι υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος – στρατηγική να καταλαβαίνουν 

οι µαθητές τα κείµενα που διαβάζουν. Έτσι, η δασκάλα αρχίζει να διαβάζει το κείµενο στους 

µαθητές για δεύτερη φορά, δείχνοντάς τους τη στρατηγική µε τη µέθοδο της φωναχτής σκέψης 

(καθώς διαβάζει το κείµενο, παρεµβάλει τις δικές της σκέψεις φωναχτά, ώστε να µπορούν να 

τις ακούν οι µαθητές), λειτουργώντας έτσι ως πρότυπο προς µίµηση.  

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία και αφού βεβαιωθεί η δασκάλα ότι οι 

µαθητές κατανόησαν τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται η στρατηγική της χρήσης των 

προηγούµενων γνώσεων, αναφέρει τη χρησιµότητα και εξηγεί στους µαθητές τον τρόπο 

συµπλήρωσης του γραφικού οργανωτή, µοντελοποιώντας το στον πίνακα της τάξης ώστε να 

βλέπουν όλοι. Οι µαθητές επιχειρούν να συµπληρώσουν τον γραφικό οργανωτή µε βάση τις 

δικές τους προηγούµενες γνώσεις3. 

 
                                                 

3 Κατά τη διάρκεια της µοντελοποίησης – προτυποποίησης της συµπλήρωσης του γραφικού οργανωτή, είναι 

σηµαντικό να έχει αναφέρει και επισηµάνει η δασκάλα το γεγονός ότι τα γραφόµενα του κάθε µαθητή θα 

διαφέρουν σχεδόν πλήρως από αυτά οποιουδήποτε συµµαθητή του, αφού πρόκειται για µια στρατηγική που κάνει 

χρήση των προηγούµενων γνώσεων και εµπειριών, οι οποίες είναι µοναδικές για κάθε άνθρωπο. 
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3.4.2.2.2 ∆εύτερη ∆ιδασκαλία: Εφαρµογή της στρατηγικής χρήσης της  
             προηγούµενης γνώσης 

Στόχοι της διδασκαλίας: 

Οι µαθητές πρέπει: 

� Να γίνουν γνώστες του σκοπού και των στόχων της παρούσας διδασκαλίας. 

� Να ανακαλέσουν στη µνήµη τους τη στρατηγική που διδάχτηκε κατά την προηγούµενη 

διδασκαλία. 

� Να διαβάσουν ατοµικά και σιωπηρά το νέο κείµενο που τους δίνεται.  

� Να επιχειρήσουν να εφαρµόσουν από µόνοι τους ή σε συνεργασία µε το διπλανό 

τους/οµάδα τους τη στρατηγική της χρήσης της προηγούµενης γνώσης.  

� Να κάνουν συνδέσεις του κειµένου που επεξεργάζονται µε τον εαυτό τους και µε άλλα 

κείµενα που έχουν διαβάσει. 

� Να συµπληρώσουν τον γραφικό οργανωτή µε τις ιδέες τους.   

� Να διατυπώσουν απορίες και να αναφέρουν πιθανές δυσκολίες που προκύπτουν, 

προκειµένου να λάβουν βοήθεια από τη δασκάλα.  

� Να αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους και να συζητήσουν µε τη δασκάλα και τους 

συµµαθητές τους για το κείµενο και το κατά πόσο βοήθησε η στρατηγική που 

εφάρµοσαν να το κατανοήσουν καλύτερα.  

 

Πορεία της διδασκαλίας: 

Ξεκινώντας τη δεύτερη διδασκαλία, η δασκάλα παροτρύνει τους µαθητές να θυµηθούν τι 

έγινε στην προηγούµενη διδασκαλία µαζί της. Αφού γίνει σύντοµη συζήτηση για τη 

στρατηγική που είχε παρουσιαστεί, για τον τρόπο χρήσης της και για το ρόλο του γραφικού 

οργανωτή, η δασκάλα ενηµερώνει τους µαθητές για το σκοπό και τους στόχους της παρούσας 

διδασκαλίας.  

Οι µαθητές καλούνται να κάνουν µια πρώτη σιωπηρή ανάγνωση του νέου κειµένου που 

τους έχει δοθεί. Αφού ολοκληρωθεί η ανάγνωση από όλους, η δασκάλα εξηγεί στους µαθητές 

ότι σήµερα θα επιχειρήσουν να εφαρµόσουν τη στρατηγική που έχουν διδαχθεί µόνοι τους, 

χωρίς δηλαδή την πλήρη συµµετοχή της δασκάλας, όπως είχε γίνει στην προηγούµενη 

διδασκαλία. Γίνεται ξεκάθαρο στους µαθητές ότι ο ρόλος της δασκάλας, κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριµένης διδακτικής ώρας, είναι καθαρά υποστηρικτικός – καθοδηγητικός. Επίσης, 

αναφέρεται ότι οι µαθητές µπορούν να συνεργάζονται µε το διπλανό συµµαθητή τους ή την 

οµάδα τους αν το επιθυµούν, καθώς και ότι µπορούν να εκφράζουν οποιαδήποτε απορία ή 
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δυσκολία που συναντούν στην τάξη ώστε να µπορεί η δασκάλα να τους παρέχει ανάλογη 

βοήθεια (φθίνουσα καθοδήγηση).  

Εφόσον οι µαθητές ολοκληρώσουν την παραπάνω διαδικασία ανάγνωσης του κειµένου, 

εφαρµογής της στρατηγικής και έκφρασης των αποριών και δυσκολιών τους, ακολουθεί 

συζήτηση στην τάξη µεταξύ των µαθητών και των µαθητών µε τη δασκάλα για τις 

παρατηρήσεις και εντυπώσεις που άφησε η στρατηγική. Κλείνοντας τη διδακτική ώρα, οι 

µαθητές καλούνται να διατυπώσουν µια δικιά τους γενική κρίση για το κατά πόσο θεώρησαν οι 

ίδιοι ότι τους βοήθησε (ή τους δυσκόλεψε) η χρήση της συγκεκριµένης στρατηγικής στην 

κατανόηση της ιστορίας που επεξεργάστηκαν. 

 

3.4.2.2.3 Τρίτη ∆ιδασκαλία: Εµπέδωση και αξιολόγηση της στρατηγικής χρήσης  
              της  προηγούµενης γνώσης 

Στόχοι της διδασκαλίας: 

Οι µαθητές πρέπει: 

� Να γίνουν γνώστες του σκοπού και των στόχων της παρούσας διδασκαλίας. 

� Να ανακαλέσουν στη µνήµη τους τη στρατηγική που διδάχτηκε κατά τις προηγούµενες 

διδασκαλίες. 

� Να διαβάσουν ατοµικά και σιωπηρά το νέο κείµενο που τους δίνεται.  

� Να επιχειρήσουν να εφαρµόσουν από µόνοι τους τη στρατηγική της χρήσης της 

προηγούµενης γνώσης.  

� Να κάνουν συνδέσεις του κειµένου που επεξεργάζονται µε τον εαυτό τους και µε άλλα 

κείµενα που έχουν διαβάσει. 

� Να συµπληρώσουν τον γραφικό οργανωτή µε τις ιδέες τους.   

� Να προβούν σε ανταλλαγή ιδεών µε το διπλανό συµµαθητή τους ή µε την οµάδα τους. 

� Να συζητήσουν µε το διπλανό συµµαθητή τους ή µε την οµάδα τους για το κείµενο και 

τις συνδέσεις που έκανε ο καθένας. 

� Να αξιολογήσουν την προσπάθεια του διπλανού συµµαθητή τους (ετεροαξιολόγηση). 

� Να αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους και να συζητήσουν µε τη δασκάλα και τους 

συµµαθητές τους για το κείµενο και το κατά πόσο βοήθησε η στρατηγική που 

εφάρµοσαν να το κατανοήσουν καλύτερα, καθώς και το κατά πόσο θεώρησαν ότι 

εφαρµόστηκε επιτυχώς από τους συµµαθητές τους.  
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Πορεία της διδασκαλίας: 

Κατά την έναρξη της τρίτης διδασκαλίας της στρατηγικής χρήσης της προηγούµενης 

γνώσης, η δασκάλα παροτρύνει τους µαθητές να θυµηθούν τι έγινε στις προηγούµενες δύο 

διδασκαλίες. Έπειτα, η δασκάλα ενηµερώνει τους µαθητές για το σκοπό και τους στόχους της 

παρούσας διδασκαλίας. 

Οι µαθητές κάνουν µια πρώτη σιωπηρή ανάγνωση του νέου κειµένου που τους έχει δοθεί 

και ακολουθεί η εφαρµογή της στρατηγικής και η συµπλήρωση από µέρους τους του γραφικού 

οργανωτή. Προηγουµένως, έχει γίνει ξεκάθαρο στους µαθητές ότι κατά τη διάρκεια της 

παρούσας διδασκαλίας η δασκάλα δεν συµµετέχει καθόλου και δεν δύναται να παρέχει καµία 

βοήθεια ή πληροφορία, θέλοντας έτσι να αφήσει τους µαθητές να ενεργήσουν αυτόνοµα ή και 

σε συνεργασία µε τους συµµαθητές τους. 

Ολοκληρώνοντας την εφαρµογή της στρατηγικής, οι µαθητές καλούνται να συνεργαστούν 

µε το διπλανό τους συµµαθητή ή µε την οµάδα τους προκειµένου να ανταλλάξουν ιδέες και να 

συζητήσουν για τις συνδέσεις που έκανε ο καθένας.  

Μετά από µια σύντοµη συζήτηση µεταξύ των µαθητών, ακολουθεί η διαδικασία της 

ετεροαξιολόγησης. Οι µαθητές ανταλλάσουν το συµπληρωµένο γραφικό οργανωτή τους µε 

αυτόν του διπλανού συµµαθητή τους και αφού τον µελετήσουν προσεκτικά, ανακοινώνουν τις 

παρατηρήσεις τους στους συµµαθητές τους. Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν 

κρίσεις των µαθητών για το κατά πόσο θεώρησαν οι ίδιοι ότι ο διπλανός τους εφάρµοσε τη 

στρατηγική πλήρως και ορθά, καθώς και ιδέες για περισσότερες συνδέσεις που θα µπορούσαν 

να είχαν γίνει (εάν είναι απαραίτητο). Ακολουθεί συζήτηση µεταξύ των µαθητών πάνω στις 

παρατηρήσεις του καθένα.  

Τέλος, ολοκληρώνοντας την παρούσα διδασκαλία γίνεται συζήτηση στην τάξη µεταξύ 

των µαθητών και της δασκάλας για τη µέθοδο που ακολουθήθηκε, για τις παρατηρήσεις των 

µαθητών για την εφαρµογή της στρατηγικής, καθώς και για κάποιες ενδιαφέρουσες 

παρατηρήσεις που έγιναν µεταξύ των µαθητών. Κλείνοντας τη διδακτική ώρα, οι µαθητές 

καλούνται να διατυπώσουν µια δικιά τους γενική κρίση για το κατά πόσο θεώρησαν οι ίδιοι ότι 

τους βοήθησε (ή τους δυσκόλεψε) η χρήση της συγκεκριµένης στρατηγικής στην κατανόηση 

της ιστορίας που επεξεργάστηκαν, µε βάση τις συζητήσεις που προηγήθηκαν. 

 

3.4.2.2.4 Τέταρτη ∆ιδασκαλία: Μοντελοποίηση της στρατηγικής της πρόβλεψης              

Στόχοι της διδασκαλίας: 

Οι µαθητές πρέπει: 

� Να γίνουν γνώστες του σκοπού και των στόχων της παρούσας διδασκαλίας. 
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� Να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν τη στρατηγική κατανόησης κειµένου που 

τους παρουσιάζεται από τη διδάσκουσα.  

� Να κατανοήσουν το ρόλο της στρατηγικής στην κατανόηση του κειµένου που 

επεξεργάζονται.  

� Να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο χρήσης της στρατηγικής. 

� Να συµµετάσχουν ενεργά στη διδασκαλία, επιχειρώντας να εφαρµόσουν τη στρατηγική 

µε τη βοήθεια της διδάσκουσας κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του κειµένου από την 

ίδια. 

� Να διατυπώσουν τις δικές τους προβλέψεις για το τι µπορεί να γίνεται στο κείµενο που 

διαβάζουν.  

� Να µάθουν τον τρόπο συµπλήρωσης του γραφικού οργανωτή που τους παρέχεται.  

� Να συµπληρώσουν τον γραφικό οργανωτή µε τις ιδέες τους.  

� Να αναφέρουν τις εντυπώσεις τους από τη νέα στρατηγική που διδάχθηκε στην τελική 

συζήτηση που θα γίνει. 

 

Πορεία της διδασκαλίας: 

Με την έναρξη της διδασκαλίας η δασκάλα ενηµερώνει, όπως πάντα, τους µαθητές για το 

σκοπό και τους στόχους της διδασκαλίας. Έπειτα, µοιράζει στους µαθητές το νέο κείµενο που 

θα επεξεργαστούν και τον νέο γραφικό οργανωτή που θα χρησιµοποιήσουν για την εφαρµογή 

της στρατηγικής που θα διδαχθούν.  

Η δασκάλα ξεκινάει τη διδασκαλία εξηγώντας στους µαθητές τη λογική της νέας 

στρατηγικής που θα µάθουν να χρησιµοποιούν. Αφού γίνει µια σύντοµη συζήτηση µεταξύ της 

δασκάλας και των µαθητών, προκειµένου να βεβαιωθεί η δασκάλα ότι οι µαθητές έχουν 

αρχίσει να µπαίνουν στη λογική της νέας στρατηγικής µαντεύοντας το τι θα επακολουθήσει, 

αρχίζει η ανάγνωση του κειµένου από την ίδια.  

Λειτουργώντας ως πρότυπο προς µίµηση (προτυποποίηση), η δασκάλα εφαρµόζει τη 

στρατηγική της πρόβλεψης, σταµατώντας συχνά την ανάγνωση και εξηγώντας κάθε βήµα της 

σκέψης της µε τη χρήση της µεθόδου της φωναχτής σκέψης. Παράλληλα, συµπληρώνει το δικό 

της γραφικό οργανωτή που έχει σχεδιαστεί από προηγουµένως στον πίνακα, ώστε να µπορούν 

να παρακολουθήσουν όλοι οι µαθητές.  

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, η δασκάλα παροτρύνει τους µαθητές να µη διαβάσουν 

τη συνέχεια, αλλά αντίθετα να τη βοηθήσουν να κάνει προβλέψεις διατυπώνοντας δικές τους 

ιδέες. Η δασκάλα γράφει κάποιες ιδέες στον πίνακα και συνεχίζει µε την ανάγνωση, ώστε να 
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διαπιστώσουν όλοι µαζί κατά πόσο έπεσαν µέσα. Παράλληλα, οι µαθητές συµπληρώνουν τους 

δικούς τους γραφικούς οργανωτές µε ιδέες από τον πίνακα, αλλά και δικές τους. 

Στο σηµείο αυτό, η δασκάλα επισηµαίνει ότι η σηµασία της πρόβλεψης δεν βρίσκεται 

στην ορθότητά της, αλλά στο γεγονός ότι η παρούσα στρατηγική βοηθάει στην καλύτερη 

κατανόηση του κειµένου. Με άλλα λόγια, η δασκάλα δίνει έµφαση περισσότερο στη 

γενικότερη σηµασία της στρατηγικής και όχι στην ίδια την πρόβλεψη ως σωστής ή 

λανθασµένης. Αντίθετα, δίνει στους µαθητές να καταλάβουν ότι µια λανθασµένη πρόβλεψη 

είναι ίσως πιο εποικοδοµητική από τις επιτυχείς προβλέψεις, αφού οι µαθητές καλούνται να 

συµπληρώσουν στον γραφικό οργανωτή, εκτός από την πρόβλεψή τους, αυτό που τελικά έγινε 

στην ιστορία. 

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία και αφού βεβαιωθεί η δασκάλα ότι οι 

µαθητές κατανόησαν τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται η στρατηγική της πρόβλεψης, 

ακολουθεί συζήτηση µε τις εντυπώσεις και τις πρώτες παρατηρήσεις των µαθητών για τη νέα 

στρατηγική που διδάχθηκαν. 

 

3.4.2.2.5 Πέµπτη ∆ιδασκαλία: Εφαρµογή της στρατηγικής της πρόβλεψης µε  
              φθίνουσα καθοδήγηση   

Στόχοι της διδασκαλίας: 

Οι µαθητές πρέπει: 

� Να γίνουν γνώστες του σκοπού και των στόχων της παρούσας διδασκαλίας. 

� Να ανακαλέσουν στη µνήµη τους τη στρατηγική που διδάχτηκε κατά την προηγούµενη 

διδασκαλία. 

� Να ξεκινήσουν σιωπηρή ανάγνωση του κειµένου που τους έχει δοθεί. 

� Να διακόπτουν την ανάγνωση σε σηµεία του κειµένου που έχουν σηµειωθεί στο 

κείµενο από τη διδάσκουσα ειδικά για την παρούσα διδασκαλία, προκειµένου να 

συνειδητοποιήσουν καλύτερα οι µαθητές πού περίπου θα πρέπει να σταµατούν για να 

εφαρµόσουν τη στρατηγική της πρόβλεψης. 

� Να επιχειρήσουν να εφαρµόσουν σε συνεργασία µε το διπλανό τους/οµάδα τους τη 

στρατηγική της πρόβλεψης.  

� Να συµπληρώσουν τον γραφικό οργανωτή µε τις ιδέες τους.   

� Να διατυπώνουν απορίες και να αναφέρουν πιθανές δυσκολίες που προκύπτουν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, προκειµένου να λαµβάνουν βοήθεια από τη 

δασκάλα.  
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� Να αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους και να συζητήσουν µε τη δασκάλα και τους 

συµµαθητές τους για το κείµενο και το κατά πόσο βοήθησε η στρατηγική που 

εφάρµοσαν στην καλύτερη κατανόησή του.  

 

Πορεία της διδασκαλίας: 

Με την έναρξη της διδακτικής ώρας, η δασκάλα παροτρύνει τους µαθητές να θυµηθούν τη 

στρατηγική που διδάχτηκαν στο προηγούµενο µάθηµα, καθώς και τον τρόπο εφαρµογής της. 

Έπειτα, µοιράζει το νέο κείµενο και τον γραφικό οργανωτή στους µαθητές εξηγώντας τους 

παράλληλα το σκοπό και τους στόχους της παρούσας διδασκαλίας. 

Πριν κληθούν οι µαθητές να επιχειρήσουν να εφαρµόσουν αυτόνοµα τη στρατηγική της 

πρόβλεψης, η δασκάλα τονίζει ότι για την επιτυχή εφαρµογή της οι µαθητές θα πρέπει να 

σταµατούν σε κάποια σηµεία του κειµένου προκειµένου να κάνουν µια πρόβλεψη. Επειδή ο 

σηµερινός ρόλος της δασκάλας έχει γίνει ξεκάθαρο ότι είναι αποκλειστικά υποστηρικτικός - 

καθοδηγητικός προς τους µαθητές και η ανάγνωση γίνεται από τον κάθε µαθητή ατοµικά, 

επισηµαίνει ότι έχουν τοποθετηθεί σκόπιµα σηµάδια στα σηµεία που οι µαθητές µπορούν να 

διακόπτουν την ανάγνωση, προκειµένου να εφαρµόσουν τη στρατηγική εάν το επιθυµούν. Τα 

σηµάδια αυτά είναι περισσότερα από τις προβλέψεις στις οποίες καλούνται να προβούν οι 

µαθητές στον γραφικό οργανωτή τους (το πολύ τρεις προβλέψεις), παρέχοντάς τους έτσι 

δυνατότητα επιλογής. 

Στη συνέχεια, οι µαθητές επιχειρούν την εφαρµογή της στρατηγικής. Οι µαθητές µπορούν 

να συνεργάζονται µε το διπλανό συµµαθητή τους ή την οµάδα τους αν το επιθυµούν. Επίσης, 

καλούνται να εκφράσουν οποιαδήποτε απορία ή δυσκολία που συναντούν στην τάξη κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, ώστε να µπορεί η δασκάλα να τους παρέχει ανάλογη βοήθεια 

(φθίνουσα καθοδήγηση). Παράλληλα, η δασκάλα κυκλοφορεί ανάµεσα στους µαθητές 

ακούγοντας τις συζητήσεις τους και προσπαθώντας να παρέχει τη βοήθεια που κρίνεται 

απόλυτα απαραίτητη για την πρόοδο των µαθητών (σκοπός της πάντα είναι οι µαθητές να 

µπορέσουν να λειτουργήσουν και να εφαρµόσουν αυτά που έµαθαν ανεξάρτητα και αυτόνοµα). 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρµογής της στρατηγικής και έκφρασης των αποριών 

και δυσκολιών των µαθητών, ακολουθεί συζήτηση στην τάξη µεταξύ των µαθητών και των 

µαθητών µε τη δασκάλα για τις παρατηρήσεις και εντυπώσεις που άφησε η στρατηγική µετά 

την ατοµική χρήση της. Κλείνοντας τη διδακτική ώρα, οι µαθητές καλούνται να διατυπώσουν 

µια δικιά τους γενική κρίση για το κατά πόσο θεώρησαν οι ίδιοι ότι τους βοήθησε (ή τους 

δυσκόλεψε) η χρήση της συγκεκριµένης στρατηγικής στην κατανόηση της ιστορίας που 

επεξεργάστηκαν. 



 157 

3.4.2.2.6 Έκτη ∆ιδασκαλία: Εµπέδωση και αξιολόγηση της στρατηγικής της  
                   πρόβλεψης  

Στόχοι της διδασκαλίας: 

Οι µαθητές πρέπει: 

� Να ανακαλέσουν στη µνήµη τους τη στρατηγική που διδάχτηκε κατά τις προηγούµενες 

διδασκαλίες.  

� Να γίνουν γνώστες του σκοπού και των στόχων της παρούσας διδασκαλίας. 

� Να επιχειρήσουν να εφαρµόσουν από µόνοι τους τη στρατηγική της πρόβλεψης.  

� Να σταµατήσουν σε κάποια σηµεία του κειµένου και να διατυπώσουν προβλέψεις για 

αυτό που πιστεύουν ότι θα ακολουθήσει στην ιστορία που διαβάζουν. 

� Να ανακαλύψουν αν οι προβλέψεις τους ήταν σωστές, διαβάζοντας την ιστορία. 

� Να συµπληρώσουν τον γραφικό οργανωτή µε τις ιδέες τους.   

� Να σκεφτούν/προβλέψουν ένα τέλος για την ιστορία που διαβάζουν. 

� Να προβούν σε ανταλλαγή ιδεών µε το διπλανό συµµαθητή τους ή µε την οµάδα τους. 

� Να συζητήσουν µε το διπλανό συµµαθητή τους ή µε την οµάδα τους για το κείµενο και 

τις προβλέψεις που έκανε ο καθένας. 

� Να αξιολογήσουν την προσπάθεια του διπλανού συµµαθητή τους (ετεροαξιολόγηση). 

� Να αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους και να συζητήσουν µε τη δασκάλα και τους 

συµµαθητές τους για το κείµενο και το κατά πόσο βοήθησε η στρατηγική που 

εφάρµοσαν να το κατανοήσουν καλύτερα, καθώς και το κατά πόσο θεώρησαν ότι 

εφαρµόστηκε επιτυχώς από τους συµµαθητές τους.  

 

Πορεία της διδασκαλίας: 

Αρχικά, οι µαθητές καλούνται να ανακαλέσουν στη µνήµη τους τις δύο τελευταίες 

διδασκαλίες που έγιναν για τη στρατηγική της πρόβλεψης. Έπειτα, η δασκάλα ενηµερώνει τους 

µαθητές για το σκοπό και τους στόχους της παρούσας διδασκαλίας. 

Οι µαθητές ξεκινούν τη σιωπηρή ανάγνωση του νέου κειµένου που τους έχει δοθεί, 

επιχειρώντας ατοµικά αυτή τη φορά να εφαρµόσουν τη στρατηγική. Παράλληλα,  

συµπληρώνουν τον γραφικό οργανωτή µε προβλέψεις που έκαναν στα σηµεία που σταµάτησαν 

στο κείµενο και προχωρούν σε επαλήθευση των προβλέψεων, διαβάζοντας παρακάτω. 

Προηγουµένως, έχει γίνει ξεκάθαρο στους µαθητές ότι κατά τη διάρκεια της παρούσας 

διδασκαλίας η δασκάλα δεν συµµετέχει καθόλου και δεν δύναται να παρέχει καµία βοήθεια ή 

πληροφορία, θέλοντας έτσι να αφήσει τους µαθητές να ενεργήσουν αυτόνοµα ή και σε 
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συνεργασία µε τους συµµαθητές τους, εάν δυσκολευτούν πολύ στην εφαρµογή της 

στρατηγικής. 

Όταν ολοκληρωθεί η ανάγνωση και η εφαρµογή της στρατηγικής, οι µαθητές καλούνται 

να συνεργαστούν µε το διπλανό τους συµµαθητή ή µε την οµάδα τους προκειµένου να 

ανταλλάξουν ιδέες και να συζητήσουν για τις προβλέψεις που έκανε ο καθένας. Η κάθε οµάδα 

διατυπώνει µια πρόβλεψη για το τι θα µπορούσε να γίνεται µετά στην ιστορία, µιας και 

τελειώνει ξαφνικά χωρίς να εξηγεί τι ακολουθεί στο µέλλον (η πρόβλεψη αυτή δεν µπορεί να 

επαληθευτεί από το κείµενο, αλλά αντίθετα αφήνει τη φαντασία των µαθητών να ολοκληρώσει 

την ιστορία). 

Μετά από µια σύντοµη συζήτηση µεταξύ των µαθητών, ακολουθεί η διαδικασία της 

ετεροαξιολόγησης. Οι µαθητές ανταλλάσουν το συµπληρωµένο γραφικό οργανωτή τους µε 

αυτόν του διπλανού συµµαθητή τους και αφού τον µελετήσουν προσεκτικά, ανακοινώνουν τις 

παρατηρήσεις τους στους συµµαθητές τους (εντοπίζουν κοινά σηµεία, σχολιάζουν τις 

προβλέψεις των φίλων τους). Ακολουθεί συζήτηση µεταξύ των µαθητών πάνω στις 

παρατηρήσεις του καθένα.  

Τέλος, τη διδασκαλία ολοκληρώνει µια συζήτηση που γίνεται στην τάξη µεταξύ των 

µαθητών και της δασκάλας για τη µέθοδο που ακολουθήθηκε, για τις παρατηρήσεις των 

µαθητών πάνω στην εφαρµογή της στρατηγικής, καθώς και για κάποιες ενδιαφέρουσες 

παρατηρήσεις που έγιναν µεταξύ των µαθητών. Κλείνοντας τη διδακτική ώρα, οι µαθητές 

καλούνται να διατυπώσουν µια δικιά τους γενική κρίση για το κατά πόσο θεώρησαν οι ίδιοι ότι 

τους βοήθησε (ή τους δυσκόλεψε) η χρήση της συγκεκριµένης στρατηγικής στην κατανόηση 

της ιστορίας που επεξεργάστηκαν, µε βάση τις συζητήσεις που προηγήθηκαν. 

 

3.4.2.2.7 Έβδοµη και Όγδοη ∆ιδασκαλία: Επιλογή, εφαρµογή και εµπέδωση των  
                δύο στρατηγικών (χρήση προηγούµενης γνώσης & πρόβλεψη) 

Στόχοι της διδασκαλίας4: 

Οι µαθητές πρέπει: 

� Να γίνουν γνώστες του σκοπού και των στόχων της παρούσας διδασκαλίας. 

� Να ανακαλέσουν στη µνήµη τους τις δύο στρατηγικές που διδάχτηκαν κατά τις 

προηγούµενες διδασκαλίες. 

                                                 
4 Οι στόχοι και οι διδακτικές ενέργειες είναι κοινές για την έβδοµη και όγδοη διδασκαλία. Ο λόγος που οι δύο 
παραπάνω διδασκαλίες έχουν κοινούς στόχους και διδακτικές ενέργειες είναι ότι οι µαθητές καλούνται για πρώτη 
φορά να εφαρµόσουν παράλληλα και όχι ξεχωριστά τις στρατηγικές που έχουν διδαχθεί µέχρι εκείνη τη χρονική 
στιγµή. Προκειµένου, λοιπόν, να εξοικειωθούν µε την επιλογή µίας στρατηγικής εκ των δύο, καθώς και µε την 
παράλληλη χρήση τους, θεωρήσαµε ότι ο διδακτικός χρόνος που είναι απαραίτητος είναι οι δύο διδακτικές ώρες. 
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� Να κατανοήσουν ότι ο σκοπός του σηµερινού µαθήµατος είναι να επιλέξουν και να 

εφαρµόσουν µια από τις δύο ή και τις δύο στρατηγικές που έχουν διδαχτεί, προκειµένου 

να κατανοήσουν το κείµενο που τους δίνεται. 

� Να διαβάσουν ατοµικά και σιωπηρά το νέο κείµενο που τους δίνεται.  

� Να επιλέξουν και να επιχειρήσουν να εφαρµόσουν ατοµικά και αυτόνοµα µια από τις 

δύο ή και τις δύο στρατηγικές που γνωρίζουν (χρήση της προηγούµενης γνώσης και 

πρόβλεψη).  

� Να συµπληρώσουν τον γραφικό οργανωτή που αντιστοιχεί στη στρατηγική που 

επέλεξαν να εφαρµόσουν µε τις ιδέες τους.   

� Να προβούν σε ανταλλαγή ιδεών και βοήθειας µε το διπλανό συµµαθητή τους ή µε την 

οµάδα τους, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και συµπλήρωσης των γραφικών 

οργανωτών καθώς και µετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας. 

� Να συζητήσουν µε τους συµµαθητές τους για το κείµενο και την ή τις στρατηγικές που 

επέλεξαν να εφαρµόσουν. 

� Να αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους και να συζητήσουν µε τη δασκάλα και τους 

συµµαθητές τους για το κείµενο και τη στρατηγική που επέλεξαν, την αιτία της 

επιλογής τους και το κατά πόσο τους βοήθησε να κατανοήσουν το κείµενο. 

 

Πορεία της διδασκαλίας: 

Κατά την έναρξη της έβδοµης διδασκαλίας, η δασκάλα παροτρύνει τους µαθητές να 

θυµηθούν τις στρατηγικές που έχουν διδαχτεί κι έχουν εφαρµόσει µέχρι τη δεδοµένη χρονική 

στιγµή. Έπειτα, η δασκάλα ενηµερώνει τους µαθητές για το σκοπό και τους στόχους της 

παρούσας διδασκαλίας. Το σηµείο στο οποίο εµµένει ιδιαίτερα είναι ότι ο κυριότερος στόχος 

είναι οι µαθητές να επιλέξουν να εφαρµόσουν µια από τις δύο στρατηγικές που έχουν µάθει ή 

και τις δύο για την κατανόηση του κειµένου που θα επεξεργαστούν, ανάλογα µε τις 

προτιµήσεις και τις ανάγκες τους. 

Οι µαθητές ξεκινούν µια πρώτη σιωπηρή ανάγνωση του κειµένου που τους έχει δοθεί και 

ακολουθεί η επιλογή και η εφαρµογή των στρατηγικών και η συµπλήρωση από µέρους τους 

του αντίστοιχου γραφικού οργανωτή. Κατά τη διάρκεια της παρούσας διδασκαλίας η δασκάλα 

δεν συµµετέχει και δεν βοηθάει όσον αφορά τον τρόπο εφαρµογής και την επιλογή των 

στρατηγικών, θέλοντας να αφήσει τους µαθητές να ενεργήσουν αυτόνοµα. Αντίθετα, η 

δασκάλα κυκλοφορεί ανάµεσα στους µαθητές και παρατηρεί τον τρόπο εργασίας τους, 

κάνοντας ελάχιστες παρεµβάσεις κυρίως όσον αφορά την ενθάρρυνση των µαθητών να 

πετύχουν τους στόχους της διδασκαλίας. 
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Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ανάγνωσης, της επιλογής και της εφαρµογής των 

στρατηγικών, καθώς και µετά την ολοκλήρωσή της, οι µαθητές µπορούν να συνεργάζονται µε 

τους συµµαθητές τους προκειµένου να αλληλοβοηθηθούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να 

συζητήσουν για τις στρατηγικές που επέλεξαν να χρησιµοποιήσουν.  

Τέλος, ακολουθεί συζήτηση στην τάξη µεταξύ των µαθητών και της δασκάλας για τις 

στρατηγικές που επέλεξαν να εφαρµόσουν οι µαθητές, τους λόγους που τους οδήγησαν στη 

συγκεκριµένη επιλογή, καθώς και το κατά πόσο θεώρησαν ότι οι στρατηγικές που επέλεξαν να 

εφαρµόσουν τους βοήθησαν να κατανοήσουν το κείµενο που επεξεργάστηκαν. Κλείνοντας τη 

διδακτική ώρα, οι µαθητές καλούνται να διατυπώσουν προσωπικές κρίσεις, παρατηρήσεις και 

προτιµήσεις για τις στρατηγικές της χρήσης της προηγούµενης γνώσης και της πρόβλεψης, 

αναφορικά µε τη χρησιµότητά τους, το βαθµό δυσκολίας τους και τη βοήθεια που προσφέρουν 

στην κατανόηση της ανάγνωσης. 

Η διεξαγωγή της όγδοης διδασκαλίας ακολουθεί τα ίδια βήµατα µε αυτά της έβδοµης, που 

περιγράφτηκαν παραπάνω. Η διαφορά µεταξύ των δύο διδασκαλιών είναι ότι κατά την όγδοη 

διδασκαλία η δασκάλα δεν συµµετέχει καθόλου και δεν δύναται να παρέχει καµία βοήθεια ή 

παρότρυνση καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής των στρατηγικών. Αντίθετα, φροντίζει να 

παρακολουθεί την εργασία των µαθητών και να κρατάει σηµειώσεις για τις προτιµήσεις τους, 

όσον αφορά τις επιλογές τους ανάµεσα στις δύο στρατηγικές, κατά τη διάρκεια και των δύο 

διδασκαλιών (έβδοµης και όγδοης). 

 

3.4.2.2.8 Ένατη ∆ιδασκαλία: Μοντελοποίηση της στρατηγικής της αλληλουχίας 

Στόχοι της διδασκαλίας: 

Οι µαθητές πρέπει: 

� Να γίνουν γνώστες του σκοπού και των στόχων της παρούσας διδασκαλίας. 

� Να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν τη στρατηγική κατανόησης κειµένου που 

τους παρουσιάζεται από τη διδάσκουσα.  

� Να κατανοήσουν το ρόλο της στρατηγικής στην κατανόηση του κειµένου που 

επεξεργάζονται.  

� Να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο χρήσης της στρατηγικής. 

� Να συµµετάσχουν ενεργά στη διδασκαλία, επιχειρώντας να εφαρµόσουν τη στρατηγική 

µε τη βοήθεια της διδάσκουσας κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του κειµένου. 

� Να επισηµάνουν τα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα στην αρχή, στη µέση και στο τέλος 

του κειµένου που τους διάβασε η διδάσκουσα.  
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� Να εντοπίσουν µερικά γεγονότα που αναφέρονται στο κείµενο και να κρίνουν το πόσο 

σηµαντικά είναι στο συγκεκριµένο κείµενο (καθόλου, λίγο, µέτρια, πολύ, πάρα πολύ 

σηµαντικό). 

� Να µάθουν τον τρόπο συµπλήρωσης του γραφικού οργανωτή που τους παρέχεται.  

� Να συµπληρώσουν τον γραφικό οργανωτή µε τις ιδέες τους και τις κρίσεις τους.  

� Να αναφέρουν τις εντυπώσεις τους από τη νέα στρατηγική που διδάχθηκε στην τελική 

συζήτηση που θα γίνει. 

� Να διατυπώσουν γνώµες για το αν θεώρησαν ότι η επεξεργασία του κειµένου µε τη 

χρήση της στρατηγικής που διδάχτηκε οδήγησε σε καλύτερη κατανόηση του 

περιεχοµένου του. 

 

Πορεία της διδασκαλίας: 

Με την έναρξη της διδασκαλίας η δασκάλα ενηµερώνει τους µαθητές για το σκοπό και 

τους στόχους της διδασκαλίας. Έπειτα, µοιράζει στους µαθητές το νέο κείµενο που θα 

επεξεργαστούν και τον νέο γραφικό οργανωτή που θα χρησιµοποιήσουν για την εφαρµογή της 

στρατηγικής που θα διδαχθούν.  

Η δασκάλα αρχίζει τη διδασκαλία διαβάζοντας φωναχτά στους µαθητές το κείµενο. Μετά 

την ολοκλήρωση της ανάγνωσης, η δασκάλα ξεκινάει να εφαρµόζει τη στρατηγική της 

αλληλουχίας στον πίνακα µε τη χρήση της µεθόδου της φωναχτής σκέψης, λειτουργώντας ως 

πρότυπο προς µίµηση (προτυποποίηση), ενώ παράλληλα καλεί τους µαθητές να συµµετάσχουν 

ενεργά στην παραπάνω διαδικασία διατυπώνοντας τις απόψεις και τις ιδέες τους και βοηθώντας 

τη στη συµπλήρωση του γραφικού οργανωτή.  

Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής της στρατηγικής, η δασκάλα υπενθυµίζει στους µαθητές 

ότι ο κυριότερος στόχος τους δεν είναι η συµπλήρωση καθαυτή του γραφικού οργανωτή, αλλά 

η κατανόηση του κειµένου µε τη βοήθεια του τελευταίου. Η δασκάλα γράφει κάποιες ιδέες 

στον πίνακα και παράλληλα παροτρύνει τους µαθητές να συµπληρώνουν τους δικούς τους 

γραφικούς οργανωτές µε ιδέες από τον πίνακα, αλλά και δικές τους. 

Οι µαθητές σε συνεργασία µε τη δασκάλα, εντοπίζουν το αρχικό, µεσαίο και τελικό 

γεγονός της ιστορίας και τα καταγράφουν στον γραφικό οργανωτή. Έπειτα εντοπίζουν µερικά 

γεγονότα του κειµένου, τα οποία επίσης καταγράφουν στον γραφικό οργανωτή, κρίνοντας 

ταυτόχρονα το πόσο σηµαντικά είναι για την ιστορία που διάβασαν και δηµιουργώντας ένα 

γράφηµα µε τη σηµασία τους (γραφικός οργανωτής 3). 

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία και αφού βεβαιωθεί η δασκάλα ότι οι 

µαθητές κατανόησαν τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται η στρατηγική της αλληλουχίας, 
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ακολουθεί συζήτηση µε τις εντυπώσεις και τις πρώτες παρατηρήσεις των µαθητών για τη νέα 

στρατηγική που διδάχθηκαν. Τέλος, οι µαθητές διατυπώνουν απόψεις και γνώµες για το κατά 

πόσο θεώρησαν ότι κατάφεραν να κατανοήσουν το κείµενο που επεξεργάστηκαν µε τη βοήθεια 

της νέας στρατηγικής.  

 

3.4.2.2.9  ∆έκατη ∆ιδασκαλία: Εφαρµογή µε καθοδήγηση - Μοντελοποίηση της 
                  στρατηγικής της αλληλουχίας 

Στόχοι της διδασκαλίας: 

Οι µαθητές πρέπει: 

� Να γίνουν γνώστες του σκοπού και των στόχων της παρούσας διδασκαλίας. 

� Να ανακαλέσουν τη στρατηγική κατανόησης κειµένου που τους παρουσίασε η 

διδάσκουσα στην προηγούµενη διδασκαλία.  

� Να διαβάσουν σιωπηρά το κείµενο που τους δίνεται. 

� Να εφαρµόσουν τη στρατηγική µε την καθοδήγηση της διδάσκουσας συµµετέχοντας 

ενεργά, καθώς αυτή καταγράφει τις ιδέες τους στον πίνακα.  

� Να επισηµάνουν τα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα στην αρχή, στη µέση και στο τέλος 

του κειµένου που διάβασαν.  

� Να εντοπίσουν µερικά γεγονότα που αναφέρονται στο κείµενο και να κρίνουν το πόσο 

σηµαντικά είναι στο συγκεκριµένο κείµενο (καθόλου, λίγο, µέτρια, πολύ, πάρα πολύ 

σηµαντικό). 

� Να συµπληρώσουν τον γραφικό οργανωτή µε τις ιδέες τους και τις κρίσεις τους.  

� Να αναφέρουν τις δυσκολίες και τις παρατηρήσεις τους για τη νέα στρατηγική που 

εφάρµοσαν. 

� Να διατυπώσουν γνώµες για το αν θεώρησαν ότι η επεξεργασία του κειµένου µε τη 

χρήση της στρατηγικής που διδάχτηκε οδήγησε σε καλύτερη κατανόηση του 

περιεχοµένου του. 

 

Πορεία της διδασκαλίας: 

Ξεκινώντας τη διδασκαλία, η δασκάλα ενηµερώνει τους µαθητές για το σκοπό και τους 

στόχους του σηµερινού µαθήµατος. Έπειτα, µοιράζει στους µαθητές το νέο κείµενο που θα 

επεξεργαστούν και τον νέο γραφικό οργανωτή που θα χρησιµοποιήσουν για την εφαρµογή της 

στρατηγικής της αλληλουχίας του κειµένου.  

Η δασκάλα καλεί τους µαθητές να διαβάσουν σιωπηρά το κείµενο. Μετά την 

ολοκλήρωση της ανάγνωσης, η δασκάλα παροτρύνει και καθοδηγεί τους µαθητές στην 
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εφαρµογή της στρατηγικής. Οι µαθητές διατυπώνουν τις ιδέες τους και η δασκάλα τις 

καταγράφει στον πίνακα. Παράλληλα οι µαθητές συµπληρώνουν στον γραφικό οργανωτή τους 

την αρχή, τη µέση και το τέλος της ιστορίας, καθώς και κάποια γεγονότα για τα οποία κρίνουν 

πόσο σηµαντική είναι η θέση τους στην ιστορία.   

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία και αφού βεβαιωθεί η δασκάλα ότι οι 

µαθητές κατανόησαν το κείµενο και τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται η στρατηγική της 

αλληλουχίας, ακολουθεί συζήτηση στην τάξη. Στη διάρκεια της συζήτησης αυτής, οι µαθητές 

διατυπώνουν απορίες και παρατηρήσεις για τη στρατηγική. Τέλος, οι µαθητές αναφέρουν κατά 

πόσο θεώρησαν ότι η συγκεκριµένη στρατηγική τούς βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα το 

κείµενο και αιτιολογούν τις απόψεις τους.  

 

3.4.2.2.10 Ενδέκατη ∆ιδασκαλία: Εφαρµογή της στρατηγικής της αλληλουχίας 
                µε φθίνουσα καθοδήγηση  

Στόχοι της διδασκαλίας: 

Οι µαθητές πρέπει: 

� Να γίνουν γνώστες του σκοπού και των στόχων της παρούσας διδασκαλίας. 

� Να ανακαλέσουν στη µνήµη τους τη στρατηγική που διδάχτηκε κατά την προηγούµενη 

διδασκαλία. 

� Να κάνουν σιωπηρή ανάγνωση του κειµένου που τους έχει δοθεί. 

� Να επιχειρήσουν να εφαρµόσουν σε συνεργασία µε το διπλανό τους/οµάδα τους τη 

στρατηγική της πρόβλεψης.  

� Να συµπληρώσουν τον γραφικό οργανωτή µε τις ιδέες τους.   

� Να κατανοήσουν το κείµενο που επεξεργάζονται.  

� Να διατυπώνουν απορίες και να αναφέρουν πιθανές δυσκολίες που προκύπτουν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, προκειµένου να λαµβάνουν βοήθεια από τη 

δασκάλα.  

� Να αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους και να συζητήσουν µε τη δασκάλα και τους 

συµµαθητές τους για το κείµενο και το κατά πόσο βοήθησε η στρατηγική που 

εφάρµοσαν στην καλύτερη κατανόησή του.  

 

Πορεία της διδασκαλίας: 

Με την έναρξη της διδακτικής ώρας, η δασκάλα καλεί τους µαθητές να θυµηθούν τη 

στρατηγική που διδάχτηκαν στα δύο προηγούµενα µαθήµατα, καθώς και τον τρόπο εφαρµογής 
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της. Έπειτα, µοιράζει το νέο κείµενο και τον γραφικό οργανωτή στους µαθητές εξηγώντας τους 

παράλληλα το σκοπό και τους στόχους της παρούσας διδασκαλίας. 

Οι µαθητές ξεκινούν τη σιωπηρή ανάγνωση του κειµένου κι έπειτα επιχειρούν να 

εφαρµόσουν αυτόνοµα τη στρατηγική της αλληλουχίας. Αν το επιθυµούν, οι µαθητές µπορούν 

να λάβουν βοήθεια από τους συµµαθητές τους, αλλά και από τη δασκάλα, της οποίας ο ρόλος 

για τη συγκεκριµένη διδασκαλία είναι υποστηρικτικός - καθοδηγητικός προς τους µαθητές. 

Οι µαθητές, λοιπόν, µπορούν να συνεργάζονται µε το διπλανό συµµαθητή τους ή την 

οµάδα τους. Επίσης, καλούνται να εκφράσουν οποιαδήποτε απορία ή δυσκολία που συναντούν 

στην τάξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ώστε να µπορεί η δασκάλα να τους παρέχει 

ανάλογη βοήθεια (φθίνουσα καθοδήγηση). Παράλληλα, η δασκάλα κυκλοφορεί ανάµεσα στους 

µαθητές ακούγοντας τις συζητήσεις τους και προσπαθώντας να παρέχει τη βοήθεια που 

κρίνεται απόλυτα απαραίτητη για την πρόοδο των µαθητών (σκοπός της πάντα είναι οι µαθητές 

να µπορέσουν να λειτουργήσουν και να εφαρµόσουν αυτά που έµαθαν ανεξάρτητα και 

αυτόνοµα). 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρµογής της στρατηγικής και έκφρασης των αποριών 

και δυσκολιών των µαθητών, ακολουθεί συζήτηση στην τάξη µεταξύ των µαθητών και των 

µαθητών µε τη δασκάλα για τις παρατηρήσεις και εντυπώσεις που άφησε η στρατηγική µετά 

την αυτόνοµη χρήση της. Κλείνοντας τη διδακτική ώρα, οι µαθητές καλούνται να διατυπώσουν 

µια δικιά τους γενική κρίση για το κατά πόσο θεώρησαν οι ίδιοι ότι τους βοήθησε (ή τους 

δυσκόλεψε) η χρήση της συγκεκριµένης στρατηγικής στην κατανόηση της ιστορίας που 

επεξεργάστηκαν. 

 

3.4.2.2.11 ∆ωδέκατη ∆ιδασκαλία: Εµπέδωση και αξιολόγηση της στρατηγικής 
                της αλληλουχίας 

Στόχοι της διδασκαλίας: 

Οι µαθητές πρέπει: 

� Να γίνουν γνώστες του σκοπού και των στόχων της παρούσας διδασκαλίας. 

� Να ανακαλέσουν στη µνήµη τους τη στρατηγική που διδάχτηκε κατά τις προηγούµενες 

διδασκαλίες. 

� Να κάνουν σιωπηρή ανάγνωση του κειµένου που τους έχει δοθεί. 

� Να επιχειρήσουν να εφαρµόσουν µόνοι τους τη στρατηγική της αλληλουχίας.  

� Να συµπληρώσουν τον γραφικό οργανωτή µε τις ιδέες τους.   

� Να κατανοήσουν το κείµενο που επεξεργάζονται.  

� Να αξιολογήσουν την εργασία του διπλανού τους (ετεροαξιολόγηση). 
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� Να διατυπώνουν απορίες και να αναφέρουν πιθανές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την 

εφαρµογή της στρατηγικής.  

� Να αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους και να συζητήσουν µε τη δασκάλα και τους 

συµµαθητές τους για το κείµενο και το κατά πόσο βοήθησε η στρατηγική που 

εφάρµοσαν στην καλύτερη κατανόησή του.  

 

Πορεία της διδασκαλίας: 

Η δασκάλα καλεί τους µαθητές να ανακαλέσουν στη µνήµη τους τη στρατηγική που 

επεξεργάστηκαν µαζί κατά τις τελευταίες τρεις διδασκαλίες. Έπειτα, ανακοινώνει το σκοπό και 

τους στόχους της παρούσας διδασκαλίας, επισηµαίνοντας ότι η εφαρµογή της στρατηγικής 

κατά το τρέχον µάθηµα θα γίνει από τους µαθητές αυτόνοµα και ανεξάρτητα.  

Οι µαθητές ξεκινούν τη σιωπηρή ανάγνωση του κειµένου κι επιχειρούν να εφαρµόσουν τη 

στρατηγική της αλληλουχίας. Αφού συµπληρώνουν τον γραφικό οργανωτή τους, τον 

ανταλλάσουν µε εκείνον του διπλανού συµµαθητή τους προκειµένου να προβούν σε 

ετεροαξιολόγηση, καθώς και σε ανταλλαγή ιδεών.  

Στη συνέχεια, οι µαθητές καλούνται από τη δασκάλα να εκφράσουν οποιαδήποτε 

παρατήρηση, απορία ή δυσκολία που συνάντησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

επεξεργασίας του κειµένου µε τη στρατηγική της αλληλουχίας, αλλά και κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας της ετεροαξιολόγησης.  

Κλείνοντας τη διδακτική ώρα, ακολουθεί συζήτηση στην τάξη µεταξύ των µαθητών και 

των µαθητών µε τη δασκάλα για τις παρατηρήσεις και εντυπώσεις που άφησε η στρατηγική 

µετά την αυτόνοµη χρήση της, αλλά και γενικότερα. Επιπλέον, οι µαθητές µπορούν να 

προβούν σε µια σύγκριση µεταξύ των τριών στρατηγικών που έχουν διδαχτεί, κρίνοντας ποια 

από τις τρεις, κατά τη γνώµη τους, τους οδηγεί ευκολότερα στο στόχο τους, ο οποίος είναι η 

καλύτερη κατανόηση της ανάγνωσης κειµένων.   

 

3.4.2.2.12 ∆έκατη τρίτη και ∆έκατη τέταρτη  ∆ιδασκαλία: Επιλογή, εφαρµογή και 
                εµπέδωση των στρατηγικών (χρήση προηγούµενης γνώσης, πρόβλεψη  
               & αλληλουχία)  

Στόχοι της διδασκαλίας5: 

Οι µαθητές πρέπει: 

� Να γίνουν γνώστες του σκοπού και των στόχων της παρούσας διδασκαλίας. 

                                                 
5 Οι στόχοι και οι διδακτικές ενέργειες είναι κοινές για τη δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη διδασκαλία. Ο λόγος 
που οι δύο παραπάνω διδασκαλίες έχουν κοινούς στόχους και διδακτικές ενέργειες είναι ότι οι µαθητές καλούνται 
για ακόµα µία φορά να εφαρµόσουν παράλληλα και όχι ξεχωριστά τις στρατηγικές που έχουν διδαχθεί συνολικά.  
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� Να ανακαλέσουν στη µνήµη τους τις τρεις στρατηγικές που διδάχτηκαν κατά τις 

προηγούµενες διδασκαλίες. 

� Να κατανοήσουν ότι ο σκοπός του σηµερινού µαθήµατος είναι να επιλέξουν και να 

εφαρµόσουν µια ή δύο από τις τρεις στρατηγικές που έχουν διδαχτεί, προκειµένου να 

κατανοήσουν το κείµενο που τους δίνεται. 

� Να διαβάσουν ατοµικά και σιωπηρά το νέο κείµενο που τους δίνεται.  

� Να επιλέξουν και να επιχειρήσουν να εφαρµόσουν ατοµικά και αυτόνοµα µια ή δύο από 

τις τρεις στρατηγικές που γνωρίζουν (χρήση της προηγούµενης γνώσης, πρόβλεψη και 

αλληλουχία).  

� Να συµπληρώσουν µε τις ιδέες τους τούς γραφικούς οργανωτές που αντιστοιχούν στις 

στρατηγικές που επέλεξαν να εφαρµόσουν.   

� Να προβούν σε ανταλλαγή ιδεών µε το διπλανό συµµαθητή τους ή µε την οµάδα τους, 

κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και συµπλήρωσης των γραφικών οργανωτών, καθώς 

και µετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας. 

� Να συζητήσουν µε τους συµµαθητές τους για το κείµενο και την ή τις στρατηγικές που 

επέλεξαν να εφαρµόσουν. 

� Να αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους και να συζητήσουν µε τη δασκάλα και τους 

συµµαθητές τους για το κείµενο και τις στρατηγικές που επέλεξαν, την αιτία της 

επιλογής τους και το κατά πόσο τους βοήθησε να κατανοήσουν το κείµενο. 

 

Πορεία της διδασκαλίας: 

Κατά την έναρξη της δέκατης τρίτης διδασκαλίας, η δασκάλα παροτρύνει τους µαθητές 

να θυµηθούν τις τρεις στρατηγικές που έχουν διδαχτεί συνολικά κι έχουν εφαρµόσει. Έπειτα, η 

δασκάλα ενηµερώνει τους µαθητές για το σκοπό και τους στόχους της παρούσας διδασκαλίας. 

Το σηµείο στο οποίο εµµένει ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι ο κυριότερος στόχος του 

µαθήµατος, πέρα από τον κεντρικό σκοπό της κατανόησης του κειµένου, είναι ότι οι µαθητές 

είναι ελεύθεροι να επιλέξουν να εφαρµόσουν µια έως δύο από τις στρατηγικές που έχουν µάθει, 

ανάλογα µε τις προτιµήσεις και τις ανάγκες τους. 

Οι µαθητές ξεκινούν µια πρώτη σιωπηρή ανάγνωση του κειµένου που τους έχει δοθεί και 

ακολουθεί η επιλογή και η εφαρµογή των στρατηγικών και η συµπλήρωση από µέρους τους 

του αντίστοιχου γραφικού οργανωτή. Η δασκάλα κατά την παρούσα διδασκαλία δεν 

συµµετέχει και δεν καθοδηγεί όσον αφορά τον τρόπο εφαρµογής και την επιλογή των 

στρατηγικών, θέλοντας να αφήσει τους µαθητές να ενεργήσουν αυτόνοµα. Αντίθετα, 

κυκλοφορεί ανάµεσα στους µαθητές και παρατηρεί τον τρόπο εργασίας τους, κάνοντας 
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ελάχιστες παρεµβάσεις κυρίως όσον αφορά την ενθάρρυνση των µαθητών να πετύχουν τους 

στόχους της διδασκαλίας. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ανάγνωσης, της επιλογής και της εφαρµογής των 

στρατηγικών, καθώς και µετά την ολοκλήρωσή της, οι µαθητές µπορούν να συνεργάζονται µε 

τους συµµαθητές τους προκειµένου να αλληλοβοηθηθούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να 

συζητήσουν για τις στρατηγικές που επέλεξαν να χρησιµοποιήσουν.  

Τέλος, ακολουθεί συζήτηση στην τάξη µεταξύ των µαθητών και της δασκάλας για τις 

στρατηγικές που επέλεξαν να εφαρµόσουν οι µαθητές, τους λόγους που τους οδήγησαν στη 

συγκεκριµένη επιλογή, καθώς και το κατά πόσο θεώρησαν ότι οι στρατηγικές που επέλεξαν να 

εφαρµόσουν τους βοήθησαν να κατανοήσουν το κείµενο που επεξεργάστηκαν. Κλείνοντας τη 

διδακτική ώρα, οι µαθητές καλούνται να διατυπώσουν προσωπικές κρίσεις, παρατηρήσεις και 

προτιµήσεις για τις στρατηγικές της χρήσης της προηγούµενης γνώσης, της πρόβλεψης και της 

αλληλουχίας, αναφορικά µε τη χρησιµότητά τους, το βαθµό δυσκολίας τους και τη βοήθεια που 

προσφέρουν στην κατανόηση της ανάγνωσης. 

Η διεξαγωγή της δέκατης τέταρτης διδασκαλίας ακολουθεί τα ίδια βήµατα µε αυτά της 

δέκατης τρίτης. Η διαφορά µεταξύ των δύο διδασκαλιών εντοπίζεται στο ότι κατά τη δέκατη 

τέταρτη διδασκαλία η δασκάλα δεν συµµετέχει καθόλου και δεν δύναται να παρέχει καµία 

βοήθεια ή παρότρυνση καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής των στρατηγικών. Αντίθετα, φροντίζει 

να παρακολουθεί την εργασία των µαθητών και να κρατάει σηµειώσεις για τις προτιµήσεις 

τους, όσον αφορά τις επιλογές τους ανάµεσα στις τρεις στρατηγικές, κατά τη διάρκεια και των 

δύο αυτών διδασκαλιών. Τέλος, κλείνοντας τη δέκατη τέταρτη διδασκαλία και γενικότερα τη 

σειρά των διδασκαλιών της κατανόησης κειµένων µε τη χρήση µεταγνωστικών στρατηγικών 

κατανόησης, διεξάγεται συζήτηση µεταξύ της δασκάλας και των µαθητών για τη συνολική 

εµπειρία, τις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις των τελευταίων. 

 

3.4.2.2.13 Εργασία µε ολιγοµελείς οµάδες  

Στα πλαίσια της εργασίας σε οµάδες, οι µαθητές πρέπει: 

� Να γίνουν γνώστες του σκοπού και των στόχων της παρούσας νέας µορφής 

αλληλεπίδρασης, δηλαδή της αποµάκρυνσης από το πλαίσιο της τάξης και της 

αυτόνοµης εργασίας. 

� Να κατανοήσουν ότι ο σκοπός του παρόντος εγχειρήµατος είναι να επιλέξουν και να 

εφαρµόσουν όποια και όσες από τις τρεις στρατηγικές που έχουν διδαχτεί, προκειµένου 

να κατανοήσουν το κείµενο που τους δίνεται.  

� Να διαβάσουν ατοµικά και σιωπηρά το νέο κείµενο που τους δίνεται.  
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� Να επιλέξουν και να επιχειρήσουν να εφαρµόσουν ατοµικά και αυτόνοµα τη 

στρατηγική ή στρατηγικές που προτιµούν.  

� Να συµπληρώσουν µε τις ιδέες τους τούς γραφικούς οργανωτές που αντιστοιχούν στις 

στρατηγικές που επέλεξαν να εφαρµόσουν.   

� Να αναφέρουν ποιες στρατηγικές προτίµησαν να χρησιµοποιήσουν και γιατί. 

 

Γενική πορεία της εργασίας µε οµάδες: 

Όπως θα δούµε αναλυτικότερα στην ενότητα της στατιστικής επεξεργασίας των 

δεδοµένων, οι µαθητές κατατάσσονται σε τρεις µεγαλύτερες κατηγορίες µε βάση τα 

αποτελέσµατα στο τεστ αναγνωστικής κατανόησης που επιδόθηκε κατά το Α΄ στάδιο της 

έρευνας, στους καλούς, στους µέτριους και στους αδύναµους αναγνώστες. Συνολικά οι οµάδες 

των µαθητών είναι συνολικά οκτώ, δύο οµάδες καλών αναγνωστών (µία επταµελής στο ένα 

σχολείο και µία πενταµελής στο άλλο), τέσσερις οµάδες µέτριων αναγνωστών (µία εξαµελής 

στο ένα σχολείο, δύο τετραµελείς και µία τριµελής στο άλλο) και δύο οµάδες αδύναµων 

αναγνωστών (µία τετραµελής στο ένα σχολείο και εξαµελής στο άλλο).  

Οι µαθητές της κάθε οµάδας6 καλούνται να συγκεντρωθούν στο χώρο της βιβλιοθήκης 

του εκάστοτε σχολείου, έναν χώρο ήσυχο, ζεστό και φιλικό, προκειµένου να διαβάσουν ένα 

νέο κείµενο που φέρνει µαζί της η ερευνήτρια. Αφού η ερευνήτρια εξηγήσει αναλυτικά το 

σκοπό της παρούσας µορφής αλληλεπίδρασης, δηλαδή της εργασίας στην οµάδα, δίνει στους 

µαθητές το κείµενο και αφήνει σε τρεις στοίβες στο κέντρο του µεγάλου τετράγωνου τραπεζιού 

στο οποίο κάθονται όλοι οι συµµετέχοντες, τους γραφικούς οργανωτές που αντιστοιχούν σε 

κάθε µία από τις τρεις στρατηγικές που έχουν διδαχτεί. Έπειτα, αφού γίνει ξεκάθαρο ότι οι 

µαθητές είναι ελεύθεροι να χρησιµοποιήσουν όποια και όσες από τις τρεις στρατηγικές 

προτιµούν για να κατανοήσουν καλύτερα το κείµενο µόνοι τους (χωρίς συνεργασίες ή βοήθεια 

από τους συµµαθητές τους ή την ερευνήτρια) και χωρίς να ειπωθεί τίποτα παραπάνω που θα 

µπορούσε να υπενθυµίσει ή να βοηθήσει µε οποιοδήποτε τρόπο τους µαθητές αναφορικά µε τις 

στρατηγικές και την εφαρµογή τους ή τη συµπλήρωση των γραφικών οργανωτών από την 

ερευνήτρια, ξεκινάει η διαδικασία της ανάγνωσης του κειµένου και της επιλογής και 

εφαρµογής των µεταγνωστικών στρατηγικών που προτιµά ο κάθε µαθητής. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας, η ερευνήτρια καταγράφει τις παρατηρήσεις της στην 

                                                 
6 Η πορεία που ακολουθείται για κάθε οµάδα είναι ακριβώς η ίδια όσον αφορά τις ενέργειες της ερευνήτριας, 
δεδοµένου ότι οι παρατηρήσεις και γενικότερα τα στοιχεία που συλλέγονται από την εργασία µε ολιγοµελείς 
οµάδες θα αναλυθούν στατιστικά για την εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά τις προτιµήσεις των µαθητών στο 
σύνολό τους, αλλά και στην αντίστοιχη κατηγορία οµάδας (καλοί, µέτριοι και αδύναµοι αναγνώστες), αναφορικά 
µε τις στρατηγικές. Με τον τρόπο αυτό φροντίζουµε για την αποµόνωση πιθανών παρασιτικών µεταβλητών, 
τουλάχιστον από την πλευρά της ερευνήτριας. 
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αντίστοιχη κλείδα, παραµένοντας σιωπηλή και έχοντας αδιάφορο ύφος για να µην επηρεάσει 

στο ελάχιστο τις επιλογές και τις κινήσεις των µαθητών της οµάδας. Ο χρόνος που έχουν στη 

διάθεσή τους οι µαθητές λήγει όταν και ο τελευταίος µαθητής ολοκληρώσει τη διαδικασία 

ανάγνωσης και εφαρµογής της στρατηγικής ή των στρατηγικών που επέλεξε.  

Την παραπάνω διαδικασία ακολουθεί σύντοµη συζήτηση µεταξύ των µαθητών της 

οµάδας και της ερευνήτριας, όπου ο κάθε µαθητής αναφέρει ποιες στρατηγικές προτίµησε να 

χρησιµοποιήσει και γιατί, µετά από ανάλογες ερωτήσεις της ερευνήτριας, προκειµένου να 

καταγραφούν οι στρατηγικές οι οποίες εφαρµόστηκαν µεν, αλλά χωρίς να γίνει χρήση των 

αντίστοιχων γραφικών οργανωτών (οι στρατηγικές αυτές σηµειώνονται µε το σύµβολο ). Οι 

στρατηγικές για τις οποίες έγινε χρήση των αντίστοιχων γραφικών οργανωτών, δηλαδή οι 

παρατηρήσιµες ενέργειες του κάθε µαθητή έχουν καταγραφεί ήδη πριν από την έναρξη της 

συζήτησης στον πίνακα της κλείδας παρατήρησης (σηµειώνονται µε το σύµβολο ).  

 

3.4.2.3 Κριτική των διδασκαλιών  

3.4.2.3.1 Πρώτη στρατηγική: Χρήση της Προηγούµενης Γνώσης 
              Σύνδεση κειµένου µε εαυτό και σύνδεση κειµένου µε κείµενο 

Οι τρεις πρώτες διδακτικές παρεµβάσεις αφιερώθηκαν στη διδασκαλία της στρατηγικής 

χρήσης της προηγούµενης γνώσης. Συγκεκριµένα, οι όψεις της χρήσης της προηγούµενης 

γνώσης που διδάχθηκαν στους µαθητές είναι η σύνδεση του κειµένου µε τον εαυτό τους, δηλαδή 

µε δικές τους εµπειρίες και γνώσεις, καθώς και η σύνδεση του κειµένου µε κείµενο, δηλαδή ο 

παραλληλισµός ενός κειµένου που έχουν συναντήσει προηγουµένως οι µαθητές µε το κείµενο 

που επεξεργάζονται. 

Η µέθοδος διδασκαλίας που ακολουθήθηκε, όπως αυτή αναλύθηκε στην υποενότητα 

3.4.2.1 της εργασίας µας, βασίστηκε στο µοντέλο της γνωστικής µαθητείας. Σύµφωνα, λοιπόν, 

µε το παραπάνω µοντέλο και τα βήµατά του, οι διδασκαλίες οργανώθηκαν και διεξάχθηκαν µε 

συγκεκριµένη σειρά ενεργειών και µεθόδων. Η κάθε διδασκαλία είχε διάρκεια µίας διδακτικής 

ώρας και η διεξαγωγή τους γινόταν δύο φορές την εβδοµάδα. Συνολικά γίνονταν δύο 

διδασκαλίες από µια διδακτική ώρα (όχι διαδοχικές) σε κάθε τµήµα της δευτέρας τάξης του 

19ου και 47ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ηρακλείου. 

Ξεκινώντας το εγχείρηµα της διδακτικής παρέµβασης για τη διδασκαλία της πρώτης 

µεταγνωστικής στρατηγικής κατανόησης της ανάγνωσης (χρήση της προηγούµενης γνώσης 

των µαθητών), η πρώτη διδασκαλία διεξήχθηκε στις αρχές του µήνα Μαρτίου. Κατά την 

εισαγωγική αυτή διδασκαλία, η διδάσκουσα εφάρµοσε τη µέθοδο της προτυποποίησης, 
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προκειµένου να διδάξει τη στρατηγική και να βοηθήσει τους µαθητές να την κατανοήσουν και 

να µιµηθούν τον τρόπο εφαρµογής της.  

Αρχικά, οι µαθητές και των δύο τµηµάτων έδειξαν να δυσκολεύονται να κατανοήσουν το 

νόηµα της στρατηγικής χρήσης της προηγούµενης γνώσης τους για την κατανόηση κειµένων. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της προτυποποίησης της στρατηγικής φάνηκε να δυσκολεύτηκαν 

να συγκρατήσουν τα βήµατα για την εφαρµογή της. Έτσι, αναγκαστήκαµε να διαβάσουµε το 

κείµενο και να εφαρµόσουµε τη στρατηγική εκ νέου, µε τη διαφορά ότι αυτή τη φορά η 

προτυποποίηση της στρατηγικής ήταν ακόµα πιο αναλυτική και η συµµετοχή των µαθητών 

στην εφαρµογή της ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή της.  

Μετά και τη δεύτερη εφαρµογή και αφού βεβαιωθήκαµε ότι οι µαθητές κατανόησαν σε 

ικανοποιητικό βαθµό τον τρόπο λειτουργίας και τα βήµατα της στρατηγικής (η επιβεβαίωση 

αυτή προέκυψε από την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη διδασκαλία), καλέσαµε τους 

µαθητές να διατυπώσουν τις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις τους. Οι περισσότεροι ανέφεραν 

ότι η εφαρµογή µιας τέτοιας στρατηγικής ήταν κάτι πρωτόγνωρο και ασυνήθιστο γι’ αυτούς. 

Κάποιοι συµµαθητές τους συµπλήρωσαν ότι για να κατανοήσουν ένα κείµενο συνήθως 

χρησιµοποιούν στην τάξη ερωτήσεις κατανόησης που τους απευθύνει η δασκάλα τους, σε 

αντίθεση µε τη συγκεκριµένη στρατηγική όπου την περισσότερη δουλειά πρέπει να την κάνουν 

οι ίδιοι όχι για να βρουν απαντήσεις από το κείµενο, αλλά για να το παραλληλίσουν µε 

γεγονότα εξωκειµενικά. Μάλιστα, σε πολλούς µαθητές προκάλεσε εντύπωση η επισήµανση ότι 

ο καθένας θα συµπληρώνει εντελώς διαφορετικά πράγµατα από τους υπόλοιπους, επειδή ο 

καθένας είναι διαφορετικός και έχει διαφορετικές εµπειρίες, γνώσεις και αναγνώσεις. Φαίνεται 

ότι λόγω της απουσίας διαφοροποίησης της διδασκαλίας, οι µαθητές θεώρησαν πολύ περίεργο 

ένα τέτοιο γεγονός. Βέβαια, όπως φάνηκε από τις επόµενες δύο διδασκαλίες, το θετικό στοιχείο 

της ασυνήθιστης αυτής πραγµατικότητας είναι ότι κινητοποιήθηκε το ενδιαφέρον των µαθητών 

για την ποικιλία των διαφορετικών εµπειριών και γνώσεων που είχε ο καθένας σε σχέση µε 

τους συµµαθητές τους.  

Κατά τη δεύτερη διδασκαλία, οι µαθητές κλήθηκαν να εφαρµόσουν τη στρατηγική που 

διδάχθηκαν στο προηγούµενο µάθηµα µόνοι τους, είτε µε τη συνεργασία ενός συµµαθητή τους 

είτε µε µια οµάδα συµµαθητών τους. Η αποστολή τους ήταν να επιχειρήσουν να κατανοήσουν 

το κείµενο που είχαν µπροστά τους µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης στρατηγικής. Έγινε, 

δε, ξεκάθαρο ότι ο ρόλος της διδάσκουσας ήταν καθοδηγητικός και υποστηρικτικός. 

Οποιαδήποτε παρατήρηση, απορία ή δυσκολία είχαν οι µαθητές θα απευθύνονταν στη 

διδάσκουσα προκειµένου να τους δοθεί η βοήθεια που ήταν απαραίτητη για την κάθε 

περίσταση.  
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Τη φορά αυτή, οι µαθητές φάνηκε να θυµούνται καλά και να είναι προετοιµασµένοι για 

την εφαρµογή της στρατηγικής της χρήσης της προηγούµενης γνώσης. Οι περισσότεροι δεν 

είχαν απορίες για τον τρόπο εφαρµογής της στρατηγικής. Οι παρατηρήσεις που είχαν να 

κάνουν αφορούσαν περισσότερο σε τεχνικά θέµατα,  όπως ο τρόπος συµπλήρωσης του 

γραφικού οργανωτή τους ή η έκταση αυτού που ήθελαν να γράψουν. Μάλιστα, σε αρκετές 

περιπτώσεις µαθητές και των δύο τµηµάτων εξέφρασαν την παρατήρηση ότι δεν υπήρχε 

αρκετός χώρος για να γράψουν αυτά που επιθυµούσαν. Η δασκάλα κυκλοφορούσε ανάµεσα 

στους µαθητές, παρακολουθούσε τις συζητήσεις και τα γραφόµενά τους και παρότρυνε ή 

παρείχε την απαραίτητη βοήθεια στους µαθητές που την είχαν ανάγκη. Η βοήθεια αυτή 

περιοριζόταν σε ερωτήσεις παρώθησης, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση που οι µαθητές 

είχαν διατυπώσει απλά ότι το κείµενο τους θύµισε µια ιστορία, η δασκάλα ρωτούσε να της 

πουν και να γράψουν συνοπτικά τι έλεγε η ιστορία που θυµήθηκαν. 

Με λίγα λόγια, οι µαθητές έδειξαν να έχουν κατανοήσει πλήρως τη στρατηγική της 

χρήσης της προηγούµενης γνώσης τους για να κατανοήσουν το κείµενο. Αυτό έγινε φανερό, 

επίσης, από τις συζητήσεις που έγιναν µεταξύ των µαθητών πάνω στο θέµα, καθώς και από την 

τελική σύντοµη συζήτηση που ακολούθησε στην τάξη µεταξύ των µαθητών και της δασκάλας. 

Οι µαθητές αντάλλασσαν απόψεις, έβρισκαν κοινά σηµεία στις συνδέσεις που έκαναν, 

συζητούσαν για την ιστορία και βοηθούσαν ο ένας τον άλλο κάνοντας ερωτήσεις του τύπου: 

«∆εν σου θυµίζει τίποτα αυτό; ∆εν έχεις κάνει κάτι παρόµοια στη ζωή σου; Αυτό δεν µοιάζει 

µε το µάθηµα που µας διάβασε εχθές η δασκάλα µας;», όπως είχε µοντελοποιηθεί από τη 

δασκάλα κατά την προηγούµενη διδακτική ώρα.  

Το κλείσιµο της δεύτερης διδακτικής ώρας έγινε µε τη διατύπωση της παρατήρησης από 

κάποιους µαθητές των δύο τµηµάτων ότι η στρατηγική της χρήσης της προηγούµενης γνώσης 

ήταν ένας αρκετά διαφορετικός και ευχάριστος τρόπος να καταλάβουν καλύτερα ένα κείµενο, 

διότι µπορούσαν όχι µόνο να κάνουν συνδέσεις µε τον εαυτό τους και άλλα κείµενα, αλλά και 

να συγκρίνουν τα τελευταία µε τις ιστορίες που διάβαζαν. Ένας µικρός µαθητής, µάλιστα, 

ανέφερε ότι κάποια σηµεία του κειµένου έµοιαζαν τόσο πολύ µε µια εµπειρία που είχε τον 

προηγούµενο χρόνο, ώστε για µια στιγµή νόµισε ότι η ιστορία µιλούσε για τον ίδιο. 

Στην τελευταία διδασκαλία για την εφαρµογή της στρατηγικής της χρήσης της 

προηγούµενης γνώσης για την κατανόηση κειµένου, οι µαθητές κλήθηκαν να εργαστούν 

αυτόνοµα και ανεξάρτητα, χωρίς να τους παρέχεται καµία βοήθεια από τη διδάσκουσα. Οι 

µαθητές εργάστηκαν όπως είχαν διδαχθεί κατά τις δύο προηγούµενες διδασκαλίες, ενώ 

επιτρεπόταν και η αµοιβαία βοήθεια και συνεργασία µεταξύ των µαθητών, οι οποίοι έτειναν να 

λειτουργούν σαν πρότυπα για τους συµµαθητές τους, ακολουθώντας τη µέθοδο της 



 172 

µοντελοποίησης της στρατηγικής και της φθίνουσας καθοδήγησης των πιο αδύναµων. Τέλος, οι 

µαθητές έκριναν κατά πόσο εφάρµοσαν οι συµµαθητές τους µε ορθότητα τη στρατηγική και 

διατύπωναν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε το θέµα, µέσω της διαδικασίας της 

ετεροαξιολόγησης. Η πιο συχνή παρατήρηση ήταν ότι πολλοί µαθητές ανέφεραν ότι το κείµενο 

τους θύµιζε ένα περιστατικό από την ζωή τους ή ένα άλλο κείµενο, χωρίς όµως να αναφέρουν 

το περιεχόµενο του περιστατικού ή του κειµένου αντίστοιχα, όπως κανονικά θα έπρεπε.  

Κλείνοντας τις διδασκαλίες για την χρήση της προηγούµενης γνώσης, οι µαθητές 

υποστήριξαν ότι βρήκαν τη στρατηγική αρκετά χρήσιµη, αφού τους επέτρεπε να θυµούνται 

περισσότερα πράγµατα από το κείµενο που διάβαζαν και να τα συνδέουν µε προσωπικές τους 

εµπειρίες, δίνοντας στις ιστορίες πιο προσωπική διάσταση και επιτρέποντάς τους να τις κάνουν 

δικές τους.  

 

3.4.2.3.2 ∆εύτερη στρατηγική: Πρόβλεψη 

Η διδακτική παρέµβαση που αφορούσε στη στρατηγική της πρόβλεψης, διαρθρώθηκε σε 

τρεις διδασκαλίες, ακολουθώντας την ίδια µέθοδο και βήµατα µε τις διδασκαλίες που 

αφορούσαν στην προηγούµενη γνώση και είχαν διεξαχθεί κατά τις προηγούµενες ηµέρες. Έτσι, 

στην πρώτη διδασκαλία για τη στρατηγική της πρόβλεψης, η διδάσκουσα εφάρµοσε τη µέθοδο 

της προτυποποίησης, προκειµένου να διδάξει τη στρατηγική και να βοηθήσει τους µαθητές να 

την κατανοήσουν και να µιµηθούν τον τρόπο εφαρµογής της.  

Οι µαθητές και των δύο τµηµάτων, έχοντας πλέον προηγούµενη εµπειρία της παραπάνω 

διαδικασίας, δεν έδειξαν να δυσκολεύονται να κατανοήσουν το νόηµα της στρατηγικής της 

πρόβλεψης για την κατανόηση κειµένων. Αντίθετα, µάλιστα, άρχισαν να συµµετέχουν ενεργά 

πριν ακόµα ολοκληρωθεί η διαδικασία της προτυποποίησης της στρατηγικής, προτείνοντας και 

καταθέτοντας απόψεις και ιδέες για τις προβλέψεις που θα µπορούσαν να γίνουν. Ωστόσο, 

παρατηρήθηκαν σηµάδια που έδειχναν ότι οι µαθητές αφιερώνονταν περισσότερο στις 

προβλέψεις καθαυτές, παρά στον απώτερο σκοπό της διδασκαλίας, ο οποίος ήταν η κατανόηση 

του κειµένου που είχαν µπροστά τους µε τη βοήθεια της στρατηγικής της πρόβλεψης. Για τον 

λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαίο να υπενθυµίζεται συστηµατικά στους µαθητές ο παραπάνω 

στόχος, ώστε να µην παρασύρονται από τον ενθουσιασµό και τον ζήλο που διέθεταν να 

προβαίνουν σε ποικίλες προβλέψεις. 

Αφού, λοιπόν, βεβαιωθήκαµε ότι οι µαθητές κατανόησαν σε ικανοποιητικό βαθµό τον 

τρόπο λειτουργίας και τα βήµατα της στρατηγικής, καθώς και το βασικό στόχο των 

διδασκαλιών, δηλαδή την κατανόηση των κειµένων, οι µαθητές κλήθηκαν να διατυπώσουν τις 

εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις τους. Οι περισσότεροι ανέφεραν ότι η εφαρµογή µιας τέτοιας 
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στρατηγικής ήταν κάτι ιδιαίτερα ευχάριστο και διαφορετικό γι’ αυτούς. Πολλοί από αυτούς 

συµπλήρωσαν ότι ακόµα και ο ίδιος ο γραφικός οργανωτής είχε πολύ ενδιαφέρον, λόγω του 

γεγονότος ότι παρουσίαζε µια κρυστάλλινη σφαίρα µέσα στην οποία µπορούσαν να 

τοποθετήσουν τις προβλέψεις τους για το κείµενο. Με άλλα λόγια, η στρατηγική είχε 

παιγνιώδη µορφή για τους µαθητές, γεγονός που τους κέντριζε περισσότερο το ενδιαφέρον και 

την επιθυµία να χρησιµοποιήσουν τη στρατηγική της πρόβλεψης. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι 

οι µαθητές παρουσίαζαν την τάση να διαβάζουν ολόκληρο το κείµενο, χωρίς να σταµατούν σε 

κάποιο σηµείο για να κάνουν προβλέψεις. Φαίνεται ότι οι µαθητές παρουσίαζαν γενικότερη 

δυσκολία στο να διακόπτουν την ανάγνωσή τους για οποιοδήποτε λόγο, γεγονός που θα 

οδηγούσε σε αποτυχία της εφαρµογής της συγκεκριµένης στρατηγικής. 

Κατά τη δεύτερη διδασκαλία, οι µαθητές κλήθηκαν να εφαρµόσουν τη στρατηγική που 

διδάχθηκαν στο προηγούµενο µάθηµα µόνοι τους, είτε µε τη συνεργασία ενός συµµαθητή τους 

είτε µε µια οµάδα συµµαθητών τους. Η αποστολή τους ήταν να επιχειρήσουν να κατανοήσουν 

το νέο κείµενο που είχαν µπροστά τους µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης στρατηγικής. Ο 

ρόλος της διδάσκουσας έγινε ξεκάθαρο ότι ήταν καθοδηγητικός και υποστηρικτικός και οι 

µαθητές θα µπορούσαν να της απευθύνουν οποιαδήποτε παρατήρηση, απορία ή δυσκολία 

είχαν, προκειµένου να τους δοθεί η βοήθεια που ήταν απαραίτητη για την κάθε περίσταση. 

Επιπλέον, προκειµένου να βοηθηθούν περισσότερο οι µαθητές και να µην αναλωθούν στον 

εντοπισµό κατάλληλων σηµείων του κειµένου όπου θα µπορούσαν να διακόψουν την 

ανάγνωση για να προβούν σε προβλέψεις, είχαν τοποθετηθεί σηµάδια σε αρκετά σηµεία του 

κειµένου τα οποία εξυπηρετούσαν αυτό το σκοπό. Όπως εξηγήθηκε αναλυτικά στους µαθητές 

πριν από την έναρξη της ανάγνωσης, τα σηµάδια αυτά ήταν περισσότερα από τις προβλέψεις 

που καλούνταν να κάνουν οι µαθητές (µέχρι τρεις), προκειµένου να τους δοθεί η δυνατότητα 

επιλογής. Σε επόµενες διδασκαλίες τα σηµάδια αυτά θα µίκραιναν αρκετά και εν τέλει θα 

εξαφανίζονταν, αφήνοντας πλέον τους µαθητές να επιλέγουν τα κατάλληλα κατά την κρίση 

τους σηµεία στα οποία θα επιθυµούσαν να διακόψουν την ανάγνωση για να κάνουν 

προβλέψεις. 

Οι µαθητές ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις και θυµούνταν καλά τον τρόπο εφαρµογής της 

στρατηγικής της πρόβλεψης. Οι περισσότεροι δεν είχαν απορίες ή δυσκολίες σχετικά µε τη 

στρατηγική, ενώ δεν υπήρξαν σπουδαίες παρατηρήσεις πάνω σε τεχνικά θέµατα, όπως ο 

τρόπος συµπλήρωσης του γραφικού οργανωτή τους, πέρα από το γεγονός ότι αρκετοί µαθητές 

εξέφρασαν για µια ακόµα φορά την παρατήρηση ότι δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να γράψουν 

αυτά που επιθυµούσαν. Η δασκάλα κυκλοφορούσε ανάµεσα στους µαθητές, παρακολουθούσε 

τις συζητήσεις και τις προβλέψεις τους και παρότρυνε ή παρείχε την απαραίτητη βοήθεια στους 
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µαθητές που την είχαν ανάγκη. Όπως και στην αντίστοιχη διδασκαλία για την πρώτη 

στρατηγική, της χρήσης της προηγούµενης γνώσης, η βοήθεια αυτή περιοριζόταν σε ερωτήσεις 

παρώθησης.  

Ωστόσο, παρατηρήθηκε τάση των περισσότερων µαθητών και των δύο τµηµάτων να 

προβλέπουν σωστά, δηλαδή να πέφτουν µέσα στις προβλέψεις τους για τα γεγονότα που θα 

ακολουθούσαν παρακάτω στο κείµενο. Σε αρκετές περιπτώσεις, µάλιστα, οι µαθητές άλλαζαν 

τις προβλέψεις τους αφού διάβαζαν τι γινόταν παρακάτω, προκειµένου να είναι σωστές. Το 

γεγονός αυτό µαρτυρούσε ότι συχνά οι µαθητές ξεχνούσαν τον πραγµατικό σκοπό των 

διδασκαλιών, ο οποίος ήταν η κατανόηση της ανάγνωσης, και παρασύρονταν από τον 

παιγνιώδη χαρακτήρα της στρατηγικής και το συναγωνισµό µε τους συµµαθητές τους όσον 

αφορούσε στο ποιος θα καταφέρει να κάνει τις περισσότερες ορθές προβλέψεις. Το παραπάνω 

πρόβληµα αντιµετωπίστηκε εύκολα, δίνοντας στους µαθητές να καταλάβουν ότι οι 

διαφορετικές προβλέψεις που κάνει ο καθένας θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε πολλές 

διαφορετικές ιστορίες από αυτήν που είχαν µπροστά τους, κάνοντας τους ίδιους συγγραφείς 

των ιστοριών αυτών. Επιπλέον, η διαδικασία του να προτείνονται πολλές διαφορετικές ιδέες 

και προβλέψεις ήταν πολύ πιο ευχάριστη από το να καταφεύγουν όλοι οι µαθητές στην ίδια 

πρόβλεψη, η οποία τύχαινε να είναι πάντα η σωστή. Οι µαθητές, συνειδητοποιώντας ότι το 

τελευταίο γεγονός ήταν πολύ πιο βαρετό από το να ακούγονται στην τάξη διαφορετικές 

προβλέψεις και πιθανές εκβάσεις της ιστορίας που διάβαζαν, αποµακρύνθηκαν από την τάση 

των ορθών προβλέψεων. 

Συνολικά, οι µαθητές έδειξαν να έχουν κατανοήσει σε πολύ µεγάλο βαθµό τη στρατηγική 

της δηµιουργίας προβλέψεων για να την κατανόηση κειµένου. Αυτό έγινε φανερό, επίσης, από 

τις συζητήσεις που έγιναν µεταξύ των µαθητών πάνω στο θέµα, καθώς και από την τελική 

σύντοµη συζήτηση που ακολούθησε στην τάξη µεταξύ των µαθητών και της δασκάλας, όπου οι 

µαθητές υποστήριξαν ότι η συγκεκριµένη στρατηγική τούς ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη και 

διασκεδαστική, ενώ µπορούσαν παράλληλα να καταλαβαίνουν καλύτερα την ιστορία που 

διάβαζαν, χρησιµοποιώντας τις ερωτήσεις «Τι θα γίνει άραγε µετά;» και «Τι έγινε τελικά στην 

ιστορία;» που βρίσκονταν στον γραφικό οργανωτή. 

Στην τελευταία διδασκαλία για την εφαρµογή της στρατηγικής της πρόβλεψης, οι µαθητές 

κλήθηκαν να εργαστούν αυτόνοµα και ανεξάρτητα για την εφαρµογή της, χωρίς να τους 

παρέχεται καµία βοήθεια από τη διδάσκουσα. Οι µαθητές εργάστηκαν όπως είχαν διδαχθεί 

κατά τις προηγούµενες διδασκαλίες. Η αµοιβαία βοήθεια και η συνεργασία µεταξύ των 

µαθητών επιτρεπόταν. Για µια ακόµα φορά, πολλοί µαθητές έτειναν να λειτουργούν σαν 

πρότυπα για τους συµµαθητές τους, ακολουθώντας τη µέθοδο της µοντελοποίησης της 
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στρατηγικής και της φθίνουσας καθοδήγησης των πιο αδύναµων. Τέλος, οι µαθητές προέβησαν 

σε κρίσεις και παρατηρήσεις σχετικά µε το κατά πόσο εφάρµοσαν οι συµµαθητές τους µε 

ορθότητα τη στρατηγική της πρόβλεψης, µέσω της διαδικασίας της ετεροαξιολόγησης. Η 

παρατήρηση που επικράτησε ήταν ότι καµιά φορά οι προβλέψεις που γίνονταν ήταν λίγο 

παραπάνω επιτηδευµένες από ότι θα έπρεπε και πολλές φορές ξέφευγαν από το πνεύµα της 

ιστορίας που διάβαζαν.  

Κλείνοντας τις διδασκαλίες για τη δηµιουργία προβλέψεων, οι µαθητές υποστήριξαν ότι 

βρήκαν τη στρατηγική πολύ ενδιαφέρουσα, ευχάριστη και πολύ χρήσιµη, αφού µέσα από 

παιγνιώδη διαδικασία τούς εντυπώνονταν περισσότερα πράγµατα από το κείµενο που 

διάβαζαν, µε αποτέλεσµα να το κατανοούν καλύτερα στο σύνολό του.  

 

3.4.2.3.3 Τρίτη στρατηγική: Αλληλουχία  

Η διδακτική παρέµβαση για την τελευταία από τις τρεις στρατηγικές, της αλληλουχίας 

του κειµένου, διαρθρώθηκε σε τέσσερις διδασκαλίες, λόγω του γεγονότος ότι η συγκεκριµένη 

στρατηγική ολοκληρωνόταν σε δύο φάσεις. Σε πρώτη φάση, οι µαθητές καλούνταν να 

εντοπίσουν και να συµπληρώσουν στον γραφικό οργανωτή τους το αρχικό, το κεντρικό και το 

τελικό γεγονός της ιστορίας που διάβαζαν, ενώ σε δεύτερη φάση, οι µαθητές επέλεγαν µερικά 

γεγονότα της ιστορίας και αξιολογούσαν τη σηµασία τους µέσα στο κείµενο. Η µέθοδος 

διδασκαλίας και τα βήµατα που ακολούθησε η διδακτική πορεία ήταν τα ίδια όπως και στις 

διδασκαλίες που αφορούσαν τις δύο προηγούµενες στρατηγικές, της προηγούµενης γνώσης και 

της πρόβλεψης.  

Στις δύο πρώτες διδασκαλίες για τη στρατηγική της αλληλουχίας, η διδάσκουσα 

εφάρµοσε τη µέθοδο της µοντελοποίησης, προκειµένου να διδάξει τη στρατηγική και να 

βοηθήσει τους µαθητές να την κατανοήσουν και να µιµηθούν τον τρόπο εφαρµογής της, µε τη 

διαφορά ότι κατά τη δεύτερη διδασκαλία οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά στη διαδικασία, 

δείχνοντας να έχουν κατανοήσει σε ικανοποιητικό βαθµό τον τρόπο εφαρµογής της νέας 

στρατηγικής. Λόγω του γεγονότος ότι ο γραφικός οργανωτής είχε για µια ακόµα φορά 

παιγνιώδη µορφή και προς αποφυγή του κινδύνου οι µαθητές να θεωρήσουν τη συµπλήρωσή 

του καθαυτή αυτοσκοπό, υπενθυµιζόταν από την αρχή των διδασκαλιών και σε τακτά 

διαστήµατα στους µαθητές ότι ο στόχος τους ήταν η κατανόηση του κειµένου. 

Αφού, λοιπόν, βεβαιωθήκαµε ότι οι µαθητές κατανόησαν σε ικανοποιητικό βαθµό τον 

τρόπο λειτουργίας και τα βήµατα της στρατηγικής, καθώς και το βασικό στόχο των 

διδασκαλιών, δηλαδή την κατανόηση των κειµένων, ακολούθησε συζήτηση όπου 

διατυπώθηκαν οι πρώτες εντυπώσεις και παρατηρήσεις των µαθητών. Σχεδόν όλοι οι µαθητές 
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δήλωναν ενθουσιασµένοι µε τη νέα στρατηγική και τον αντίστοιχο γραφικό οργανωτή, ο 

οποίος απεικόνιζε ένα τρένο µε τρία βαγόνια όπου συµπληρώνονταν αντίστοιχα το αρχικό, 

ενδιάµεσο και τελικό γεγονός. Επιπλέον, το γράφηµα µε τη σηµασία των γεγονότων που 

εντόπιζαν οι µαθητές στην ιστορία, αναφέρθηκε από τους ίδιους ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο γι’ 

αυτούς και πολύ πρωτότυπο. Το ενδιαφέρον των µαθητών και η επιθυµία να χρησιµοποιήσουν 

τη στρατηγική της αλληλουχίας ήταν εµφανή.  

Κατά την τρίτη διδασκαλία, οι µαθητές κλήθηκαν να εφαρµόσουν τη στρατηγική που 

διδάχθηκαν στα προηγούµενα µαθήµατα µόνοι τους, είτε µε τη συνεργασία ενός συµµαθητή 

τους είτε µε µια οµάδα συµµαθητών τους, επιχειρώντας να κατανοήσουν το νέο κείµενο που 

είχαν µπροστά τους µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης στρατηγικής. Οι µαθητές γνώριζαν 

ότι ο ρόλος της διδάσκουσας ήταν καθοδηγητικός και υποστηρικτικός και ότι θα µπορούσαν να 

της απευθύνουν οποιαδήποτε παρατήρηση, απορία ή δυσκολία είχαν, προκειµένου να τους 

δοθεί η βοήθεια που ήταν απαραίτητη για την κάθε περίσταση. Ωστόσο, αυτή τη φορά τα 

αιτήµατα των µαθητών για βοήθεια ήταν ελάχιστα, είτε λόγω της καλύτερης συνεργασίας 

µεταξύ τους, είτε εξαιτίας του γεγονότος ότι µετά από αρκετές επαναλήψεις της συγκεκριµένης 

µεθόδου διδασκαλίας είχαν πλέον αρκετή εµπειρία και γνώριζαν πώς θα µπορούσαν να 

επιλύσουν ανάλογα προβλήµατα που είχαν προκύψει και σε προηγούµενες παρόµοιες 

διδασκαλίες. 

Οι µαθητές ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις και δεν είχαν πρόβληµα στην εκτέλεση της 

στρατηγικής της αλληλουχίας. Οι απορίες και οι δυσκολίες που προέκυψαν σχετικά µε τη 

στρατηγική ήταν ελάχιστες, ενώ δεν υπήρξε καµία παρατήρηση πάνω σε τεχνικά ζητήµατα, 

όπως ο τρόπος συµπλήρωσης του γραφικού οργανωτή τους ή ο χώρος που είχαν για να 

σηµειώσουν αυτά που ήθελαν. Η δασκάλα κυκλοφορούσε ανάµεσα στους µαθητές, 

παρακολουθούσε τις συζητήσεις και τις σηµειώσεις τους και παρότρυνε ή παρείχε την 

απαραίτητη βοήθεια στους µαθητές που την είχαν ανάγκη. Όπως και στις αντίστοιχες 

διδασκαλίες για τις στρατηγικές της προηγούµενης γνώσης και της πρόβλεψης, η βοήθεια αυτή 

περιοριζόταν σε ερωτήσεις παρώθησης. 

Συνολικά, οι µαθητές έδειξαν να έχουν κατανοήσει τον τρόπο εφαρµογής και τη σηµασία 

της στρατηγικής της αλληλουχίας για να την κατανόηση κειµένου. Αυτό έγινε φανερό κυρίως 

από τις συζητήσεις που έγιναν µεταξύ των µαθητών πάνω στο θέµα, καθώς και από την τελική 

σύντοµη συζήτηση που ακολούθησε στην τάξη µεταξύ των µαθητών και της δασκάλας, όπου οι 

µαθητές υποστήριξαν ότι η συγκεκριµένη στρατηγική, εκτός από το γεγονός ότι τους ήταν 

πολύ ευχάριστη γιατί περιλάµβανε και κάποιας µορφής σχέδιο, τους επέτρεπε επίσης να 

κατανοούν καλύτερα το κείµενο που διάβαζαν. Μάλιστα, σε συζητήσεις που ακολούθησαν και 
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στην επόµενη διδασκαλία, πολλοί µαθητές δήλωσαν ότι ο εντοπισµός και η καταγραφή του 

αρχικού, ενδιάµεσου και τελικού γεγονότος τούς έκανε να καταλάβουν καλύτερα πώς γίνεται 

µια περίληψη και τους βοηθούσε να κατανοούν και να ανακαλούν στη µνήµη τους ολόκληρη 

την ιστορία, ενώ η αξιολόγηση των διαφόρων γεγονότων του κειµένου που γινόταν µε το 

γράφηµα τους βοηθούσε να διαχωρίζουν τις σηµαντικές από τις λιγότερο σηµαντικές ή και 

περιττές λεπτοµέρειες µιας ιστορίας.  

Όπως και τις αντίστοιχες διδασκαλίες των δύο προηγούµενων στρατηγικών, στην 

τελευταία διδασκαλία για την εφαρµογή της στρατηγικής της αλληλουχίας, οι µαθητές 

κλήθηκαν να εργαστούν αυτόνοµα και ανεξάρτητα για την εφαρµογή της, χωρίς να τους 

παρέχεται καµία βοήθεια από τη διδάσκουσα. Οι µαθητές εργάστηκαν όπως είχαν διδαχθεί 

κατά τις προηγούµενες διδασκαλίες, χρησιµοποιώντας αµοιβαία βοήθεια και συνεργατικές 

διαδικασίες µεταξύ τους και υιοθετώντας σε αρκετές περιπτώσεις τη µέθοδο της 

µοντελοποίησης της στρατηγικής και της φθίνουσας καθοδήγησης των πιο αδύναµων. Τέλος, 

µέσω της ετεροαξιολόγησης, οι µαθητές έκριναν, αξιολόγησαν και διατύπωσαν παρατηρήσεις 

σχετικά µε το κατά πόσο εφάρµοσαν οι συµµαθητές τους ορθά τη στρατηγική της αλληλουχίας.  

Κλείνοντας τις διδασκαλίες για τη στρατηγική της αλληλουχίας, οι µαθητές υποστήριξαν 

ότι βρήκαν τη στρατηγική πολύ πιο ενδιαφέρουσα, ευχάριστη και αρκετά πιο χρήσιµη σε σχέση 

µε τις δύο προηγούµενες στρατηγικές που έµαθαν, αφού εκτός από την παιγνιώδη µορφή της 

µπορούσαν να θυµούνται και να κατανοούν ευκολότερα το κείµενο που είχαν µπροστά τους, 

συµπυκνώνοντάς το σε τρεις προτάσεις και διαχωρίζοντας τα σηµαντικά από τα περιττά του 

στοιχεία.   

 

3.4.2.3.4 Συνδυασµός στρατηγικών 

Στο σύνολο των δεκατεσσάρων διδασκαλιών που διεξάχθηκαν στα πλαίσια της διδακτικής 

παρέµβασης για τις ανάγκες του παρόντος ερευνητικού εγχειρήµατος, υπήρξαν τέσσερις 

διδασκαλίες που διέφεραν. Οι διδασκαλίες αυτές ήταν η έβδοµη, η όγδοη, η δέκατη τρίτη και η 

δέκατη τέταρτη. Κατά τις εν λόγω διδασκαλίες, οι µαθητές καλούνταν να επιλέξουν και να 

εφαρµόσουν µια ή δύο αντίστοιχα από τις στρατηγικές που είχαν διδαχθεί µέχρι στιγµής, 

προκειµένου να κατανοήσουν το κείµενο που τους δινόταν για ανάγνωση.  

Οι παραπάνω διδασκαλίες δεν διέφεραν ουσιαστικά από τις υπόλοιπες διδασκαλίες που 

είχαν προηγηθεί ή ακολούθησαν αντίστοιχα. Στην έβδοµη και δέκατη τρίτη διδασκαλία οι 

µαθητές µπορούσαν να ζητήσουν τη βοήθεια ή την παρώθηση της διδάσκουσας, ενώ και στις 

τέσσερις διδασκαλίες υπήρχε η δυνατότητα συνεργασίας µε τους συµµαθητές τους. Το 

ενδιαφέρον των παραπάνω διδασκαλιών, πέρα από την εµπέδωση και πρακτική άσκηση των 
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µαθητών στις στρατηγικές που είχαν διδαχθεί, ήταν οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από 

την πλευρά των µαθητών σχετικά µε την επιλογή των στρατηγικών που εφάρµοζαν, καθώς και 

η καταγραφή των προτιµήσεών τους αναφορικά µε τις στρατηγικές που µπορούσαν να 

επιλέξουν. Επιπλέον, µε τις διδασκαλίες αυτές οι µαθητές συνειδητοποιούσαν καλύτερα ότι 

µπορούσαν να επιλέξουν όποια στρατηγική ή στρατηγικές λειτουργούσαν πιο αποτελεσµατικά 

για την κατανόησή τους. Παράλληλα, µέσω των παραπάνω διδασκαλιών και των στόχων τους, 

οι µαθητές εξοικειώνονταν και προετοιµάζονταν κατάλληλα για τους σκοπούς και τις ανάγκες 

της εργασίας µε ολιγοµελείς οµάδες-συνεντεύξεις που θα διεξάγονταν τις δύο τελευταίες 

εβδοµάδες της διδακτικής παρέµβασης. 

Στην πρώτη από τις τέσσερις διδασκαλίες, όπου οι µαθητές είχαν να επιλέξουν ανάµεσα 

στις στρατηγικές της προηγούµενης γνώσης και της πρόβλεψης, η πλειοψηφία των µαθητών 

φάνηκε να προτιµά την πρώτη στρατηγική, ενώ αρκετοί από αυτούς θέλησαν να εφαρµόσουν 

και τις δύο στρατηγικές. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η στρατηγική της 

πρόβλεψης είχε εφαρµοστεί αρκετά και πολύ πρόσφατα από τους µαθητές, µε αποτέλεσµα να 

επιθυµούσαν να ξεφύγουν και να δοκιµάσουν κάτι διαφορετικό. Εκτός, όµως, από το 

παραπάνω γεγονός, υπάρχει η πιθανότητα το συγκεκριµένο κείµενο το οποίο επεξεργάστηκαν 

κατά τη δεδοµένη διδασκαλία να προσφερόταν περισσότερο για την εφαρµογή της στρατηγικής 

της προηγούµενης γνώσης. Αντίστοιχα, στην επόµενη διδασκαλία σχεδόν όλοι οι µαθητές 

επέλεξαν να θέσουν σε εφαρµογή και τις δύο στρατηγικές, µε λίγες εξαιρέσεις να επιλέγουν  

µονάχα τη µία από τις δύο. Η συµπεριφορά αυτή είναι πιθανό να µαρτυρά ότι οι µαθητές είχαν 

εξοικειωθεί σε τέτοιο βαθµό µε τις δύο στρατηγικές, ώστε να θέλησαν να εφαρµόσουν και τις 

δύο προκειµένου να κατανοήσουν σε µεγαλύτερο βαθµό το κείµενο. Από την άλλη πλευρά, 

πολλοί µαθητές ολοκλήρωναν την ανάγνωση και την εφαρµογή της στρατηγικής της 

προτίµησής τους πολύ γρήγορα, µε αποτέλεσµα να τους µένει ελεύθερος χρόνος τον οποίο 

γέµιζαν ξαναδιαβάζοντας το κείµενο και εφαρµόζοντας και τη δεύτερη στρατηγική. 

Ανάλογη συµπεριφορά και πιθανόν για παρόµοιους λόγους παρατηρήθηκε και στις δύο 

τελευταίες διδασκαλίες της διδακτικής παρέµβασης. Αυτή τη φορά, οι µαθητές έδειξαν να 

προτιµούν και στις δύο περιπτώσεις την εφαρµογή της τρίτης στρατηγικής, της αλληλουχίας,. 

Οι µαθητές που προτίµησαν το συνδυασµό των στρατηγικών της προηγούµενης γνώσης και της 

πρόβλεψης ήταν ελάχιστοι, ενώ επίσης σπάνια χρησιµοποιήθηκε και ο συνδυασµός των 

στρατηγικών της πρόβλεψης και της αλληλουχίας. Γενικότερα, η στρατηγική της αλληλουχίας 

σαν πρώτη επιλογή των µαθητών και της προηγούµενης γνώσης σαν δεύτερη επιλογή τους, 

ήταν ο συνδυασµός στρατηγικών που επικράτησε και στα δύο τµήµατα µαθητών κατά τις δύο 

τελευταίες διδασκαλίες. Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται στο ότι οι µαθητές θεωρούσαν 
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ότι οι στρατηγικές που επέλεγαν βοηθούσαν στην καλύτερη κατανόησή τους, ή ότι τα κείµενα 

που διάβαζαν προσφέρονταν καλύτερα για την εφαρµογή των συγκεκριµένων στρατηγικών. 

Οι συζητήσεις που ολοκλήρωναν τις παραπάνω διδασκαλίες προσέφεραν µερικές 

εξηγήσεις και αιτιολογήσεις των επιλογών των µαθητών. Οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι η 

επιλογή τους βασίστηκε στον απώτερο στόχο των διδασκαλιών, ο οποίος ήταν η κατανόηση 

της ιστορίας που διάβαζαν κάθε φορά, δηλώνοντας ότι η στρατηγική που προτίµησαν να 

εφαρµόσουν τους βοηθούσε να καταλάβουν καλύτερα τι διάβαζαν. Λίγοι από αυτούς, µάλιστα, 

διατύπωσαν την παρατήρηση ότι παρά το γεγονός ότι κάποια άλλη στρατηγική τούς είναι 

γενικά πιο ευχάριστη στη χρήση, αυτοί επέλεξαν να εφαρµόσουν κάποια διαφορετική λόγω του 

περιεχοµένου του κειµένου, το οποίο θεώρησαν ότι προσφερόταν καλύτερα για τη 

συγκεκριµένη επιλογή τους. Τέλος, υπήρξε µικρή µερίδα µαθητών οι οποίοι στήριξαν την 

επιλογή τους στον γραφικό οργανωτή της κάθε στρατηγικής και στο κατά πόσο τους είναι 

ευχάριστος στη συµπλήρωσή του, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις µαθητών που επέλεξαν τη 

στρατηγική ή τις στρατηγικές που απαιτούσαν, κατά την γνώµη τους, το λιγότερο γράψιµο, την 

λιγότερη σκέψη και γενικότερα τον λιγότερο δυνατό κόπο στην εκτέλεσή της. 

 

3.4.2.3.5 Εργασία µε ολιγοµελείς οµάδες 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3.4.2, τις τελευταίες 2 εβδοµάδες της διδακτικής 

παρέµβασης δεν διεξάχθηκαν διδασκαλίες στα δύο τµήµατα της πειραµατικής οµάδας. 

Αντίθετα, οι µαθητές χωρίστηκαν σε ολιγοµελείς οµάδες τις οποίες απασχολούσε η ερευνήτρια 

εκτός του πλαισίου της σχολικής τάξης, για περίπου µία διδακτική ώρα την κάθε µία (ανάλογα 

µε την πορεία και τις ανάγκες των µαθητών και των οµάδων). Ο χωρισµός των οµάδων έγινε µε 

βάση το αρχικό αναγνωστικό τους επίπεδο, σύµφωνα δηλαδή µε τις επιδόσεις τους στο τεστ 

αναγνωστικής κατανόησης που επιδόθηκε πριν την έναρξη της διδακτικής παρέµβασης, στο Α΄ 

στάδιο της έρευνας (3.4.2.2.13).  

Κατά την εργασία σε οµάδες, η οποία διεξήχθηκε ένα µήνα περίπου µετά την 

ολοκλήρωση και της 14ης διδασκαλίας της διδακτικής παρέµβασης, οι µαθητές κάθε οµάδας 

καλούνταν να συµπληρώσουν τις φόρµες-γραφικούς οργανωτές για τις στρατηγικές που 

χρησιµοποιούσαν αυτόνοµα και ανεξάρτητα, καθώς διάβαζαν το κείµενο που τους είχε δοθεί. 

Παράλληλα, γινόταν η συµπλήρωση της φόρµας παρατήρησης του ερευνητή για τον κάθε 

µαθητή ξεχωριστά και ακολουθούσε σχετική συζήτηση µεταξύ των µαθητών της οµάδας και 

της ερευνήτριας, η οποία αφορούσε στο ποια ή ποιες στρατηγικές επέλεξαν, γιατί τις επέλεξαν, 

καθώς και σε διάφορες άλλες πληροφορίες που επιθυµούσαν οι µαθητές να αναφέρουν. 
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Συγκεκριµένα, για την καταγραφή των στρατηγικών που χρησιµοποιήθηκαν7 γινόταν από την 

ερευνήτρια διατύπωση των ερωτήσεων που βρίσκονται στην πρώτη στήλη της κλείδας 

παρατήρησης του ερευνητή (Παράρτηµα). Έπειτα, η ερευνήτρια διατύπωνε µια τελευταία 

ερώτηση που αφορούσε στις πιθανές παρατηρήσεις των µαθητών σχετικά µε την χρήση των 

στρατηγικών που επέλεξαν να εφαρµόσουν, καθώς και σε σκέψεις που έκαναν κατά την χρήση 

τους τις οποίες µπορούσαν να ανακαλέσουν («Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις ή που 

σκεφτόσουν την ώρα που διάβαζες κι έγραφες στον γραφικό οργανωτή σου;). Τέλος, η 

ερευνήτρια σηµείωνε τις προτιµήσεις και τους λόγους που οδηγούσαν τους µαθητές στις 

επιλογές τους στον πίνακα της κλείδας. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα 

βήµατα της παραπάνω διαδικασίας ακολουθήθηκαν µε οµοιόµορφο τρόπο για όλες τις οµάδες.   

Γενικά, ίσως λόγω της εξοικείωσής τους µε την παραπάνω διαδικασία, οι µαθητές δεν 

έδειξαν να δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα και κανείς από αυτούς δεν ζήτησε κάποια βοήθεια από 

την ερευνήτρια ή τους συµµαθητές του κατά την πορεία της εργασίας τους στα πλαίσια της 

οµάδας. Ο σκοπός και οι στόχοι έγιναν απόλυτα κατανοητοί και σχεδόν όλοι οι µαθητές των 

οµάδων, εκτός µικρών εξαιρέσεων, ολοκλήρωσαν την ανάγνωση του κειµένου που τους 

δόθηκε µε επιτυχία, τόσο ως προς την επιλογή, χρήση και συµπλήρωση των γραφικών 

οργανωτών των στρατηγικών, όσο και ως προς την κατανόηση του συγκεκριµένου κειµένου. 

Απορίες και ερωτήσεις σχετικά µε τις στρατηγικές και τους γραφικούς οργανωτές δεν υπήρξαν, 

ενώ παράλληλα δεν ζητήθηκε κανενός είδους βοήθεια ή συµβουλή είτε από συµµαθητές είτε 

από την ερευνήτρια.  

Όσον αφορά στις παρατηρήσεις και στις σκέψεις που διατύπωναν οι µαθητές σχετικά µε 

τις επιλογές τους (Παράρτηµα), αυτές σε γενικές γραµµές ήταν παρόµοιες µε εκείνες που είχαν 

αναφερθεί στα πλαίσια των διδασκαλιών των προηγούµενων εβδοµάδων της διδακτικής 

παρέµβασης. Πολλοί µαθητές, ιδιαίτερα των οµάδων της κατηγορίας των µέτριων και 

αδύναµων αναγνωστών, ανέφεραν ότι βασικό κίνητρο της επιλογής στρατηγικών αποτελούσαν 

οι αντίστοιχοι γραφικοί οργανωτές, κυρίως αυτοί που τους ήταν ευκολότεροι ή πιο ευχάριστοι 

στη συµπλήρωση ή και αισθητικά. Οι ίδιοι µαθητές ήταν και εκείνοι που παρουσίαζαν 

µεγαλύτερη διστακτικότητα στην επιλογή τους σε σχέση µε τους καλούς αναγνώστες, δηλαδή 

καθυστερούσαν να επιλέξουν κάποιον γραφικό οργανωτή ή άλλαζαν συχνά την επιλογή τους 

πριν ξεκινήσουν τη συµπλήρωσή του. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι αρκετοί από τους 

αδύναµους αναγνώστες ολοκλήρωναν µια στρατηγική κι ενώ αποφάσιζαν αρχικά να 

επεξεργαστούν και δεύτερο γραφικό οργανωτή, πολύ σύντοµα τα παρατούσαν και 

                                                 
7 Τα αποτελέσµατα των προτιµήσεων των µαθητών στο σύνολό τους, αλλά και σε επίπεδο οµάδων (καλοί, µέτριοι 
και αδύναµοι αναγνώστες) παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, στην ενότητα της στατιστικής επεξεργασίας των 
δεδοµένων της έρευνας. 
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ισχυρίζονταν ότι είχαν ολοκληρώσει το έργο τους. Όταν τους ρωτούσαµε για ποιο λόγο τα 

είχαν παρατήσει, οι κύριες αιτιολογίες τους ήταν ότι κουράστηκαν ή ότι βαρέθηκαν.  

Αρκετοί ήταν οι µαθητές που δήλωσαν ότι η επιλογή τους βασίστηκε σε στοιχεία 

προσωπικά, σε στοιχεία του κειµένου, ή σε στοιχεία των στρατηγικών, όπως για παράδειγµα το 

κατά πόσο το κείµενο τους θύµιζε κάτι από τη ζωή τους ή από άλλα κείµενα που έχουν 

διαβάσει, το κατά πόσο το κείµενο προσφερόταν για προβλέψεις κατά τη γνώµη τους ή κατά 

πόσο τους βοηθούσε η επιλεγµένη στρατηγική να θυµούνται και να κατανοούν. Οι µαθητές 

αυτοί κατατάσσονταν στους καλούς και µέτριους αναγνώστες, ενώ ένας µόνο από την 

κατηγορία των αδύναµων αναγνωστών διατύπωσε τέτοιου είδους αιτιολόγηση της επιλογής 

του. Άλλοι λόγοι επιλογής και χρήσης κάποιας εκ των τριών στρατηγικών ήταν η 

αναποφασιστικότητα, η τυχαία επιλογή, η επιρροή της οµάδας (µίµηση συµµαθητών) και η 

απασχόληση τους µε τους γραφικούς οργανωτές µέχρι ολόκληρη η οµάδα να έχει ολοκληρώσει 

τη δραστηριότητα.  

 

3.4.3. Γ΄ Στάδιο: Ο έλεγχος της επίδρασης της διδακτικής παρέµβασης 

Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέµβασης, κατά το µήνα Ιούνιο του 2008 

(δηλαδή περίπου ένα µήνα µετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέµβασης), επιδόθηκε εκ 

νέου το τεστ αναγνωστικής κατανόησης που είχε επιδοθεί αρχικά, προκειµένου να διαπιστωθεί 

αν και κατά πόσο η διδακτική παρέµβαση υπήρξε αποτελεσµατική.  

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων 

µε σύγκριση ανάµεσα σε αρχικές και τελικές επιδόσεις της πειραµατικής οµάδας και της 

οµάδας ελέγχου, καθώς και ανάµεσα σε καλούς, µέτριους και αδύναµους αναγνώστες και 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της οµάδας πειραµατισµού. Τέλος, εκτός από τη διερεύνηση της 

διαφοράς της επίδοσης ανάµεσα στις οµάδες πειραµατισµού και ελέγχου, εξετάζεται και η 

διαφοροποίηση στην πρόοδο των δύο οµάδων. 

 

4.0 Η διαδικασία στατιστικής επεξεργασίας των δεδοµένων  

Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν στην έρευνα ήταν τόσο ποιοτικά και κατηγορικά, όσο και 

ποσοτικά. Ανάλογα µε το είδος τους χρησιµοποιήσαµε και τις ανάλογες στατιστικές µεθόδου 

για την επεξεργασία τους. Αναλυτικά, για να απαντήσουµε στα ερευνητικά ερωτήµατα, 

προβήκαµε στην ακόλουθη διαδικασία επεξεργασίας των δεδοµένων: 

� Βαθµολόγηση του τεστ αναγνωστικής κατανόησης και εισαγωγή των επιδόσεων των 

υποκειµένων σε στατιστικό πίνακα  (SPSS).  
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� Εξέταση των συχνοτήτων και των δεικτών κεντρικής τάσης και διασποράς για τη 

διαµόρφωση µιας γενικής άποψης αναφορικά µε τις κατανοµές των µεταβλητών.  

� ∆ηµιουργία συγκριτικών πινάκων σύµφωνα µε τα ερευνητικά ερωτήµατα και τις 

πληροφορίες που αναζητούµε.  

� Συγκρίσεις και έλεγχο ύπαρξης στατιστικά σηµαντικών διαφορών των Μ.Ο. της 

συνολικής επίδοσης και των επιµέρους σκορ στο τεστ, κάθετα και οριζόντια, σύµφωνα 

µε το σχεδιάγραµµα που ακολουθεί. 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

             (Φεβρουάριος 2008) 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

                (Ιούνιος 2008) 
 

                     
               Αναγνωστική επίδοση      

             Πειραµατικής Οµάδας (Π.Ο.) 

 
 

 
(γ)           Αναγνωστική επίδοση      

            Πειραµατικής Οµάδας (Π.Ο.) 

 
 

 

    ∆ιαφορά επίδοσης Π.Ο. 

                       (α)                        πριν & µετά                    (β) 

                                                                 (ε) 

 

   ∆ιαφορά επίδοσης Ο.Ε. 

  πριν & µετά 
 

 

                Αναγνωστική επίδοση 

                      Οµάδας Ελέγχου (Ο.Ε.) 
 

 

(δ) 
             Αναγνωστική επίδοση 

                       Οµάδας Ελέγχου (Ο.Ε.) 

 

Σχήµα 2 : Συγκρίσεις των οµάδων πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση 

Αναλυτικότερα, πραγµατοποιήθηκαν: 

α. Σύγκριση των Μέσων Όρων (Μ.Ο.) των επιδόσεων της Πειραµατικής Οµάδας (Π.Ο.) και 

της Οµάδας Ελέγχου (Ο.Ε.) στο τεστ, στην πρώτη χορήγησή του (για να διαπιστωθεί αν 

υπάρχει ισοδυναµία των οµάδων και να ελεγχθεί το επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής 

δεξιότητας πριν τη διδακτική παρέµβαση. 

β. Σύγκριση των Μ.Ο. των επιδόσεων των δυο οµάδων στο τεστ, στη δεύτερη χορήγησή 

του για να εντοπιστούν τυχόν διαφορές του επιπέδου κατάκτησης της αναγνωστικής 

δεξιότητας των δυο οµάδων, µετά τη διδακτική παρέµβαση. 

γ. Σύγκριση των Μ.Ο. των επιδόσεων της Π.Ο. στο τεστ, στις δυο φάσεις χορήγησής του 

(για να διαπιστωθεί ποια ήταν πρόοδός της µε τη διδακτική παρέµβαση). 

δ. Σύγκριση των Μ.Ο. των επιδόσεων της Ο.Ε. στο τεστ, στις δυο φάσεις χορήγησής του 

(για να διαπιστωθεί τυχόν πρόοδός της µολονότι δεν δέχθηκε διδακτική παρέµβαση). 
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ε. Σύγκριση των Μ.Ο. των διαφορών που παρουσιάζουν οι επιδόσεις Π.Ο. και Ο.Ε. από την 

πρώτη στη δεύτερη χορήγηση του τεστ (για να διερευνηθούν τυχόν διαφορές στην πρόοδο 

των δυο οµάδων µετά τη διδακτική παρέµβαση στη µία από αυτές). 

Για τις συγκρίσεις που αφορούν µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε δυο διαδοχικές 

χρονικές στιγµές στην ίδια οµάδα (οριζόντιες συγκρίσεις γ και δ στο σχήµα 2) ή την ίδια 

χρονική στιγµή σε µια οµάδα (π.χ. σύγκριση επίδοσης της Π.Ο. σε διαφορετικά τµήµατα του 

τεστ), χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο t για εξαρτηµένα δείγµατα. 

Για τις συγκρίσεις που αφορούν µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε διαφορετικές 

οµάδες (κάθετες συγκρίσεις α και β στο σχήµα 2) χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο t 

για ανεξάρτητα δείγµατα. Η ίδια τακτική χρησιµοποιήθηκε και σε συγκρίσεις επιµέρους 

οµάδων αναγνωστών (π.χ. καλών, µέτριων, αδύναµων) 

Προκειµένου να διερευνηθεί η πρόοδος της Π.Ο. σε σχέση µε την πρόοδο της Ο.Ε. 

δηµιουργήθηκε µια νέα µεταβλητή (∆). Τιµές της είναι  οι διαφορές ανάµεσα στη δεύτερη (ψ) 

και την πρώτη (χ) επίδοση των υποκειµένων στο τεστ, στις δυο χρονικές στιγµές της 

χορήγησής του (∆=ψ-χ). Για τη σύγκριση της διαφοράς τελικής-αρχικής επίδοσης των δυο 

οµάδων (σύγκριση ε στο σχήµα 2), χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο t για ανεξάρτητα 

δείγµατα. 

Για την επεξεργασία µη παραµετρικών δεδοµένων (προτιµήσεις στρατηγικών κατανόησης 

των υποκειµένων του δείγµατος) χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο Friedman για τον έλεγχο των 

διαφορών των προτιµήσεων (εξαρτηµένη µεταβλητή), ανάµεσα σε τρεις συνθήκες -χρονικές 

στιγµές καταγραφής τους (ανεξάρτητη µεταβλητή) (Ρούσσος & Τσαούσης, 2006). Για τον 

έλεγχο των διαφορών της συχνότητας µε την οποία επιλέγεται κάθε στρατηγική από ολόκληρη 

την πειραµατική οµάδα χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ2 και για τη διερεύνηση διαφορών στις 

επιλογές στρατηγικών ανάλογα µε το επίπεδο αναγνωστικής δεξιότητας (καλοί, µέτριοι και 

αδύναµοι αναγνώστες) το κριτήριο χ2 για δυο ή περισσότερα δείγµατα. 

 

5.0 Αποτελέσµατα της έρευνας 

Το κεφάλαιο της παρουσίασης των αποτελεσµάτων δοµείται σε πέντε ενότητες καθεµία 

από τις οποίες επιχειρεί να απαντήσει σε ένα ή περισσότερα ερευνητικά ερωτήµατα. Οι δυο 

πρώτες ενότητες αφορούν την αναγνωστική επίδοση του συνολικού δείγµατος και την επιρροή 

της διδασκαλίας των αναγνωστικών στρατηγικών στην οµάδα πειραµατισµού και στις 

επιµέρους κατηγορίες της (καλοί, µέτριοι και αδύναµοι αναγνώστες). Η τρίτη ενότητα 

ασχολείται µε τη διερεύνηση της επίδρασης της διδασκαλίας στα δυο φύλα, η τέταρτη µε τις 

αναγνωστικές στρατηγικές που επιλέγουν και χρησιµοποιούν οι µαθητές που τις διδάχθηκαν 
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στο σύνολό τους και κατά κατηγορίες και η τελευταία µε τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν 

τα δυο φύλα.  

 

5.1 Η αναγνωστική επίδοση των υποκειµένων του δείγµατος 

Η επίδοση του συνολικού δείγµατος όπως αξιολογήθηκε µε το Τεστ Αναγνωστικής 

Κατανόησης παρουσιάζεται στον πίνακα 7. Το µεγαλύτερο ποσοστό σηµειώνει επιδόσεις 

(61,45%) από 21-30. Μικρότερο είναι το ποσοστό (20,48%) των υψηλών επιδόσεων (από 31-

40). Το 16,87% των υποκειµένων βαθµολογείται µε 11-20 µονάδες ενώ µόνο ένα (1,20%) έχει 

επίδοση κάτω των 10 µονάδων. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται στο µέσο όρο των επιδόσεων 

όλου του δείγµατος ( )52,25=Χ , απ’ όπου συνάγεται ότι οι µαθητές επιτυγχάνουν να 

απαντήσουν σωστά στο 63,80% των δοκιµασιών.  

Αναγνωστική επίδοση 
Ν=83  

Τιµή 
F %  σ Ε Μ 

0-10 1 1,20 

11-20 14 16,87 

21-30 51 61,45 

31-40 17 20,48 

25,52 

(63,80) 
6,00 7 36 

Πίνακας 7: Αναγνωστική επίδοση του συνολικού δείγµατος 

 

5.2 Η επιρροή της διδακτικής παρέµβασης   

Στον πίνακα 8 παρουσιάζεται η επίδοση των οµάδων πειραµατισµού και ελέγχου στην 

ανάγνωση. Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται και οι επιδόσεις των οµάδων πριν 

την παρέµβαση ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική αντιπαράθεση των τιµών πριν και µετά τη 

διδασκαλία αναγνωστικών στρατηγικών σε κάθε οµάδα.  

Τα µεγαλύτερα ποσοστά της οµάδας πειραµατισµού πριν τη διδακτική παρέµβαση 

συγκεντρώνονται στις βαθµολογίες από 21-30 µονάδες (64%) και 31-40 µονάδες (26%). Το 

υπόλοιπο ποσοστό (10%) βαθµολογείται µε 11-20 µονάδες στη σχετική δοκιµασία. Μετά τη 

διδασκαλία των αναγνωστικών στρατηγικών παρατηρείται µετακίνηση προς τις υψηλές 

βαθµολογίες. Συγκεκριµένα όλα τα υποκείµενα βρίσκονται στο δεύτερο µισό της βαθµολογικής 

κλίµακας µε τις υψηλές βαθµολογίες και µάλιστα το 62% αποδίδει από 30-40 µονάδες και το 

υπόλοιπο 38% από 21-30.  

X
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Οµάδα Πειραµατισµού 
Ν=39          

Οµάδα Ελέγχου 
Ν=44            

Πριν την 
παρέµβαση 

Μετά την 
παρέµβαση 

Πριν την 
παρέµβαση 

Μετά την 
παρέµβαση 

                              Οµάδα 
 
 

Επίδοση           
                         
                             Τιµή F % F % F % F % 

0-10 0 0 0 0 1 2,27 1 2,27 

11-20 4 10,26 0 0 10 22,73 6 13,64 

21-30 25 64,10 15 38,46 26 59,10 21 47,73 

 
 

Αναγνωστική 
δεξιότητα 

31-40 10 25,64 24 61,54 7 15,91 16 36,36 

Πίνακας 8: Επίδοση Οµάδας Πειραµατισµού και Οµάδας Ελέγχου στη ∆οκιµασία Αναγνωστικής 
∆εξιότητας, πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση 

Στην οµάδα ελέγχου αρχικά το 59% περίπου των µαθητών βρίσκονται στην κλίµακα από 

21-30 µονάδες και το 23% στη βαθµολογική περιοχή από 11-20. Στις πολύ υψηλές 

βαθµολογίες φθάνει µόνο το 16%. Η κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται στο τέλος του έτους, 

όσον αφορά όµως τις πολύ υψηλές βαθµολογίες όπου το ποσοστό αυξάνεται σε 36%, µε 

ανάλογη µείωση, όµως, όχι µόνο των υποκειµένων που αποδίδουν από 11-20 µονάδες (14%) 

αλλά και εκείνων που βρίσκονται στην κλίµακα από 21-30 (48%).   

Προκειµένου να διερευνήσουµε καλύτερα την επιρροή της διδακτικής παρέµβασης στην 

αναγνωστική επίδοση των υποκειµένων, η οποία διαφάνηκε από τον πίνακα 8, βασιστήκαµε 

στους στατιστικούς δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς. Έτσι, πραγµατοποιήσαµε 

συγκρίσεις µέσων όρων και µελετήσαµε τη διασπορά των τιµών κάθε οµάδας γύρω από το 

µέσο όρο. Εξετάσαµε αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στην 

αναγνωστική δεξιότητα των δυο οµάδων µετά την παρέµβαση.   

Αναλυτικά, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν διαφορών στην επίδοση των δυο οµάδων 

στην αναγνωστική δεξιότητα µετά τη διδακτική παρέµβαση, προχωρήσαµε σε στατιστική 

ανάλυση που έδωσε τους Μέσους Όρους ( )Χ  και τις Τυπικές Αποκλίσεις (σ) των επιδόσεων 

και σε συγκριτική µελέτη των δεικτών αυτών. Οι αρχικοί µέσοι όροι έχουν µετατραπεί και σε 

ποσοστό επιτυχίας προκειµένου να είναι δυνατή η απευθείας σύγκριση των επιδόσεων. Έτσι, 

σε κάθε περίπτωση, στους πίνακες εµφανίζεται ο αρχικός µέσος όρος, ενώ µέσα σε παρένθεση 

δηλώνεται και το µέσο ποσοστό επιτυχίας των υποκειµένων. Για παράδειγµα, στον πίνακα 9 

που ακολουθεί, ο µέσος όρος επιτυχίας της πειραµατικής οµάδας πριν την παρέµβαση είναι 

26,74 ή 66,85%, που σηµαίνει ότι η οµάδα απάντησε σωστά κατά µέσο όρο στο 66,85% των 

δοκιµασιών του τεστ. Η ίδια τακτική ακολουθείται και στους επόµενους πίνακες ώστε να 

διευκολύνεται ο αναγνώστης στη σύγκριση. 
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Αναγνωστική δεξιότητα 
Πριν την παρέµβαση Μετά την παρέµβαση 

Επίδοση 
 
 
Οµάδα 

  

σ 
 

Ε 
 

Μ 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

  

σ 
 

Ε 
 

Μ 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

Πειραµατική οµάδα 

Ν=39 

 

26,74 

(66,85%) 

 

5,02 

 

16 

 

36 31,59 
(78,98%) 

3,99 21 40 

Οµάδα ελέγχου 

Ν=44 

24,43 

(61,08%) 

 

6,62 

 

7 

 

35 

 

t=1,774 

 

F=1,797 26,77 
(66,93%) 

 

6,65 10 35 

 

t=4,051*** 

 

F=7,923 

Πίνακας 9: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις & διαφορές της αναγνωστικής επίδοσης ανάµεσα στην 
Οµάδα Πειραµατισµού και Ελέγχου πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση 

                    
***p<.001 

 

Όπου:   =Μέσος Όρος, σ=Τυπική Απόκλιση,  
          Ε = Ελάχιστη τιµή, Μ= Μέγιστη τιµή 

 

Από τη µελέτη του πίνακα 9 διαπιστώνεται, όπως έχει αναφερθεί ξανά στην ενότητα 3.4.1 

(πίνακας 4) ότι οι οµάδες πειραµατισµού ( )74,26=Χ  και ελέγχου ( )43,24=Χ  δεν διαφέρουν 

(t=1,774, p>.05) ως προς τη µέση αναγνωστική τους επίδοση στην αρχή του πειραµατισµού. 

Μετά το τέλος της διδακτικής παρέµβασης η οµάδα ελέγχου βελτιώνει τη µέση επίδοση της σε 

( )59,31=Χ . Η διαφορά της από τη µέση επίδοση της οµάδας ελέγχου ( )77,26=Χ  είναι 

στατιστικά σηµαντική (t = 4,051) σε επίπεδο p<.001.  

Από τη µελέτη των τυπικών αποκλίσεων προκύπτει ότι οι επιδόσεις της οµάδας 

πειραµατισµού κινούνται πιο κοντά στο µέσο όρο, παρουσιάζοντας από την αρχή περισσότερο 

οµοιογενείς επιδόσεις (σ = 5,02) από αυτές της οµάδας ελέγχου (σ = 6,62). Μετά, όµως, από την 

παρέµβαση η οµάδα πειραµατισµού αυξάνει την οµοιογένεια των επιδόσεών της (σ = 3,99) σε 

σχέση µε την αρχική της και σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου που τη διατηρεί στα ίδια επίπεδα 

(σ = 6,65). 

Η γραφική παράσταση ΙΙ αποτυπώνει τις διαφορές των δυο οµάδων πριν και µετά τη 

διδακτική παρέµβαση σε εκατοστιαία κλίµακα. ∆ιαπιστώνεται ότι υπάρχει πρόοδος και στις 

δυο οµάδες, η οποία όµως είναι εµφανέστερη για την οµάδα που διδάχθηκε τρόπους βελτίωσης 

της αναγνωστικής της κατανόησης. Οι διαφορές δε των δυο οµάδων αυξάνονται εµφανώς στη 

δεύτερη αξιολόγηση των υποκειµένων. 

 

X X
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Πριν την παρέµβαση Μετά την παρέµβαση
Πειραµατική Οµάδα

Οµάδα Ελέγχου
 

Γραφική παράσταση ΙΙ: Σύγκριση µέσης αναγνωστικής επίδοσης Π.Ο. και Ο.Ε. πριν και µετά 
τη διδακτική παρέµβαση 

 

5.2.1 Η πρόοδος της πειραµατικής οµάδας µετά τη διδακτική παρέµβαση 

 
Όπως διαπιστώνεται από τον προηγούµενο πίνακα (πίνακας 9), µολονότι η διδακτική 

παρέµβαση βελτιώνει σηµαντικά τις επιδόσεις της πειραµατικής οµάδας, φαίνεται ότι και οι 

δυο οµάδες βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στο χρονικό διάστηµα διεξαγωγής της έρευνας. Για 

να µελετήσουµε περισσότερο την πρόοδο αυτή διερευνήσαµε την ύπαρξη διαφορών στην 

επίδοση κάθε οµάδας στην αρχή και στο τέλος της ερευνητικής διαδικασίας, δηλαδή αν η 

βελτίωση κάθε οµάδας στο τέλος του πειραµατισµού είναι σηµαντική. Στον πίνακα που 

ακολουθεί καταγράφονται οι σχετικοί στατιστικοί δείκτες.  

Μελετώντας τον πίνακα 10 και τη γραφική παράσταση ΙΙΙ διαπιστώνουµε ότι η αρχική 

µέση επίδοση της οµάδας πειραµατισµού από 26,74 (67% επιτυχηµένων απαντήσεων στο τεστ) 

αυξάνει µετά την παρέµβαση σε 31,59 (79% σωστών απαντήσεων περίπου). Η διαφορά 

επίδοσης είναι στατιστικά σηµαντική (t = -8,462), σε επίπεδο p<.001. Παρόµοια εικόνα 

παρατηρείται και στην οµάδα ελέγχου, η οποία βελτιώνει την αναγνωστική της επίδοση 

λιγότερο µεν, µε t = -3,489 (από 24,43 σε 26,77), αλλά σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο δε (t = 

-3,489, p<.01).  
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Οµάδα Πειραµατισµού   
Ν=39 

Οµάδα ελέγχου  
Ν=44 

Οµάδες                    
 
Χρονικό  
∆ιάστηµα 

  

σ 
 

Ε 
 

Μ 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

  

σ 
 

Ε 
 

Μ 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

Πριν την 
παρέµβαση 

 

 

26,74 

(66,85%) 

 

5,02 

 

16 

 

36 

 

24,43 

(61,08%) 

 

6,62 

 

7 

 

35 

Μετά την 
παρέµβαση 
 

31,59 
(78,98%) 

 

3,99 21 40 

 

 

t=-8,462*** 

 26,77 
(66,93%) 

 

6,65 10 35 

 

 

t=-3,489** 

 

 

Πίνακας 10: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις & διαφορές της αρχικής & τελικής αναγνωστικής επίδοσης 
Οµάδας Πειραµατισµού και Οµάδας Ελέγχου 

**p<.01,  ***p<.001 

 

 

 

 

 

   Γραφική παράσταση ΙΙΙ: Σύγκριση µέσης αναγνωστικής επίδοσης κάθε οµάδας ( Π.Ο. και Ο.Ε.) 
πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση 

Με δεδοµένη τη στατιστικά σηµαντική βελτίωση και των δυο οµάδων στο τέλος του 

σχολικού έτους προκύπτει η ανάγκη διερεύνησης του βαθµού προόδου τους. Προκειµένου, 

λοιπόν, να διερευνήσουµε τυχόν διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες ως προς την πρόοδο που 

σηµείωσαν στο διάστηµα που µεσολάβησε από την πρώτη στη δεύτερη επίδοση του τεστ 

δηµιουργήσαµε µια νέα µεταβλητή (∆), τις τιµές της οποίας αποτελούν οι διαφορές των τιµών 

τελικής και αρχικής επίδοσης. Οι στατιστικοί δείκτες που παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα 

αναφέρονται στη νέα αυτή µεταβλητή. 
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Αναγνωστική πρόοδος 
 

Επίδοση 
 

Οµάδα 

 
    σ Ε Μ Στατιστική 

Σηµαντικότητα 
Πειραµατική οµάδα 

Ν=39 

4,15 

(10,38) 
3,07 -2 12 

Οµάδα ελέγχου 

Ν=44 

2,34 

(5,85) 
4,45 -7 13 

 

t=-2,181* 

 

                F=6,746 

Πίνακας 11: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις & διαφορές της προόδου των δυο οµάδων στην 
αναγνωστική δεξιότητα 

*p<.05   

Από τα δεδοµένα του πίνακα 11 διαπιστώνεται ότι η πειραµατική οµάδα βελτιώνει τις 

επιτυχηµένες απαντήσεις της στο τεστ µετά τη διδακτική παρέµβαση κατά 10% περίπου 

( )15,4=Χ , ενώ η οµάδα ελέγχου στη δεύτερη αξιολόγηση της αναγνωστικής της δεξιότητας 

αυξάνει κατά µέσο όρο την επίδοσή της κατά 2,34 µονάδες (6% περίπου). Η διαφορά της 

προόδου αυτής των δυο οµάδων είναι στατιστικά σηµαντική (t = -2,181), σε επίπεδο p<.05. 

Η βελτίωση της αναγνωστικής δεξιότητα των δυο οµάδων παρουσιάζεται σχηµατικά στη 

γραφική παράσταση IV  που ακολουθεί.  
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Γραφική παράσταση IV: Σύγκριση µέσης προόδου των δυο οµάδων 

 
5.2.2 Η επιρροή της διδακτικής παρέµβασης σε καλούς, µέτριους και αδύναµους 

                      αναγνώστες  

Για να διαµορφώσουµε µια περισσότερο ολοκληρωµένη εικόνα για την επιρροή της 

διδασκαλίας της αναγνωστικής κατανόησης, χωρίσαµε τους µαθητές κάθε οµάδας σε καλούς, 

µεσαίους και αδύναµους αναγνώστες. Ο διαχωρισµός έγινε µε κριτήριο την αρχική τους 

X
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επίδοση, πριν τη διδακτική παρέµβαση, µε τη χρήση της εντολής cut points for 3 equal groups 

(χωρισµός σε τρεις ισοδύναµες οµάδες) του SPSS, η οποία έδειξε ότι η οµάδα των αδύναµων 

αναγνωστών (Α.Α) συµπεριλαµβάνει τους αναγνώστες που έχουν επίδοση από 7-24 µονάδες, η 

δεύτερη οµάδα της µεσαίας επίδοσης - µέτριοι αναγνώστες (Μ.Α.) - από 25-29 µονάδες και η 

Τρίτη οµάδα µε υψηλές επιδόσεις -καλοί αναγνώστες (Κ.Α.) - από 30-36 µονάδες. Στη 

συνέχεια πραγµατοποιήσαµε συγκρίσεις ανάµεσα στις τρεις αυτές οµάδες, πριν και µετά τη 

διδακτική παρέµβαση για να διαπιστωθεί αν διαφέρουν µεταξύ τους και εποµένως είναι 

διακριτές, αν η διαφορά διευρύνεται µετά τη διδασκαλία και σε ποια/ες οµάδες η πρόοδος είναι 

µεγαλύτερη. Έτσι, προχωρήσαµε σε διαδοχικές συγκρίσεις µέσων όρων αρχικής και τελικής 

επίδοσης για κάθε οµάδα.   

Αναγνωστική δεξιότητα 

 

Επίδοση 
 

Κατηγορία αναγνωστών 
 

    σ Ε Μ 
Στατιστική 

Σηµαντικότητα 

Καλοί Αναγνώστες (Κ.Α.) (1) 
Ν=21 

32,00 

(80,00) 
1,73 30 36 t1-2=-10,761*** 

Μέτριοι Αναγνώστες (Μ.Α.) (2) 
Ν=37 

26,78 

(66,95) 
1,80 25 29  

t1-3=-13,991*** 

Αδύναµοι Αναγνώστες (Α.Α.) (3) 
Ν=25 

 

18,20 

(45,50) 
4,55 7 24  

t2-3=8,962*** 

Πίνακας 12: ∆ιαδοχικές συγκρίσεις µέσων όρων των επιδόσεων καλών, µέτριων και 
αδύναµων αναγνωστών για το συνολικό δείγµα, πριν την παρέµβαση 

***p<.001   

Πριν τη διδακτική παρέµβαση η οµάδα υψηλής επίδοσης στην ανάγνωση επιτυγχάνει να 

απαντήσει σωστά στο 80% των δοκιµασιών του τεστ αναγνωστικής κατανόησης ( )32=Χ , οι 

µέτριοι αναγνώστες στο 67% ( )78,26=Χ  και οι αδύναµοι περιορίζονται στο 46% ( )20,18=Χ  

(πίνακας 12). Παρατηρώντας τη διασπορά των τιµών γύρω από το µέσο όρο διαπιστώνουµε ότι 

είναι περισσότερο οµοιογενής στις δυο πρώτες κατηγορίες αναγνωστών (σ = 1,73 και σ = 

1,80), ενώ στους αδύναµους αναγνώστες παρουσιάζει µεγαλύτερη ανοµοιογένεια (σ = 4,55).  

Οι τρεις οµάδες, στο συνολικό δείγµα, πριν τη διδακτική παρέµβαση διαφέρουν 

στατιστικά σηµαντικά. Αναλυτικά, η διαφορά επίδοσης καλών και µέτριων αναγνωστών είναι 

στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο p<.001 (t = -10,761), καλών και αδύναµων σε επίπεδο p<.001 

(t = -13,991) και µέτριων και αδύναµων στο ίδιο επίπεδο σηµαντικότητας (t = 8,962). 

Εποµένως πρόκειται για τρεις διακριτές οµάδες αναγνωστών. 
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Αναγνωστική δεξιότητα  

Επίδοση 
 

Οµάδα 

 
    σ Ε Μ 

Στατιστική 
Σηµαντικότητα 

 
Καλοί Αναγνώστες (Κ.Α.) (1) 

Ν=12 

32,33 

(80,83) 
1,83 30 36 t1-2=-8,077*** 

Μέτριοι Αναγνώστες (Μ.Α.) (2) 
Ν=17 

26,71 

(66,77) 
1,86 25 29 t1-3=-13,813*** 

Π
ει
ρ
α
µ
α
τ
ικ
ή

 
Ο
µ
ά
δ
α

 

Αδύναµοι Αναγνώστες (Α.Α.) (3) 
Ν=10 

 

20,10 

(50,25) 
2,33 16 23 t2-3=8,110*** 

Καλοί Αναγνώστες (Κ.Α.) (1) 
Ν=9 

31,56 

(78,90) 
1,59 30 35 t1-2=-6,778*** 

Μέτριοι Αναγνώστες (Μ.Α.) (2) 
Ν=20 

26,85 

(67,13) 
1,76 25 29 t1-3=-10,012***  

Ο
µ
ά
δ
α

 Ε
λ
έγ
χ
ο
υ
 

Αδύναµοι Αναγνώστες (Α.Α.) (3) 
Ν=15 

16,93 

(42,33) 
5,27 7 13 t2-3=6,992*** 

Πίνακας 13: ∆ιαδοχικές συγκρίσεις µέσων όρων των επιδόσεων καλών, µέτριων και 
αδύναµων αναγνωστών για την Πειραµατική Οµάδα & την Οµάδα Ελέγχου, πριν 

την παρέµβαση 

***p<.001   

Για να διαπιστώσουµε αν οι τρεις κατηγορίες αναγνωστών διακρίνονται µε στατιστικά 

σηµαντικό τρόπο στην πειραµατική οµάδα και στην οµάδα ελέγχου πραγµατοποιήσαµε 

συγκρίσεις των µέσων επιδόσεων καλών, µέτριων και αδύναµων αναγνωστών σε καθεµιά από 

τις δυο οµάδες. Από τον πίνακα 13 των δεδοµένων που προέκυψαν από τη στατιστική 

επεξεργασία είναι φανερό ότι οι καλοί αναγνώστες που ανήκουν στην πειραµατική οµάδα 

έχουν µέση επίδοση ( )33,32=Χ ή 81%, οι µέτριοι ( )71,26=Χ  ή 67% και οι αδύναµοι 

( )10,20=Χ  ή 50% περίπου. Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάµεσα στις τρεις οµάδες 

συγκρινόµενες ανά δυο είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p<.001 (t1-2 = -8,077, p<.001, 

t1-3 = -13,813, p<.001, t2-3 = 8,110, p<.001) (Πίνακας 13).  

Στην οµάδα ελέγχου οι καλοί αναγνώστες φτάνουν σε ποσοστό επιτυχίας 79% στο τεστ 

( )56,31=Χ , οι µέτριοι στο 67% ( )85,26=Χ  και οι αδύναµοι στο 42% ( )93,16=Χ . Οι 

διαφορές µέσων όρων είναι και εδώ στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p<.001 (t1-2 = -6,778, 

p<.001, t1-3 = -10,012, p<.001, t2-3 = 6,992, p<.001). Αξίζει να παρατηρήσουµε δε ότι η 

διασπορά τιµών γύρω από τη µέση επίδοση των αδύναµων αναγνωστών της οµάδας ελέγχου (σ 

= 5,27) δηλώνει, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες, ότι πρόκειται για την πιο ανοµοιογενή 

κατηγορία αναγνωστών του πίνακα 13. 
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Συµπερασµατικά, οι τρεις υποοµάδες (καλοί, µεσαίοι και αδύναµοι) τόσο της 

πειραµατικής όσο και της οµάδας ελέγχου, πριν τη διδακτική παρέµβαση, διαφέρουν 

στατιστικά σηµαντικά σε επίπεδο p<.001, άρα πρόκειται για διακριτές οµάδες αναγνωστών. 

Αναγνωστική δεξιότητα  

Επίδοση 
 

Οµάδα 

 
    σ Ε Μ 

Στατιστική 
Σηµαντικότητα 

 
Καλοί Αναγνώστες (Κ.Α.) (1) 

Ν=12 

34,50 

(86,25) 
2,47 30 37 t1-2=-2,143* 

Μέτριοι Αναγνώστες (Μ.Α.) (2) 
Ν=17 

32,12 

(80,30) 
3,24 27 40 t1-3=-6,341*** 

Π
ει
ρ
α
µ
α
τ
ικ
ή

 
Ο
µ
ά
δ
α

 

Αδύναµοι Αναγνώστες (Α.Α.) (3) 
Ν=10 

 

27,20 

(68,00) 
2,86 21 31 t2-3=4,106** 

Καλοί Αναγνώστες (Κ.Α.) (1) 
Ν=9 

30,67 

(76,68) 
1,94 28 33 t1-2=-1,528 

Μέτριοι Αναγνώστες (Μ.Α.) (2) 
Ν=20 

28,90 

(72,25) 
4,29 18 34 t1-3=-4,199** 

Ο
µ
ά
δ
α

 Ε
λ
έγ
χ
ο
υ
 

Αδύναµοι Αναγνώστες (Α.Α.) (3) 
Ν=15 

21,60 

(54,00) 
7,98 19 32 t2-3=3,486** 

Πίνακας 14: ∆ιαδοχικές συγκρίσεις µέσων όρων των τελικών επιδόσεων καλών, µέτριων και 
αδύναµων αναγνωστών για την Πειραµατική Οµάδα & την Οµάδα Ελέγχου 

  
*p<.05,  **p<.01,  ***p<.001   

Μετά τη διδακτική παρέµβαση οι καλοί αναγνώστες της πειραµατικής οµάδας ανεβάζουν 

το ποσοστό των επιτυχών απαντήσεων στο τεστ στο 86% ( )50,34=Χ . Η µέση επίδοση των 

µέτριων αναγνωστών φτάνει στο 80% ( )12,32=Χ  και των αδύναµων στο 68% περίπου 

( )20,27=Χ . Οι διαφορές των µέσων επιδόσεων είναι στατιστικά σηµαντικές ανάµεσα στις 

κατηγορίες καλών και µέτριων (t = -2,143, p<.05), καλών και αδύναµων (t = -6,341, p<.001) 

και µέτριων και αδύναµων αναγνωστών (t = 4,106, p<.01). Στην οµάδα ελέγχου η µέση 

επίδοση καλών ( )67,30=Χ  και µέτριων ( )90,28=Χ  αναγνωστών δεν διαφέρει σηµαντικά (t = 

-1,528, p>.05). Αντίθετα διαφέρουν οι επιδόσεις καλών και αδύναµων (t = -4,199, p<.01) και 

µέτριων και αδύναµων αναγνωστών (t = 3,486, p<.01).  

Συνοπτικά, στην τελική τους επίδοση η Π.Ο. και η Ο.Ε. οι οποίες, όπως έχει διαπιστωθεί, 

βελτιώνουν την αναγνωστική τους δεξιότητα (Πίνακας 10) εξακολουθούν να αποτελούνται από 

τρεις διακριτές κατηγορίες. Εξαίρεση αποτελούν οι καλοί και οι µέτριοι αναγνώστες της Ο.Ε.  
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Οι διαφορές καλών, µέτριων και αδύναµων αναγνωστών εντός της κάθε οµάδας (Π.Ο. & 

Ο.Ε.) είναι µεν στατιστικά σηµαντικές, αλλά διαφαίνεται από το επίπεδο σηµαντικότητας και 

από τους Μ.Ο. (Πίνακας 14) ότι έχουν µειωθεί. Για να διαπιστώσουµε ποιες υποοµάδες της 

Π.Ο βελτιώνονται σε σηµαντικό βαθµό µετά την παρέµβαση, αλλά και για να καταγράψουµε 

την αντίστοιχη εικόνα στην Ο.Ε. προβήκαµε σε συγκρίσεις µέσων όρων της επίδοσης καλών, 

µέτριων & αδύναµων αναγνωστών τόσο της Π.Ο. όσο και της Ο.Ε. κατά την αρχική και την 

τελική επίδοσή τους ως εξής:  

α. σε σχέση µε τον εαυτό τους (πριν και µετά την παρέµβαση) (τα δεδοµένα 

καταγράφονται στον πίνακα 15) και  

β. σε σχέση µε την αντίστοιχη κατηγορία της άλλης οµάδας σε κάθε χρονική στιγµή 

επίδοσης του τεστ χωριστά (πίνακας 16). 

Πειραµατική Οµάδα 

Καλοί Αναγνώστες 
 Ν=12 

Μέτριοι Αναγνώστες 
Ν=17 

Αδύναµοι Αναγνώστες 
Ν=10 

Πριν Μετά Πριν Μετά Πριν Μετά 
 

    
 

∆ιαφο

ρά 
Μέσων 

Στατισ 
Σηµαν.   

∆ιαφο-
ρά 

Μέσων 

Στατισ 
Σηµαν.   

∆ιαφο-
ρά 

Μέσων 

Στατισ 
Σηµαν. 

 

32,33 

(80,83) 

 

34,50 

(86,25) 

 

2,17 

(5,43) 

 

t=3,120** 

 

26,71 

(66,78) 

 

32,12 

(80,30) 

 

5,41 

(13,53) 

 

t=8,283*** 

 

20,10 

(50,25) 

 

27,20 

(68,00) 

 

7,10 

(17,75) 

 

t=9,441*** 

Οµάδα Ελέγχου 

Καλοί Αναγνώστες 
Ν=9 

Μέτριοι Αναγνώστες 
Ν=20 

Αδύναµοι Αναγνώστες 
Ν=15 

Πριν Μετά Πριν Μετά Πριν Μετά 
 

    
 

∆ιαφο

ρά 
Μέσων 

Στατισ 
Σηµαν.   

∆ιαφο-
ρά 

Μέσων 

Στατισ 
Σηµαν.   

∆ιαφο-
ρά 

Μέσων 

Στατισ 
Σηµαν. 

 

31,56 

(78,90) 

 

30,67 

(76,68) 

 

-0,89 

(-2,23) 

 

t=-1,650 

 

26,85 

(67,13) 

 

28,90 

(72,25) 

 

2,05 

(5,13) 

 

t=2,121* 

 

16,93 

(42,33) 

 

21,60 

(54,00) 

 

4,67 

(11,68) 

 

t=3,909** 

Πίνακας 15: Μέσοι όροι, διαφορά µέσων όρων & στατιστική σηµαντικότητα αρχικής & τελικής 
αναγνωστικής επίδοσης καλών, µέτριων & αδύναµων αναγνωστών της Οµάδας 

Πειραµατισµού και της Οµάδας Ελέγχου 

*p<.05,  **p<.01,  ***p<.001   

Οι καλοί αναγνώστες της πειραµατικής οµάδας βελτιώνουν την επίδοσή τους από 

( )33,32=Χ  σε ( )50,34=Χ . Η διαφορά µέσων όρων ( )17,2=Χ  είναι στατιστικά σηµαντική (t 

= 3,120) σε επίπεδο p<.01. Οι µέτριοι αναγνώστες βελτιώνουν την επίδοσή τους σε µεγαλύτερο 

ποσοστό (14%). Η διαφορά της µέσης επίδοσης πριν και µετά την παρέµβαση ( )41,5=Χ  είναι 

X XX X X X

X XX X X X
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στατιστικά σηµαντική (t = 8,283, p<.001). Ακόµη περισσότερο βελτιώνονται οι αδύναµοι 

αναγνώστες της Π.Ο. οι οποίοι αυξάνουν το ποσοστό επιτυχιών τους κατά 18% ( )10,7=Χ , 

σηµειώνοντας στατιστικά σηµαντική πρόοδο (t = 9,441, p<.001). 

Στην οµάδα ελέγχου η εικόνα είναι διαφορετική, όσον αφορά τουλάχιστον τους καλούς 

αναγνώστες που δεν διδάχθηκαν στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης. Αν και η διαφορά 

µέσων επιδόσεων αρχικής και τελικής µέτρησης δεν είναι στατιστικά σηµαντική (t = -1,650, 

p>.05), από τους µέσους όρους παρατηρείται ότι η επίδοσή τους παρουσιάζει ελαφρά µείωση 

κατά 2% περίπου ( )89,0−=Χ . Οι µέτριοι αναγνώστες βελτιώνονται σηµαντικά (t = 2,121, 

p<.05) κατά 5% ( )05,2=Χ  και οι αδύναµοι κατά 12% ( )67,4=Χ , βελτίωση στατιστικά 

σηµαντική σε επίπεδο p<.01 (t = 3,909). 
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Καλοί Μεσαίοι Αδύναµοι Καλοί Μεσαίοι Αδύναµοι

Πειραµατική Οµάδα                   Οµάδα Ελέγχου
 

Γραφική παράσταση V: Σύγκριση µέσης επίδοσης καλών, µέτριων & αδύναµων αναγνωστών των δυο 
οµάδων πριν και µετά την παρέµβαση (σε σχέση µε τον εαυτό τους) 

Στη γραφική παράσταση V απεικονίζονται οι επιδόσεις κάθε κατηγορίας (Π.Ο. και Ο.Ε.) 

κατά την αρχική και την τελική της επίδοση. Παρατηρείται η βελτίωση όλων των κατηγοριών 

αναγνωστών, µε εξαίρεση τους καλούς αναγνώστες της Οµάδας Ελέγχου, όπου διακρίνεται η 

ελαφρά µείωση της επίδοσής τους. Φαίνεται επίσης στις άλλες δυο κατηγορίες αναγνωστών ότι 

η βελτίωση είναι µεγαλύτερη στην οµάδα πειραµατισµού. 
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Αρχική Επίδοση 

Καλοί Αναγνώστες 
Ν=21 

Μέτριοι Αναγνώστες 
Ν=37 

Αδύναµοι Αναγνώστες 
Ν=25 

Π.Ο. Ο.Ε. Π.Ο. Ο.Ε. Π.Ο. Ο.Ε. 
 

    
 

∆ιαφο-
ρά 

Μέσων 

Στατισ 
Σηµαν.   

∆ιαφο-
ρά 

Μέσων 

Στατισ 
Σηµαν.   

∆ιαφο-
ρά 

Μέσων 

Στατισ 
Σηµαν. 

 

32,33 

(80,83) 

 

31,56 

(78,90) 

 

0,77 

(1,93) 

 

t=1,019 

 

26,71 

(66,78) 

 

26,85 

(67,13) 

 

-0,14 

(-0,35) 

 

t=-0,240 

 

20,10 

(50,25) 

 

16,93 

(42,33) 

 

3,17 

(7,93) 

 

t=2,046 

Τελική Επίδοση 

Καλοί Αναγνώστες 
Ν=21 

Μέτριοι Αναγνώστες 
Ν=37 

Αδύναµοι Αναγνώστες 
Ν=25 

Π.Ο. Ο.Ε. Π.Ο. Ο.Ε. Π.Ο. Ο.Ε. 
 

    
 

∆ιαφο-
ρά 

Μέσων 

Στατισ 
Σηµαν.   

∆ιαφο-
ρά 

Μέσων 

Στατισ 
Σηµαν.   

∆ιαφο-
ρά 

Μέσων 

Στατισ 
Σηµαν. 

 

34,50 

(86,25) 

 

30,67 

(76,68) 

 

3,83 

(9,58) 

 

t=3,847** 

 

32,12 

(80,30) 

 

28,90 

(72,25) 

 

3,22 

(8,05) 

 

t=2,536* 

 

27,20 

(68,00) 

 

21,60 

(54,00) 

 

5,60 

(14,00) 

 

t=2,489** 

Πίνακας 16: Μέσοι όροι, διαφορά µέσων όρων & στατιστική σηµαντικότητα ανάµεσα στην αναγνωστική 
επίδοση καλών, µέτριων & αδύναµων αναγνωστών από κάθε Οµάδα (Πειραµατισµού και 

Ελέγχου) πριν και µετά την παρέµβαση 

*p<.05,  **p<.01   

Ξεκινώντας από την παραπάνω παρατήρηση ο πίνακας 16 καταγράφει δεδοµένα και 

συγκρίσεις µεταξύ καλών αναγνωστών των οµάδων πειραµατισµού και ελέγχου, µέτριων 

αναγνωστών πειραµατικής και οµάδας ελέγχου και αδύναµων αναγνωστών πειραµατικής και 

οµάδας ελέγχου. Επιδίωξή µας είναι να διαπιστώσουµε αν βελτιώνονται σηµαντικά 

περισσότερο από κάθε κατηγορία οι µαθητές εκείνοι που δέχονται συστηµατική διδακτική 

παρέµβαση. Συγκρίσεις µέσων όρων έγιναν πρώτα για την αρχική επίδοση όπου διαπιστώθηκε 

ότι οι καλοί αναγνώστες Π.Ο. και Ο.Ε. δεν διέφεραν σηµαντικά µεταξύ τους (διαφορά µέσων 

επιδόσεων ( )77,0=Χ ) (t = 1,019, p>.05), οι µέτριοι βρίσκονταν περίπου στο ίδιο επίπεδο µε 

µέση διαφορά µεταξύ τους ( )14,0−=Χ  να µην αξιολογείται σε σηµαντικό επίπεδο (t = -0,240, 

p>.05) και τη µεγαλύτερη διαφορά µέσων των αδύναµων αναγνωστών από κάθε οµάδα 

( )17,3=Χ  να µην είναι στατιστικά σηµαντική (t = 2,046, p>.05).  

Οι συγκρίσεις συνεχίστηκαν και για τις επιδόσεις µετά την παρέµβαση στην Π.Ο. Από τον 

πίνακα 16 φαίνεται ότι οι καλοί αναγνώστες που διδάχθηκαν στρατηγικές κατανόησης 

επωφελούνται περισσότερο βελτιώνοντας την επίδοσή τους και ανεβάζοντας τη διαφορά από 

την επίδοση των καλών αναγνωστών της Ο.Ε. στο 10% µε αποτέλεσµα να καταγράφεται 

X XX X X X

XX X X XX
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σηµαντική διαφορά ( ( )83,3=Χ , t = 3,847, p<.01). Το ίδιο περίπου επωφελούνται και οι µέτριοι 

αναγνώστες οι οποίοι σε σχέση µε τους µέτριους αναγνώστες της Ο.Ε. επιτυγχάνουν σε 

ποσοστό 8% επιπλέον να απαντήσουν σωστά στο τεστ αναγνωστική κατανόησης (t = 2,536, 

p<.05), ενώ στους αδύναµους αναγνώστες παρατηρείται µεγαλύτερη διαφοροποίηση της τάξης 

του 14% στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο p<.01 (t = 2,489). 
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    Πριν      Μετά        Πριν       Μετά           Πριν       Μετά

      Καλοί               Μεσαίοι                  Αδύναµοι

 

Γραφική παράσταση VΙ: Σύγκριση µέσης επίδοσης κάθε κατηγορίας αναγνωστών από κάθε 
οµάδα πριν και µετά την παρέµβαση (σε σχέση µε την αντίστοιχη κατηγορία της 

άλλης οµάδας) 

Στη γραφική παράσταση VΙ παρουσιάζονται οι µέσες επιδόσεις καλών, µέτριων και 

αδύναµων αναγνωστών πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση. Η σύγκριση που απεικονίζεται 

είναι ανάµεσα στην κάθε κατηγορία αναγνωστών που προέρχεται από την Π.Ο. και την 

αντίστοιχη της Ο.Ε. ώστε να είναι ευδιάκριτη η ισοδυναµία των επιδόσεων καλών, µέτριων και 

αδύναµων αναγνωστών πριν και η διαφοροποίησή τους µετά τη διδασκαλία.  

 

5.2.2.1 Η πρόοδος καλών, µέτριων και αδύναµων αναγνωστών µετά τη διδακτική  
            παρέµβαση 

∆ιαπιστώσαµε ότι καλοί, µέτριοι και αδύναµοι αναγνώστες βελτιώνονται µε τη διδακτική 

παρέµβαση. ∆ιαφέρει, όµως, η βελτίωση της επίδοσης των τριών κατηγοριών αναγνωστών 

µεταξύ τους; Για να διερευνήσουµε την ύπαρξη διαφορών στην πρόοδο µεταξύ καλών, µέτριων 
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και αδύναµων αναγνωστών, συγκρίναµε τους µέσους όρους της µεταβλητής που εκφράζει αυτή 

την πρόοδο (διαφορές τελικής-αρχικής επίδοσης) κάθε κατηγορίας. 

Αναγνωστική πρόοδος  

Επίδοση 
 

Οµάδα 

 
    σ Ε Μ 

Στατιστική 
Σηµαντικότητα 

 
Καλοί Αναγνώστες (Κ.Α.) (1) 

Ν=12 

2,17 

(5,43) 
2,41 -2 6 t1-2=-3,335** 

Μέτριοι Αναγνώστες (Μ.Α.) (2) 
Ν=17 

5,41 

(13,53) 
2,69 1 12 t1-3=-4,814*** 

Π
ει
ρ
α
µ
α
τ
ικ
ή

 
Ο
µ
ά
δ
α

 

Αδύναµοι Αναγνώστες (Α.Α.) (3) 
Ν=10 

 

7,10 

(17,75) 
2,38 3 11 t2-3=-1,639 

Καλοί Αναγνώστες (Κ.Α.) (1) 
Ν=9 

-0,89 

(-2,23) 
1,62 -4 1 t1-2=-1,962 

Μέτριοι Αναγνώστες (Μ.Α.) (2) 
Ν=20 

2,05 

(5,13) 
4,32 -7 8 t1-3=-4,242*** 

Ο
µ
ά
δ
α

 Ε
λ
έγ
χ
ο
υ
 

Αδύναµοι Αναγνώστες (Α.Α.) (3) 
Ν=15 

4,67 

(11,68) 
4,62 -1 13 t2-3=-1,720 

Πίνακας 17: ∆ιαδοχικές συγκρίσεις µέσων όρων της προόδου καλών, µέτριων και 
αδύναµων αναγνωστών για την Πειραµατική Οµάδα & την Οµάδα Ελέγχου 

 
**p<.01  ***p<.001   

Στον πίνακα 17 φαίνεται ότι η µέση βελτίωση ( )17,2=Χ  των καλών αναγνωστών της 

Π.Ο. είναι σηµαντικά µικρότερη από τη βελτίωση ( )41,5=Χ  των µέτριων αναγνωστών (t = -

3,335) σε επίπεδο p<.01. Οι αδύναµοι αναγνώστες αυξάνουν την αναγνωστική τους επίδοση 

( )10,7=Χ  περισσότερο από τους καλούς και µάλιστα σε επίπεδο σηµαντικότητας p<.001 (t = -

4,814). ∆εν παρατηρείται όµως στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση (t = -1,639, p>.05) 

ανάµεσα σε µέτριους ( )41,5=Χ  και αδύναµους ( )10,7=Χ  αναγνώστες, παρά τη µεγαλύτερη 

µέση πρόοδο των αδύναµων αναγνωστών.  

Στην οµάδα των µαθητών που διδάχθηκαν µε τον παραδοσιακό τρόπο (Ο.Ε.) 

βελτιώνονται µόνο οι αδύναµοι αναγνώστες περισσότερο από τους καλούς (t = -4,242, p<.001). 

Καµιά άλλη διαφορά προόδου δεν παρατηρείται ανάµεσα σε καλούς και µέτριους (t = -1,962, 

p>.05), µέτριους και αδύναµους αναγνώστες (t = -1,720, p>.05). 

Για να διερευνήσουµε και την περίπτωση η πρόοδος κάθε κατηγορίας αναγνωστών να 

διαφοροποιείται σε σχέση µε τον αν έχουν δεχθεί ή όχι συστηµατική διδακτική παρέµβαση, 

X
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πραγµατοποιήσαµε συγκρίσεις της προόδου των καλών αναγνωστών των οµάδων 

πειραµατισµού και ελέγχου, των µέτριων αναγνωστών πειραµατικής και οµάδας ελέγχου και 

των αδύναµων αναγνωστών πειραµατικής και οµάδας ελέγχου (πίνακας 18).  

Αναγνωστική πρόοδος  

Επίδοση 

Κατηγορία αναγνωστών 

 
    σ Ε Μ 

Στατιστική 
Σηµαντικότητα 

 

(Π.Ο.)  
Ν=12 

2,17 

(5,43) 
2,41 -2 6 

Καλοί 
Αναγνώστες 

(Ο.Ε)  
Ν=9 

-0,89 

(-2,23) 
1,62 -4 1 

t=3,285** 
 
F=2,201 

(Π.Ο.)  
Ν=17 

5,41 

(13,53) 
2,69 1 12 

Μέτριοι 
Αναγνώστες (Ο.Ε)  

Ν=20 

2,05 

(5,13) 
4,32 -7 8 

t =2,778** 
 
F=3,086 

(Π.Ο.)  
Ν=10 

7,10 

(17,75) 
2,38 3 11 

Αδύναµοι 
Αναγνώστες (Ο.Ε)  

Ν=15 

4,67 

(11,68) 
4,62 -1 13 

t =1,725 
 
F=8,209 

Πίνακας 18: Συγκρίσεις µέσων όρων της αναγνωστικής προόδου καλών, µέτριων & αδύναµων 
αναγνωστών των δύο οµάδων (Πειραµατισµού και Ελέγχου) 

 **p<.01   

Η διαφορά επίδοσης των καλών αναγνωστών που διδάχθηκαν αναγνωστικές στρατηγικές 

κατανόησης και εκείνων που δεν διδάχθηκαν είναι σηµαντική (t = 3,285) σε επίπεδο p<.01. Οι 

καλοί αναγνώστες της Π.Ο. βελτιώνονται περισσότερο. Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στους 

µέτριους αναγνώστες που προέρχονται από τις δυο οµάδες. Η βελτίωση εκείνων που ανήκουν 

στην Π.Ο. ( )41,5=Χ  είναι σηµαντικά καλύτερη (t = 2,778, p<.01) από των µέτριων 

αναγνωστών της Ο.Ε. ( )05,2=Χ .  

Η επίδοση των αδύναµων αναγνωστών που διδάχθηκαν στρατηγικές αναγνωστικής 

κατανόησης δεν διαφοροποιείται σηµαντικά από των υπόλοιπων αδύναµων αναγνωστών που 

διδάχθηκαν µε τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, διακρίνεται όµως µια τέτοια τάση (t = 1,725, 

p=0,09). Η βελτίωση των πρώτων είναι της τάξης του 18% περίπου, ενώ των δεύτερων της 

τάξης του 12% περίπου. Παρόλα αυτά, η διαφορά δεν αξιολογείται ως στατιστικά σηµαντική (t 

= 1,725, p>.05).  

X
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Καλοί Μεσαίοι Αδύναµοι Καλοί Μεσαίοι Αδύναµοι

Πειραµατική Οµάδα                 Οµάδα Ελέγχου

 

Γραφική παράσταση VΙΙ: Σύγκριση µέσης προόδου καλών, µέτριων και αδύναµων αναγνωστών 
Πειραµατικής Οµάδας & Οµάδας Ελέγχου 

Στη γραφική παράσταση VΙΙ καταγράφεται η µέση βελτίωση κάθε κατηγορίας 

αναγνωστών της Π.Ο. και της Ο.Ε. Συγκρίσεις µπορούν να γίνουν ανάµεσα σε καλούς, 

µέτριους και αδύναµους αναγνώστες κάθε οµάδας, απ’ όπου διαπιστώνεται η µεγαλύτερη 

διαφορά προόδου καλών-µέτριων και καλών-αδύναµων της Π.Ο., καθώς και καλών-αδύναµων 

της Ο.Ε. Μπορεί ακόµα κανείς να παρατηρήσει ότι ανάµεσα σε καλούς αναγνώστες της οµάδας 

πειραµατισµού και ελέγχου και µέτριους αναγνώστες των ίδιων οµάδων αποτυπώνεται 

µεγαλύτερη διαφορά βελτίωσης από εκείνη των αδύναµων αναγνωστών της Π.Ο. και της Ο.Ε. 

 

5.2 Η επιρροή της διδακτικής παρέµβασης σε σχέση µε το φύλο των υποκειµένων  

Παρατηρώντας τον πίνακα 19 διαπιστώνεται ότι πριν τη διδακτική παρέµβαση η µέση 

επίδοση των αγοριών της πειραµατικής οµάδας ( )05,26=Χ  και η αντίστοιχη επίδοση των 

κοριτσιών της ίδιας οµάδας ( )65,27=Χ  δεν διαφέρουν σηµαντικά (t = -0,984, p>.05). Η ίδια 

εικόνα καταγράφεται και στην οµάδα ελέγχου, όπου αγόρια ( )83,23=Χ  και κορίτσια 

( )15,25=Χ  έχουν την ίδια περίπου επίδοση στο τεστ αναγνωστικής κατανόησης (t = -0,653, 

p>.05). 
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Αναγνωστική δεξιότητα 
  

Επίδοση 
 

Οµάδα 

 
    σ Ε Μ 

Στατιστική 
Σηµαντικότητα 

 
Αγόρια 

Ν=22 

26,05 

(65,13) 
4,96 17 34 

Π
ει
ρ
α
µ
α
τ
ικ
ή
 

Ο
µ
ά
δ
α

 

Κορίτσια  
Ν=17 

27,65 

(69,13) 
5,10 16 36 

t=-0,984 
 

F=0,045 

Αγόρια 
Ν=24 

23,83 

(59,58) 
6,70 11 33 

Ο
µ
ά
δ
α

 
Ε
λ
έγ
χ
ο
υ
 

Κορίτσια  
Ν=20 

25,15 

(62,88) 
6,63 7 35 

t=-0,653 
 

F=0,026 

Πίνακας 19: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συγκρίσεις µέσων όρων των δυο φύλων 
για την Πειραµατική Οµάδα & την Οµάδα Ελέγχου, πριν την παρέµβαση                      

Επιπρόσθετα, δεν παρατηρούνται αξιόλογες διαφοροποιήσεις στη διασπορά των τιµών γύρω 

από το µέσο όρο ανάµεσα στα δυο φύλα. Αξίζει µόνο, ίσως, να αναφερθεί ότι στην οµάδα 

ελέγχου διαπιστώνεται κάπως µεγαλύτερη ανοµοιογένεια των επιδόσεων και των δυο φύλων (σ 

= 6,70 και σ = 6,63), η οποία προκύπτει από τη µεγαλύτερη διασπορά των τιµών γύρω από το 

µέσο όρο σε σύγκριση µε την πειραµατική οµάδα (σ = 4,96 και σ = 5,10).  

Αναγνωστική δεξιότητα  

Επίδοση 
 

Οµάδα 

 
    σ Ε Μ 

Στατιστική 
Σηµαντικότητα 

 
Αγόρια 

Ν=22 

31,14 

(77,85) 
4,69 21 40 

Π
ει
ρ
α
µ
α
τ
ικ
ή
 

Ο
µ
ά
δ
α

 

Κορίτσια  
Ν=17 

32,18 

(80,45) 
2,90 27 37 

t=-1,263 
 

F=1,576 

Αγόρια 
Ν=24 

25,63 

(64,08) 
7,24 10 33 

Ο
µ
ά
δ
α

 
Ε
λ
έγ
χ
ο
υ
 

Κορίτσια  
Ν=20 

28,15 

(70,36) 
5,74 13 34 

t=-0,850 
 

F=4,174 

Πίνακας 20: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συγκρίσεις µέσων όρων των επιδόσεων των δυο 
φύλων  για την Πειραµατική Οµάδα & την Οµάδα Ελέγχου, µετά  την παρέµβαση 

Από τα δεδοµένα του πίνακα 20 προκύπτει ότι η µέση επίδοση στο τεστ αναγνωστικής 

κατανόησης αγοριών ( )14,31=Χ  και κοριτσιών ( )18,32=Χ  µετά τη διδακτική παρέµβαση δεν 

διαφέρουν σηµαντικά (t = -1,263, p>.05). Τα δεδοµένα της οµάδας ελέγχου στο τέλος του 

έτους οδηγούν στην ίδια διαπίστωση. Παρά τη µεγαλύτερη µέση επίδοση των κοριτσιών 

X

X
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( )15,28=Χ , ούτε εδώ παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές (t = -0,850, p>.05) µε τη µέση 

επίδοση των αγοριών ( )63,25=Χ . Οι διασπορές των τιµών της πειραµατικής οµάδας 

µειώνονται σε σχέση µε την αρχική επίδοση (πίνακα 19) στα κορίτσια (σ = 2,90) και σε 

µικρότερο βαθµό στα αγόρια (σ = 4,69), καθιστώντας την πρώτη οµάδα πιο οµοιογενή. Στην 

οµάδα ελέγχου, όµως, παρατηρείται αύξηση της διασποράς στα αγόρια (σ = 7,24) και µικρή 

µείωση στα κορίτσι (σ = 5,74).  

 

5.4 Μεταγνωστικές στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης καλών µέτριων και  
      αδύναµων αναγνωστών 

Στη στατιστική ανάλυση των προτιµήσεων των µαθητών σε στρατηγικές δεν 

συµπεριλαµβάνονται οι προτιµήσεις που καταγράφηκαν στην έβδοµη και όγδοη διδασκαλία, 

εξαιτίας του γεγονότος ότι αφορούσαν µόνο τις δύο πρώτες στρατηγικές (προηγούµενη γνώση 

και πρόβλεψη), αφού η τρίτη (αλληλουχία) δεν είχε διδαχτεί ακόµα. Oι διδασκαλίες αυτές 

είχαν στόχο την εξοικείωση των µαθητών όσον αφορά την επιλογή και την εφαρµογή της 

στρατηγικής ή των στρατηγικών που προτιµούσαν ή έκριναν ότι ήταν καταλληλότερη/ες για 

την προώθηση της αναγνωστικής τους κατανόησης. Αντίθετα, οι προτιµήσεις που 

καταγράφηκαν κατά τη δέκατη τρίτη (∆1) και δέκατη τέταρτη διδασκαλία (∆2), παρά το 

γεγονός ότι είχαν παρόµοιο ρόλο µε την έβδοµη και όγδοη, συµπεριλήφθηκαν στη στατιστική 

ανάλυση µαζί µε τις προτιµήσεις που καταγράφηκαν κατά την εργασία σε ολιγοµελείς οµάδες 

(∆3). Στη δέκατη τρίτη διδασκαλία (∆1) στοιχεία έχουν καταγραφεί από τους 35 µαθητές που 

ήταν παρόντες και επέλεξαν κάποια/ες στρατηγική/ές, στη ∆2 διδασκαλία από 37 µαθητές και 

στην εργασία σε οµάδες (∆3) από τους 38 παρόντες µαθητές. Από τα δεδοµένα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω προέκυψαν τα τελικά ποσοστά των προτιµώµενων στρατηγικών για 

όλη την πειραµατική οµάδα και την κάθε κατηγορία αναγνωστών (καλών, µέτριων, αδύναµων) 

ξεχωριστά.  

Στον πίνακα 21 παρουσιάζεται η κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων µε τις 

οποίες επιλέγεται κάθε στρατηγική ως πρώτη, δεύτερη ή τρίτη προτίµηση από το σύνολο των 

µαθητών της πειραµατικής οµάδας.  

Κατά την πρώτη χρονική στιγµή καταγραφής των στρατηγικών της πειραµατικής οµάδας 

(∆1) η στρατηγική της αλληλουχίας είναι εκείνη που κυριαρχεί στις πρώτες προτιµήσεις 

περισσότερων από τους µισούς µαθητές (ποσοστό 57%). Ακολουθεί η στρατηγική χρήσης της 

προηγούµενης γνώσης µε ποσοστό 31% και τελευταία επιλέγεται η πρόβλεψη µόνο από το 11% 

των µαθητών. Ως δεύτερη προτίµηση οι µαθητές επιλέγουν περισσότερο την προηγούµενη 
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γνώση (65%) και την πρόβλεψη (19%). Η πρόβλεψη κυριαρχεί ως τρίτη τους επιλογή (68%) 

και κατά δεύτερο λόγο η αλληλουχία (23%). 

                                                              ∆1        
                                        Ν=35 

1η  2η  3η  Σειρά 
προτίµησης 

 

Στρατηγική 
F % F % F % 

Προηγούµενη 
Γνώση 

11 31,4 20 64,5 3 9,7 

Πρόβλεψη 4 11,4 6 19,4 21 67,7 

Αλληλουχία 20 57,1 5 16,1 7 22,6 

                                                              ∆2     
                                              Ν=37 

1η  2η  3η  Σειρά 
προτίµησης 

 

Στρατηγική 
F % F % F % 

Προηγούµενη 
Γνώση 

17 45,9 15 42,9 4 11,4 

Πρόβλεψη 3 8,1 11 31,4 21 60,0 

Αλληλουχία 17 45,9 9 25,7 10 28,6 

                                                               ∆3    
                                              Ν=38 

1η  2η  3η  Σειρά 
προτίµησης 

 

Στρατηγική 
F % F % F % 

Προηγούµενη 
Γνώση 

12 31,6 13 50,0 4 15,4 

Πρόβλεψη 7 18,4 3 11,5 18 69,2 

Αλληλουχία 19 50,0 10 38,5 4 15,4 

Πίνακας 21: Ποσοστά και σειρά προτίµησης στρατηγικών
8 της Πειραµατικής Οµάδας 

στις τρεις χρονικές στιγµές της καταγραφής τους 

Παρόµοια διαγράφεται και η κατάσταση στη δεύτερη χρονική στιγµή (∆2) καταγραφής 

των προτιµώµενων στρατηγικών κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης. Οι στρατηγικές 

χρήσης της προηγούµενης γνώσης και της αλληλουχίας, που ανήκαν στις  πρώτες προτιµήσεις 

των µαθητών, συγκεντρώνουν και εδώ το ποσοστό 46% περίπου καθεµιά, έναντι του 

                                                 
8 Ορισµένοι µαθητές επέλεξαν κάποια στρατηγική ως πρώτη προτίµηση δεν προχώρησαν όµως στην υπόδειξη της 
δεύτερής τους επιλογής. Οι απόντες µαθητές και όσοι δεν επέλεξαν κάποια στρατηγική (ως δεύτερη και τρίτη 
προτίµηση) αποτελούν χαµένες πληροφορίες (missing values) και δεν συµπεριλαµβάνονται στα ποσοστά του πίνακα 
21 και των επόµενων. 
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υπόλοιπου 8% που συγκεντρώνει η πρόβλεψη. Ως δεύτερη επιλογή η προηγούµενη γνώση και 

η πρόβλεψη εξακολουθούν να προτιµώνται από το 43% και το 31% των µαθητών αντίστοιχα. 

Η τρίτη τους επιλογή είναι η πρόβλεψη (σε ποσοστό 60%). 

Κατά την εργασία που διαφοροποιείται από τις συνήθεις συνθήκες της τάξης και 

πραγµατοποιήθηκε σε µικρές οµάδες η στρατηγική της αλληλουχίας εξακολουθεί να αποτελεί 

την πρώτη επιλογή των µισών µαθητών (σε ποσοστό 50%), η προηγούµενη γνώση τη δεύτερη 

(50%) και η πρόβλεψη την τελευταία σε υψηλό ποσοστό (69%).  

Χρονική στιγµή 
 

Στρατηγική 

 
 

∆1-∆2-∆3              

Προηγούµενη Γνώση 
χf

2=0,386 
df=2 

Πρόβλεψη 
χf

2 =5,703  
df=2 

Αλληλουχία 
χf

2=6,949* 
df=2 

Πίνακας 22: ∆ιαφορές σειράς προτίµησης κάθε στρατηγικής στις τρεις διαφορετικές χρονικές 
στιγµές 

*p<.05   

Τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στον πίνακα 22 επιχειρούν να απαντήσουν στο 

ερώτηµα αν διαφοροποιείται η προτίµηση κάθε στρατηγικής ανάµεσα στις τρεις χρονικές 

στιγµές της καταγραφής των επιλογών των µαθητών. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε 

ότι όταν συνεκτιµάται η σειρά µε την οποία επιλέγεται η στρατηγική χρήσης της προηγούµενης 

γνώσης, η προτίµηση δεν διαφοροποιείται σηµαντικά ανάµεσα στις τρεις χρονικές στιγµές 

καταγραφής (χf
2=0,386, p>.05). Το ίδιο συµβαίνει µε τη στρατηγική της πρόβλεψης (χf

2 =5,703, 

p>.05) παρόλο που παρατηρείται µια τάση διαφοροποίησης, καθώς το επίπεδο σηµαντικότητας 

βρίσκεται σε οριακό σηµείο (p=0,58). Η τρίτη στρατηγική, της αλληλουχίας, φαίνεται να 

επιλέγεται µε διαφορετικό τρόπο στη διάρκεια και στο τέλος της παρέµβασης, καθώς η 

διαφορά που παρατηρείται είναι στατιστικά σηµαντική (χf
2=6,949) σε επίπεδο p<.05.  

Η στρατηγική της αλληλουχίας φαίνεται να προτιµάται από την αρχή (σε ποσοστό 57%) 

περισσότερο από τις υπόλοιπες (Πίνακας 23). Η προτίµηση αυτή διατηρείται από χρονική 

στιγµή σε χρονική στιγµή καταγραφής των στρατηγικών. Ενώ το ποσοστό των µαθητών που 

την προτιµούν στη δεύτερη χρονική στιγµή (∆2) µειώνεται ελαφρά (σε 46% περίπου) προς 

χάρη της πρώτης στρατηγικής, χρήσης της προηγούµενης γνώσης, η οποία επιλέγεται στο ίδιο 

ποσοστό (46%),  αυξάνει ξανά σε 50% στην καταγραφή που έγινε κατά την εργασία σε µικρές 

οµάδες. 
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Προηγούµενη 
Γνώση 

Πρόβλεψη Αλληλουχία     Στρατηγική 
 
 

∆ιδασκαλία 
F % F % F % 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

   ∆1 
Ν=35 

11 31,4 4 11,4 20 57,1 χ
2=11,029** 

df=2 
   ∆2 

Ν=37 
17 45,9 3 8,1 17 45,9 χ

2=10,595** 
df=2 

   ∆3 
Ν=38 

12 31,6 7 18,4 19 50,0 χ
2=5,737 

df=2 

Πίνακας 23: Πρώτες προτιµήσεις στρατηγικών της Πειραµατικής Οµάδας, στις τρεις χρονικές 
στιγµές της καταγραφής τους 

**p<.01   

Για την εξακρίβωση τυχόν συστηµατικής επιλογής κάποιας από τις στρατηγικές από τους 

µαθητές σε κάθε χρονική στιγµή καταγραφής τους προχωρήσαµε σε στατιστική ανάλυση µε τη 

δοκιµασία χ2. Τα δεδοµένα του πίνακα 23 υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι συχνότητες 

επιλογής των τριών στρατηγικών στις δυο πρώτες χρονικές στιγµές διαφέρουν σηµαντικά. Με 

άλλα λόγια, οι µαθητές που διδάχθηκαν στρατηγικές κατανόησης επιλέγουν συστηµατικά 

κάποια/ες από τις στρατηγικές αυτές περισσότερο από κάποια/ες άλλες (χ2=11,029, p<.01) 

στην πρώτη χρονική στιγµή καταγραφής τους (∆1). Το ίδιο συµβαίνει και στη δεύτερη χρονική 

στιγµή καταγραφής (∆2) (χ2=10,595, p<.01), ενώ κατά την εργασία σε µικρές οµάδες (∆3) δεν 

παρατηρείται πλέον διαφοροποίηση των επιλογών τους (χ2=5,737, p=0,57).  
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Γραφική παράσταση VΙΙΙ: Ποσοστά πρώτων προτιµήσεων στρατηγικών, του συνόλου της 
Πειραµατικής Οµάδας στις τρεις χρονικές στιγµές της καταγραφής τους        
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Στη γραφική παράσταση VΙΙΙ αποτυπώνονται  τα ποσοστά πρώτης προτίµησης καθεµιάς 

από τις τρεις στρατηγικές κατανόησης που διδάχθηκαν οι µαθητές στις τρεις χρονικές στιγµές 

καταγραφής τους. Η αλληλουχία, παρά τη µείωση του ποσοστού της στη δεύτερη και στην 

τρίτη χρονική στιγµή, συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιµήσεις στη διάρκεια και στο τέλος 

της διδακτικής παρέµβασης. Είναι εµφανή τα πολύ µικρά ποσοστά επιλογής της στρατηγικής 

της πρόβλεψης.  

Προηγούµενη 
Γνώση 

Πρόβλεψη Αλληλουχία Στρατηγική 
 
Κατηγορία 
Αναγνωστών 

          ∆ιδασκαλία 
F % F % F % 

∆1 2 16,7 1 8,3 9 75,0 

∆2 5 41,4 1 8,3 6 50,0 Καλοί 

∆3 2 16,7 4 33,3 6 50,0 

∆1 6 46,2 2 15,4 5 38,5 

∆2 7 50,0 1 7,1 6 42,9 Μέτριοι 

∆3 6 42,9 2 14,3 6 42,9 

∆1 3 23,1 1 7,7 6 46,2 

∆2 5 45,5 1 9,1 5 45,5 Αδύναµοι 

∆3 4 33,3 1 8,3 7 58,3 

Πίνακας 24: Πρώτες προτιµήσεις στρατηγικών καλών, µέτριων και αδύναµων αναγνωστών της Π.Ο. 
στις τρεις χρονικές στιγµές της καταγραφής τους 

Για την περεταίρω διερεύνηση των στρατηγικών που διευκολύνουν την αναγνωστική 

κατανόηση µελετήθηκαν οι επιλογές καλών, µέτριων και αδύναµων αναγνωστών. Από τον 

πίνακα 24 που συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των σχετικών δεδοµένων 

φαίνεται ότι οι καλοί αναγνώστες επιλέγουν τη στρατηγική της αλληλουχίας σε ποσοστά 75% 

και 50% στις δυο χρονικές στιγµές στη διάρκεια της παρέµβασης και σε ποσοστό 50% επίσης 

µετά το τέλος της. Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνει η χρήση της προηγούµενη γνώση (17%, 

41% και 17% αντίστοιχα) και στις τρεις χρονικές στιγµές.   

Οι µέτριοι αναγνώστες δε φαίνεται να ακολουθούν τις ίδιες επιλογές. Ως πρώτη τους 

προτίµηση εµφανίζεται η χρήση της προηγούµενη γνώση και στις δυο καταγραφές κατά τη 

διάρκεια της παρέµβασης, ενώ µετά το τέλος της το ποσοστό µε το οποίο επιλέγεται εξισώνεται 

µε εκείνο της αλληλουχίας (43%). Οι αδύναµοι αναγνώστες, τέλος, επιλέγουν και εκείνοι την 

αλληλουχία σε ποσοστά 46% στη διάρκεια και 58% µετά το τέλος της διδακτικής παρέµβασης. 
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Μόνο στη δεύτερη καταγραφή των προτιµήσεων η στρατηγική της αλληλουχίας συγκεντρώνει 

το ίδιο ποσοστό (46%) µε την προηγουµένη γνώση.  

Παρατηρώντας κάθετα τον πίνακα διαπιστώνεται ότι η αλληλουχία διατηρεί, έναντι των 

υπόλοιπων, υψηλότερα ποσοστά επιλογής και χρήσης από τις υπόλοιπες σε όλη τη διάρκεια της 

ερευνητικής διαδικασίας, από καλούς και αδύναµους αναγνώστες, ενώ η προηγουµένη γνώση 

προτιµάται από τους µέτριους αναγνώστες και στις τρεις χρονικές στιγµές σε µεγαλύτερο 

ποσοστό από τις υπόλοιπες.  

Η γραφική απεικόνιση των δεδοµένων του πίνακα 24 παρουσιάζεται στη γραφική 

παράσταση ΙΧ. 
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Πρ. Γνώση Πρόβλεψη Αλληλουχία Πρ. Γνώση Πρόβλεψη Αλληλουχία Πρ. Γνώση Πρόβλεψη Αλληλουχία

Καλοί                      Μέτριοι                          Αδύναµοι
∆1
∆2
∆3

 
Γραφική παράσταση ΙΧ: Ποσοστά πρώτων προτιµήσεων στρατηγικών καλών, µέτριων & αδύναµων, 

αναγνωστών στις τρεις χρονικές στιγµές της καταγραφής τους 
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Στον πίνακα 25 επιχειρείται σύγκριση των ποσοστών καλών, µέτριων και αδύναµων 

αναγνωστών της Π.Ο. που επιλέγουν τη στρατηγική χρήσης της προηγούµενης γνώσης, 

εκείνων που επιλέγουν την πρόβλεψη και των µαθητών που προτιµούν την αλληλουχία στις 

τρεις χρονικές στιγµές της καταγραφής τους. Από τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των 

δεδοµένων συνάγεται ότι ανάµεσα στα ποσοστά καλών, µέτριων και αδύναµων αναγνωστών 

που επιλέγουν τη στρατηγική χρήσης της προηγούµενης γνώσης, πρόβλεψης ή αλληλουχίας σε 

καθεµιά χρονική στιγµή καταγραφής των αναγνωστικών τους στρατηγικών δεν υπάρχει 

συστηµατική διαφορά (χ2=3,510, p=0,535 στη ∆1, χ2=0,201, p=0,995 στη ∆2, χ2=3,972, 

p=0,437 στη ∆3). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται και στη γραφική παράσταση Χ που 

ακολουθεί. 

 

Προηγούµενη 
Γνώση 

Πρόβλεψη Αλληλουχία Στρατηγική 
 
Κατηγορία 
Αναγνωστών 

          ∆ιδασκαλία 
F % F % 

F 
% 

 
Στατιστική 

σηµαντικότητα 

Καλοί 2 16,7 1 8,3 9 75,0 

Μέτριοι 6 46,2 2 15,4 5 38,5 

Αδύναµοι 

 
∆1 

 3 23,1 1 7,7 6 46,2 

χ
2=3,5109 

df=4 

Καλοί 5 41,4 1 8,3 6 50,0 

Μέτριοι 7 50,0 1 7,1 6 42,9 

Αδύναµοι 

∆2 

5 45,5 1 9,1 5 45,5 

χ
2=0,2019 

df=4 

Καλοί 2 16,7 4 33,3 6 50,0 

Μέτριοι 6 42,9 2 14,3 6 42,9 

Αδύναµοι 

∆3 

4 33,3 1 8,3 7 58,3 

χ
2=3,9729 

df=4 

Πίνακας 25: Ποσοστά και διαφορές  προτίµησης στρατηγικών καλών, µέτριων και αδύναµων 
αναγνωστών της Π.Ο. στις τρεις χρονικές στιγµές της καταγραφής τους 

                                                 
9 Ο αριθµός των µαθητών των κατηγοριών της Π.Ο. (καλοί, µέτριοι, αδύναµοι αναγνώστες) είναι µικρός µε 
αποτέλεσµα να ισχύουν περιορισµοί εφαρµογής του κριτηρίου χ2 (περισσότερα του 1/5 των κελιών µε θεωρητική 
συχνότητα <5). Για το λόγο αυτό καταφύγαµε στη χρήση τεχνικής προσοµοίωσης και συγκεκριµένα του exact test και 
της µεθόδου Monte Carlo,  µε επίπεδο σηµαντικότητας 95% (∆αφέρµος, 2005). Το ίδιο ακολουθήθηκε και στην 
επόµενη ενότητα µε τα δεδοµένα του πίνακα 27. 
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Πρ. Γνώση Πρόβλεψη Αλληλουχία Πρ. Γνώση Πρόβλεψη Αλληλουχία Πρ. Γνώση Πρόβλεψη Αλληλουχία

∆1                                       ∆2                                   ∆3

Καλοί

Μέτριοι

Αδύναµοι  

Γραφική παράσταση Χ: Ποσοστά πρώτων προτιµήσεων στρατηγικών καλών, µέτριων & αδύναµων, 
αναγνωστών στις τρεις χρονικές στιγµές της καταγραφής τους 

 

5.5 Μεταγνωστικές στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης ανάλογα µε το φύλο 

Προηγούµενη 
Γνώση Πρόβλεψη Αλληλουχία 

Στρατηγική 
 
 
Φύλο                  ∆ιδασκαλία 

F % F % F % 

∆1 8 42,1 3 15,8 8 42,1 

∆2 10 50,0 3 15,0 7 35,0 Αγόρια 

∆3 8 38,1 4 19,0 9 42,9 

∆1 3 18,8 1 6,3 12 75,5 

∆2 7 41,2 0 0,0 10 48,8 Κορίτσια 

∆3 4 23,5 3 17,6 10 58,8 

Πίνακας 26: Πρώτες προτιµήσεις στρατηγικών αγοριών και κοριτσιών στις τρεις χρονικές στιγµές 
της καταγραφής τους 

Για να απαντηθεί το τελευταίο ερευνητικό ερώτηµα που αφορά τις επιλογές των 

στρατηγικών που διδάχθηκαν από τα δυο φύλα, καταγράφηκαν οι απόλυτες και οι σχετικές 

συχνότητες στον πίνακα 26. Και τα δυο φύλα φαίνεται να προτιµούν περισσότερο τις 
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στρατηγικές της αλληλουχίας και χρήσης της προηγούµενης γνώσης και στις τρεις χρονικές 

στιγµές καταγραφής. Τα αγόρια φαίνεται, γενικά, να προτιµούν σε µεγαλύτερα ποσοστά από τα 

κορίτσια την προηγουµένη γνώση (42%, 50% και 38%), ενώ τα κορίτσια τη στρατηγική της 

αλληλουχίας (76%, 49% και 59%). Για να διερευνηθεί αν υπάρχει διαφορά στα ποσοστά 

αγοριών και κοριτσιών που επιλέγουν την κάθε στρατηγική τόσο κατά τη διάρκεια όσο και 

µετά το τέλος δηµιουργήθηκε ο πίνακας 27 και χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ2 
για 

περισσότερα του ενός δείγµατα. 

Προηγούµενη 
Γνώση Πρόβλεψη Αλληλουχία 

Στρατηγική 
 
 
Φύλο       
∆ιδασκαλία 

F % F % F % 

 
Στατιστική 

σηµαντικότητα 

Αγόρια 8 42,1 3 15,8 8 42,1 

Κορίτσια 

 
∆1 

 3 18,8 1 6,3 12 75,5 

χ
2=3,844 

df=2 

Αγόρια 10 50,0 3 15,0 7 35,0 

Κορίτσια 
∆2 

7 41,2 0 0,0 10 48,8 

χ
2=3,841 

df=2 

Αγόρια 8 38,1 4 19,0 9 42,9 

Κορίτσια 
∆3 

4 23,5 3 17,6 10 4 

χ
2=1,120 

df=2 

Πίνακας 27: Ποσοστά και διαφορές  προτίµησης στρατηγικών αγοριών & κοριτσιών της Π.Ο. στις 
τρεις χρονικές στιγµές της καταγραφής τους 

Από τον πίνακα 27 συνάγεται ότι ανάµεσα στα ποσοστά αγοριών και κοριτσιών που 

επιλέγουν τη στρατηγική χρήσης της προηγούµενης γνώσης, πρόβλεψης ή αλληλουχίας στην 

πρώτη καταγραφή προτιµήσεων (∆1) δεν υπάρχει συστηµατική διαφορά (χ2=3,844, p=0,197). 

Το ίδιο συµβαίνει στη δεύτερη καταγραφή (∆2) (χ2=3,841, p=0,211), αλλά και µετά το τέλος 

της διδακτικής παρέµβασης (∆3) (χ2=1,120, p=0,635).  

 

6.0 Συζήτηση – Ερµηνεία των αποτελεσµάτων           

Η παρούσα εργασία επεχείρησε να µελετήσει την επιρροή που ασκεί η διδασκαλία 

µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης στην αναγνωστική επίδοση µαθητών Β΄ τάξης 

δηµοτικού σχολείου. Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων ξεκίνησε µε τον προσδιορισµό 

του αναγνωστικού επιπέδου του συνολικού δείγµατος της έρευνας, προχώρησε στη µελέτη της 

επιρροής της διδασκαλίας στρατηγικών στις επιµέρους κατηγορίες υποκειµένων (καλοί, µέτριοι 

και αδύναµοι αναγνώστες) στην πειραµατική οµάδα κι έπειτα έκανε σύγκριση µεταξύ των δύο 

οµάδων του δείγµατος (πειραµατισµού και ελέγχου) αναφορικά µε την αναγνωστική επίδοση 
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των οµάδων ως σύνολο, αλλά και των επιµέρους κατηγοριών τους ξεχωριστά (καλοί, µέτριοι 

και αδύναµοι αναγνώστες). Επιπρόσθετα, µελετήθηκε η επιρροή της διδασκαλίας στρατηγικών 

στα δύο φύλα, ενώ καταγράφτηκαν και οι επιλογές και προτιµήσεις που εκδήλωσαν τα 

υποκείµενα για τις µεταγνωστικές στρατηγικές που διδάχτηκαν συνολικά, ανά κατηγορία, ανά 

διδασκαλία (δύο τελευταίες της διδακτικής παρέµβασης και εργασία µε οµάδες), αλλά και σε 

σχέση µε το φύλο τους.  

Βασιζόµενοι σε όσα έχουν αναφερθεί στο θεωρητικό µέρος της εργασίας µας, αλλά και 

στην ανάλυση και τη µελέτη των αποτελεσµάτων της στατιστικής επεξεργασίας των δεδοµένων 

που παρουσιάστηκε αναλυτικά παραπάνω (κεφάλαιο 5), καταλήξαµε σε ορισµένες 

διαπιστώσεις, οι οποίες συζητούνται στη συνέχεια και επιχειρείται η ερµηνεία τους. 

 

6.1 Η επιρροή της διδακτικής παρέµβασης στην αναγνωστική επίδοση  

Έχοντας υπόψη µας ότι µια γνώση ή δεξιότητα θεωρείται επαρκώς ανεπτυγµένη όταν 

καταγράφεται επιτυχία στο 80% των σχετικών δοκιµασιών (Van de Landsheer 1988, στο 

Βάµβουκας, 1994)  διαπιστώνουµε ότι τα υποκείµενα της έρευνας δεν έχουν αναπτύξει πλήρως 

τη δεξιότητα αναγνωστικής κατανόησης κατά την έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας. Το 

γεγονός αυτό δεν προκαλεί εντύπωση, καθώς τα υποκείµενα του δείγµατος βρίσκονται ακόµα 

στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης και σε διαδικασία κατάκτησης ευχέρειας στη δεξιότητα της 

αποκωδικοποίησης. Επιπρόσθετα, το τεστ αναγνωστικής δεξιότητας περιείχε δραστηριότητες 

(ανάκληση περιεχοµένου, συµπλήρωση ελλιπούς κειµένου – ενότητα 3.3.2.1, ερευνητική 

προσέγγιση) που απαιτούσαν πολλαπλές δεξιότητες από τους µαθητές, τις οποίες πιθανό να 

µην είχαν αναπτύξει ή ξανακληθεί να χρησιµοποιήσουν. ∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε, επίσης, ότι 

την πρώτη φορά που επιδόθηκε το τεστ οι µαθητές βρίσκονταν ακόµα στη µέση της φοίτησής 

τους στη β΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου και σε διαδικασία συνεχούς ανάπτυξης της 

αναγνωστικής τους δεξιότητας. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι στη δεύτερη επίδοση του 

ίδιου τεστ που έγινε κατά το τέλος της φοίτησης των µαθητών στη Β΄ τάξη, οι µαθητές της 

πειραµατικής οµάδας δεν ήταν οι µόνοι που βελτίωσαν την αναγνωστική τους δεξιότητα, αλλά 

και οι µαθητές που δεν δέχτηκαν διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης παρουσίασαν 

σηµαντικές βελτιώσεις στις επιδόσεις τους.   

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στο θεωρητικό µέρος της εργασίας µας (ενότητες 3.3.2 & 

3.3.2.2), η έρευνα για την επιρροή των µεταγνωστικών στρατηγικών στην ανάγνωση σε διεθνές 

επίπεδο έχει δείξει ότι η διδασκαλία τέτοιων στρατηγικών µπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση 

των δεξιοτήτων αναγνωστικής κατανόησης παιδιών όλων των ηλικιών και ικανοτήτων 

(Pearson & Duke, 2002; Duke & Pearson, 2002; Kern, Kiningham & Vincent, 2002; Eilers & 
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Pinkley, 2006) και ότι µια τέτοια διδασκαλία είναι αποτελεσµατική όχι µόνο στη βελτίωση της 

κατανόησης των κειµένων που διαβάζουν οι  µαθητές (Neufeld, 2005; Pearson & Duke, 2002; 

Van Keer & Verhaeghe, 2005; Pressley, 2000a; Pressley, 2002b; Baker, 2002; Pressley et al, 

1998; Boulware-Gooden et al, 2007; Griffith & Ruan, 2005; Graesser, 2007; Lipson & Cooper, 

2002; Brushaber, 2003; Duffy et al, 1987; Payne & Manning, 1992; Eilers & Pinkley, 2006; 

Hellekson & Feitler, 1994; Shepley, 1996; Juliebo, Malicky & Norman, 1998; Brown, Pressley, 

Van Meter & Schuder, 1996; Collins, 1991; Anderson, 1992; Houtveen & van de Grift, 2007; 

Σπαντιδάκης & Βάµβουκας, 2000) αλλά και στην ελαχιστοποίηση του µυστηρίου της 

αναγνωστικής διαδικασίας και την ανάληψη του ελέγχου της από τους ίδιους (Van Keer & 

Verhaeghe, 2005; Baker, 2002; Griffith & Ruan, 2005; Mokhtari & Reichard, 2002; El-Koumy, 

2004). Τα παραπάνω ευρήµατα επαληθεύτηκαν και στην παρούσα έρευνα, όπου η διδασκαλία 

των τριών µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης (χρήση προηγούµενης γνώσης, πρόβλεψη, 

αλληλουχία) βελτίωσε σε σηµαντικό βαθµό την αναγνωστική επίδοση των µαθητών της 

πειραµατικής οµάδας σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου.      

Παρόλο που το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής της διδασκαλίας µεταγνωστικών 

στρατηγικών κατανόησης για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης ήταν αρκετά µικρό, το 

γεγονός ότι υπήρξε πολύ σηµαντική βελτίωση στην αναγνωστική κατανόηση των µαθητών 

υποβάλλει την ιδέα ότι η ένταξη µιας τέτοιας διδασκαλίας στις καθηµερινές µας πρακτικές θα 

έφερνε καλύτερα αποτελέσµατα και µεγαλύτερη και ταχύτερη αναγνωστική ανάπτυξη και 

εξέλιξη των µαθητών µας. Όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό µέρος της εργασίας µας (ενότητα 

3.3.2.2) υπάρχει ήδη µεγάλη ανάγκη σαφούς διδασκαλίας στρατηγικών αναγνωστικής 

κατανόησης, η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι πολλά παιδιά δεν γνωρίζουν πώς να 

κατανοούν. Μπορούµε να υποθέσουµε, λοιπόν, µε βάση τα ευρήµατά µας ότι η ένταξη µιας 

τέτοιας διδασκαλίας στρατηγικών θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς που υπαγορεύονται από την 

ύπαρξη αυτής της µεγάλης ανάγκης για προαγωγή και ανάπτυξη της αναγνωστικής 

κατανόησης. Σύµφωνα, µάλιστα, µε τον Pressley (2000b), τέτοιου είδους διδασκαλία θα πρέπει 

να λαµβάνει χώρα σε κάθε σχολείο, καθηµερινά, για όσο χρόνο χρειάζεται, ώσπου να 

επιτευχθεί ο στόχος όλοι οι µαθητές να κατανοούν επαρκώς χρησιµοποιώντας τις στρατηγικές 

ανεξάρτητα, πράγµα που µε άλλα λόγια σηµαίνει την ενσωµάτωσή τους στη διδασκαλία της 

ανάγνωσης για χρόνια.  

Συνδυάζοντας τα κεντρικά ευρήµατα της παρούσας µελέτης, δηλαδή το γεγονός ότι οι 

µαθητές Β΄ τάξης δηµοτικού σχολείου βελτιώνουν την αναγνωστική τους επίδοση µετά από 

διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης κειµένων, µε την παραδοχή ότι η 

διδασκαλία αυτή είναι πολύ σηµαντική ακόµα και για µαθητές που βρίσκονται στο στάδιο της 
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ανάπτυξης ευχέρειας στο επίπεδο της αποκωδικοποίησης (Pearson & Duke, 2002; Snow, Burns 

& Griffin, 1998; Kletzien & Dreher, 2004; Dougherty Stahl, 2004; Griffith & Ruan, 2005; Rice, 

2006; Brushaber, 2003), καθώς και µε την άποψη των  Kletzien και Dreher (2004) ότι τα παιδιά 

που µαθαίνουν στρατηγικές κατανόησης από τα πρώτα χρόνια φοίτησής τους στο σχολείο θα 

εξελιχθούν σε δυνατότερους και ικανότερους αναγνώστες, η ιδέα που υποβάλλαµε στην 

προηγούµενη παράγραφο µπορεί να επεκταθεί ακόµα παραπέρα. Έτσι, η ένταξη της 

διδασκαλίας µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης στο καθηµερινό πρόγραµµα 

διδασκαλίας της ανάγνωσης θα µπορούσε να ξεκινάει ήδη από τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού 

(Pressley και Wharton-McDonald, 1997, Boulware-Gooden et al, 2007, Kendeou et al, 2007; 

Snow, Burns & Griffin, 1998; Griffith & Ruan, 2005; Rice, 2006; Jacobs & Paris, 1987; 

Abromitis, 1994; Dougherty Stahl, 2004; Eilers & Pinkley, 2006; Hellekson & Feitler, 1994; 

Shepley, 1996; Juliebo, Malicky & Norman, 1998), ή ακόµα και από το νηπιαγωγείο, όπως 

υποστηρίζουν τα ευρήµατα των van den Broek και Kremer (2000, στο Kletzien & Dreher, 

2004) και Kendeou et al (2007), οι οποίοι εισηγούνται ότι πολλές από τις σηµαντικές 

αναγνωστικές στρατηγικές µπορούν να διδαχθούν ακόµα και πριν οι µαθητές µάθουν να 

διαβάζουν. Επιπλέον,  η ένταξη της διδασκαλίας αυτής θα µπορούσε να συµπεριληφθεί όχι 

µόνο στο καθηµερινό πρόγραµµα διδασκαλίας της ανάγνωσης, αλλά πιθανότατα και άλλων 

γνωστικών αντικειµένων (Kern, Kiningham & Vincent, 2002; Kolic-Vehovec & Bajsanski, 

2001; Guthrie & Taboada, 2004; Dougherty Stahl, 2004), αφού µε βάση την έρευνά µας η 

συγκεκριµένη διδασκαλία µπορεί και βελτιώνει σηµαντικά την αναγνωστική κατανόηση 

µαθητών Β΄ τάξης δηµοτικού σχολείου, µαθητών που όπως προαναφέρθηκε βρίσκονται ακόµα 

στο στάδιο απόκτησης ευχερούς αποκωδικοποίησης που θα απελευθερώσει αρκετό γνωστικό 

φορτίο για την κατανόηση (Kinnunen, Vauras & Niemi, 1998; Schreiber, 1980 & 1987).   

∆ιερευνώντας περισσότερο τη βελτίωση των µαθητών που διδάχτηκαν στρατηγικές 

αναγνωστικής κατανόησης διαπιστώσαµε ότι η πρόοδός τους ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη από 

των υπόλοιπων συµµαθητών τους. Η διαπίστωση αυτή κινητοποίησε την περαιτέρω 

διερεύνηση της επιρροής της διδασκαλίας στις διάφορες κατηγορίες αναγνωστών (καλοί, 

µέτριοι, αδύναµοι).  

 

6.1.1 Η επιρροή της διδακτική παρέµβασης σε καλούς, µέτριους και αδύναµους  
         αναγνώστες 

Αρχικά, διερευνήσαµε αν οι καλοί, οι µέτριοι και οι αδύναµοι αναγνώστες του συνολικού 

µας δείγµατος αποτελούν διακριτές οµάδες πριν τη διεξαγωγή της διδακτικής παρέµβασης. Η 

διερεύνηση αυτή θεωρήθηκε απαραίτητη ώστε να µπορέσουµε να προχωρήσουµε σε βαθύτερη 

µελέτη των τριών αυτών οµάδων στη συνέχεια. ∆ιαπιστώσαµε ότι οι τρεις οµάδες διαφέρουν 
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ως προς την επίδοσή τους. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε για κάθε επιµέρους οµάδα χωριστά 

(πειραµατική οµάδα και οµάδα ελέγχου) τόσο πριν όσο και µετά τη διδακτική παρέµβαση. Το 

παραπάνω εύρηµα επαληθεύτηκε και στις δύο χρονικές στιγµές για την οµάδα πειραµατισµού. 

Με άλλα λόγια, καλοί, µέτριοι και αδύναµοι αναγνώστες της οµάδας πειραµατισµού 

εξακολουθούν να αποτελούν διακριτές οµάδες και µετά τη διδασκαλία µεταγνωστικών 

στρατηγικών κατανόησης. Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζει η οµάδα ελέγχου είναι 

διαφορετική µετά την παρέµβαση, αφού φαίνεται ότι η επίδοση των µέτριων αναγνωστών 

προσεγγίζει αυτή των καλών σε βαθµό ώστε να µην εντοπίζονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

τους, δηµιουργώντας έτσι δύο µόνο διακριτές οµάδες, αυτές των καλών και των αδύναµων 

αναγνωστών.  

Ήδη από αυτή τη διερεύνηση διαφάνηκε η µείωση των διαφορών καλών, µέτριων και 

αδύναµων αναγνωστών και των δύο οµάδων του δείγµατος. ∆ιερευνώντας, λοιπόν, 

περισσότερο τη βελτίωση των µαθητών που διδάχτηκαν στρατηγικές κατανόησης σε σχέση µε 

τον εαυτό τους και σε σχέση µε την αντίστοιχη κατηγορία (καλοί, µέτριοι, αδύναµοι 

αναγνώστες) της άλλη οµάδας σε κάθε χρονική στιγµή επίδοσης του τεστ, διαπιστώσαµε ότι η 

διδακτική παρέµβαση ασκεί θετική επιρροή καθώς όλες οι κατηγορίες αναγνωστών της 

πειραµατικής οµάδας βελτιώνονται περισσότερο σε σχέση µε τον εαυτό τους, αλλά και σε 

σχέση µε την αντίστοιχη κατηγορία της οµάδας ελέγχου.  

Συγκεκριµένα, από τη σύγκριση αρχικής και τελική επίδοσης φάνηκε ότι καλοί, µέτριοι 

και αδύναµοι αναγνώστες που διδάχτηκαν αναγνωστικές στρατηγικές βελτίωσαν σηµαντικά τις 

επιδόσεις τους, ενώ από τις αντίστοιχες κατηγορίες αναγνωστών που διδάχτηκαν µε τον 

παραδοσιακό τρόπο µόνο οι µέτριοι και οι αδύναµοι αναγνώστες παρουσίασαν σηµαντική 

βελτίωση. Επιπλέον, σε σχέση µε την αντίστοιχη οµάδα των µαθητών που διδάχθηκαν µε τον 

παραδοσιακό τρόπο, οι καλοί αναγνώστες αποδίδουν σε σηµαντικά υψηλότερο επίπεδο µετά 

την παρέµβαση, κάτι που δεν συνέβαινε αρχικά, οπότε η επίδοσή τους ήταν στα ίδια επίπεδα. 

Το ίδιο συµβαίνει και µε τους µέτριους και τους αδύναµους αναγνώστες, οι οποίοι  

βελτιώθηκαν σε σχέση µε τις αντίστοιχες κατηγορίες αναγνωστών της οµάδας ελέγχου µε τις 

οποίες βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο πριν την παρέµβαση.  

Μπορούµε να υποθέσουµε, εφόσον οι οµάδες µας ήταν ισοδύναµες στην αρχή, ότι 

πιθανόν αν δεν δεχόταν διδασκαλία η πειραµατική οµάδα να εξελισσόταν διαφορετικά οι 

αναγνωστικές τους δεξιότητες, µε το ρυθµό που εξελίχθηκαν στην οµάδα ελέγχου. Εξάλλου 

είναι γνωστό ότι στην ελληνική πραγµατικότητα χρησιµοποιούνται πολύ περιορισµένα τεχνικές 

κατανόησης κειµένων που θα µπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά να αυτονοµηθούν από την 

αυθεντία του δασκάλου. ∆εν γίνεται σταδιακή µεταφορά υπευθυνότητας από τους δασκάλους 
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στους µαθητές οπότε οι µαθητές δεν εξασκούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση 

της µάθησή τους. Ενώ χρησιµοποιούνται κάποιες αναγνωστικές στρατηγικές στις τάξεις η 

περιορισµένη τους εφαρµογή δεν ενεργοποιεί τη συµµετοχή των µαθητών µε αποτέλεσµα οι 

αδύνατοι µαθητές να είναι αυτοί που αδικούνται περισσότερο (Καψάλης, 2005). Η διαπίστωση 

αυτή δεν πρέπει να ιδωθεί αποκοµµένη από το γεγονός ότι διαµεσολαβούν, στη συγκεκριµένη 

έρευνα, αρκετές παρασιτικές µεταβλητές (συνθήκες διδασκαλίας, ατµόσφαιρα τάξης, 

προσωπικοί και κοινωνικοί παράγοντες κ.τ.λ.) που µας υποχρεώνουν να αρκεστούµε στην 

εικόνα που αποκοµίζουµε και να µην καταλήγουµε σε οριστικά συµπεράσµατα. Μπορούµε, 

ωστόσο, να υποθέσουµε ότι η διδακτική παρέµβαση επέφερε αυτό το αποτέλεσµα, καθώς ούτε 

η βελτίωση των µέτριων και των αδύναµων αναγνωστών της οµάδας ελέγχου σε σχέση µε τον 

εαυτό τους ήταν αρκετή ώστε να εξισορροπήσει τη βελτίωση των αντίστοιχων οµάδων της 

πειραµατικής οµάδας.  

Στη σύγκριση µεταξύ των τριών κατηγοριών αναγνωστών κάθε οµάδας χωριστά, φαίνεται 

να επωφελούνται περισσότερο µε τη διδασκαλία οι µέτριοι και οι αδύναµοι περισσότερο από 

τους καλούς. Στην οµάδα που διδάχθηκε µε τον παραδοσιακό τρόπο, ωστόσο, παρατηρείται 

µεγαλύτερη βελτίωση µόνο στους αδύναµους αναγνώστες σε σχέση µε τους καλούς της ίδιας 

οµάδας. Οι καλοί και οι µέτριοι αναγνώστες της οµάδας αυτής δεν φαίνεται να αποκοµίζουν 

τόσο σηµαντικά οφέλη από την παραδοσιακή διδασκαλία της ανάγνωσης όσο οι αδύναµοι 

αναγνώστες, αναφορικά µε την επίδοσή τους στην κατανόηση. ∆ιαπιστώνουµε, όµως, ακόµη 

ότι ενώ οι καλοί και µέτριοι αναγνώστες που δέχθηκαν διδακτική παρέµβαση βελτιώνονται 

σηµαντικά σε σχέση µε τους καλούς και τους µέτριους αντίστοιχα που διδάχθηκαν µε 

παραδοσιακό τρόπο, δεν συµβαίνει το ίδιο και µε τους αδύναµους αναγνώστες. Συγκεκριµένα, 

αν και η µέση βελτίωση των αδύναµων αναγνωστών της πειραµατικής οµάδας είναι 

µεγαλύτερη, δεν αξιολογείται ως τέτοια από τη στατιστική ανάλυση, οδηγώντας µας στο 

συµπέρασµα ότι οι αδύναµοι αναγνώστες και των δύο οµάδων του δείγµατος παρουσιάζουν 

πρόοδο που κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα σηµαντικότητας. 

Το εύρηµα αυτό µε πρώτη µατιά ξαφνιάζει σε σχέση µε προηγούµενη διαπίστωση ότι οι 

αδύναµοι επωφελούνται περισσότερο από τις υπόλοιπες κατηγορίες αναγνωστών. Θα 

µπορούσε κανείς να το ερµηνεύσει βασιζόµενος αρχικά στο γεγονός ότι οι αδύναµοι 

αναγνώστες και των δυο οµάδων έχουν µεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης από τους υπόλοιπους 

και αυτό είναι πιθανό να αξιοποιείται και από όσους δεν διδάσκονται αναγνωστική κατανόηση. 

Επιπλέον, πιθανολογείται ότι στην οµάδα των αδύναµων αναγνωστών εµπλέκονται παράγοντες 

(προσωπικοί, κοινωνικοί κ.τ.λ.) που είναι πιθανό να παρεµποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση της 

διδακτικής παρέµβασης. Αν δε, οι παράγοντες αυτοί συνδέονται µε κάποιον τρόπο µε τη 
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χαµηλή τους επίδοση είναι δυνατό να επιδρούν, παρεµποδίζοντας ακόµη και τη διδακτική 

παρέµβαση να ασκήσει όσο σηµαντική επιρροή ασκεί στις άλλες οµάδες. Στη διεθνή 

ερευνητική βιβλιογραφία δεν εντοπίζονται ανάλογες συγκρίσεις αδύναµων αναγνωστών 

πειραµατικής και οµάδας ελέγχου. Οι σχετικές έρευνες, απ’ όσο γνωρίζουµε, φτάνουν µέχρι τη 

διαπίστωση ότι οι αδύναµοι αναγνώστες επωφελούνται περισσότερο της µεταγνωστικής 

διδασκαλίας στρατηγικών κατανόησης από τους καλούς.  

Η διδασκαλία, λοιπόν, διαφοροποίησε την επίδοση καθεµιάς από τις επιµέρους 

κατηγορίες αναγνωστών της πειραµατικής οµάδας. Όπως έχουν υποστηρίξει οι Guthrie και 

Taboada (2004), ακόµα και οι χαρισµατικού και ταλαντούχοι µαθητές που βρίσκονται στο 

στάδιο της πρώτης ανάγνωσης ωφελούνται από την επίγνωση στρατηγικών που παρέχει η απλή 

παρουσίασή τους. Οι αναγνώστες αυτοί µπορούν ακόµα και να αναπτύξουν την ορολογία των 

στρατηγικών και να τις συνδέσουν επιδέξια µε νέα κατανόηση, τη στιγµή που οι λιγότερο 

επιτυχείς αναγνώστες κατακτούν ακόµα βασικές εµπειρίες στην πλήρη εκπλήρωση µιας 

στρατηγικής. Με άλλα λόγια, ακόµα και οι ικανοί αναγνώστες µπορούν να επωφεληθούν από 

τη σαφή διδασκαλία και την αποτελεσµατική διδακτική στήριξη (Lipson & Cooper, 2002; 

National Reading Panel, 2000; Baker, 2002; Rice, 2006; Guthrie & Taboada, 2004).  

Ωστόσο, φαίνεται ότι η µεγαλύτερη επιρροή ασκήθηκε στην οµάδα των αδύναµων 

αναγνωστών Αρκετοί είναι οι µελετητές που εισηγούνται ότι ειδικά οι µαθητές µε χαµηλότερη 

επίδοση είναι εκείνοι που χρειάζονται και επωφελούνται από τη συγκεκριµένη διδασκαλική 

υποστήριξη σε διαδικασίες κατανόησης (de Jager, Jansen & Reezigt, 2005; Mokhtari & 

Reichard, 2002; Paris & Flukes, 2005; Griffith & Ruan, 2005; Rice, 2006; Kolic-Vehovec & 

Bajsanski, 2001; Dougherty Stahl, 2004). Χαρακτηριστικές µελέτες που παρέχουν αποδείξεις 

ότι η διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών βελτιώνει την αναγνωστική κατανόηση των 

µαθητών µε χαµηλότερες επιδόσεις στο συγκεκριµένο τοµέα, αποτελούν εκείνες των Paris και 

Jacobs (1984), Jacobs και Paris (1987), Collins et al (1996), Guthrie και Taboada (2004) και 

Reid (1981), στις έρευνες των οποίων έγινε διαχωρισµός και συγκρίσεις µεταξύ των επιδόσεων 

των διαφορετικών κατηγοριών αναγνωστών (καλών και αδύναµων).  

Θέλοντας να συγκεκριµενοποιήσουµε ακόµα περισσότερο τη συµφωνία των 

αποτελεσµάτων µας µε προηγούµενες διεθνείς µελέτες που έχουν γίνει για αρχάριους 

αναγνώστες, αναφέρουµε χαρακτηριστικά εκείνες των Eilers και Pinkley (2006), των Hellekson 

και Feitler (1994) και των Juliebo, Malicky και Norman (1998). Οι παραπάνω ερευνητές, όπως 

είδαµε αναλυτικότερα στο θεωρητικό µέρος της εργασίας µας (ενότητα 3.4, θεωρητική 

προσέγγιση), µετά από διεξαγωγή διδακτικής παρέµβασης µεταγνωστικών στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης σε µαθητές ηλικιών Α΄ έως Γ΄ τάξης και συγκριτική αξιολόγηση 
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της αναγνωστικής τους επίδοσης πριν και µετά την παρέµβαση, κατέληξαν στο συµπέρασµα 

ότι η διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης της ανάγνωσης αποτελεί µια 

αποτελεσµατική διδακτική µέθοδο που βελτιώνει αξιοσηµείωτα τα επίπεδα αναγνωστικής 

κατανόησης των µαθητών των πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου και ιδιαίτερα της 

κατηγορίας των αδύναµων αναγνωστών. Μάλιστα, στη µελέτη τους οι Eilers και Pinkley 

(2006) συµπεραίνουν ότι οι µαθητές αυτοί φαίνεται ότι είναι σε θέση να επωφεληθούν από τη 

σαφή διδασκαλία στρατηγικών, παράλληλα µε τη µάθηση της αποκωδικοποίησης των λέξεων. 

 

6.1.2 Η επιρροή της διδακτικής παρέµβασης σε σχέση µε το φύλο των υποκειµένων 

Πριν τη διδακτική παρέµβαση δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην αναγνωστική επίδοση 

αγοριών και κοριτσιών των δύο οµάδων του δείγµατος. Προχωρώντας σε διερεύνηση της 

επιρροής που πιθανόν ασκήθηκε από τη διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης, 

δεν προέκυψε κάποια διαφορά ανάµεσα στις τελικές επιδόσεις των δύο φύλων στο τεστ 

αναγνωστικής κατανόησης. Παρόµοια εικόνα παρουσίασε και η οµάδα η οποία δεν έλαβε 

µεταγνωστική διδασκαλία αναγνωστικών στρατηγικών.  

Το ερώτηµα της επιρροής της διδασκαλίας µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης σε 

σχέση µε το φύλο των αναγνωστών δεν έχει µελετηθεί εκτενώς, οπ’ όσο γνωρίζουµε, στην 

ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Ωστόσο, από τα γενικά πορίσµατα που εντοπίζονται σε 

µελέτες και συνθέσεις προηγούµενων ερευνών (Collins et al, 1996; National Reading Panel, 

2000; Pressley και Wharton-McDonald, 1997) φαίνεται ότι τα συµπεράσµατά µας συµφωνούν 

µε εκείνα των παραπάνω ερευνών, οι οποίες επίσης δεν εντόπισαν διαφορές στην επιρροή της 

διδασκαλίας στα δύο φύλα. 

 

6.2 Προτιµήσεις στρατηγικών 

Όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό µέρος της εργασίας µας (ενότητες 3.3 & 3.3.2), οι 

αναγνώστες πρέπει να χρησιµοποιούν µια ποικιλία στρατηγικών για να πάρουν αποφάσεις για 

το πώς θα αλληλεπιδράσουν µε το κείµενο και τι στάση θα κρατήσουν απέναντί του (Phillips, 

Norris & Vavra, 2007; Graesser, 2007). Καθεµία από αυτές τις αποφάσεις απαιτεί επιλεκτική 

χρήση των γνωστικών πηγών του αναγνώστη, ώστε να µπορεί να ελέγχει και να ρυθµίζει την 

κατανόησή του. Μάλιστα, πολλοί είναι οι ερευνητές που θεωρούν ότι ο σκοπός της 

διδασκαλίας µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης της ανάγνωσης είναι η ανάπτυξη στους 

µαθητές µιας αίσθησης συνειδητού ελέγχου, ή µεταγνωστικής ενηµερότητας, µέσω µιας σειράς 

στρατηγικών που µπορούν να υιοθετούν σε κάθε κείµενο που διαβάζουν (Paris, Lipson & 

Wixson, 1983; Lipson & Cooper, 2002; Mokhtari & Reichard, 2002; McTavish, 2008). Όπως 
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υποστηρίζουν οι Phillips, Norris και Vavra (2007), η κρισιµότητα στη δεξιότητα της 

αναγνωστικής κατανόησης βρίσκεται στη γνώση του πώς, του πότε και του πού χρησιµοποιείται 

µια συγκεκριµένη στρατηγική.  

Ωστόσο, είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι η χρήση στρατηγικών είναι ιδιοσυγκρασιακή, 

πράγµα που σηµαίνει ότι αυτό που µπορεί να λειτουργεί αποτελεσµατικά για κάποιο άτοµο ή 

για κάποιο κείµενο, µπορεί να µη λειτουργεί ικανοποιητικά για κάποιο άλλο άτοµο ή κείµενο. 

Οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι µπορούν να χρησιµοποιούν διαφορετικές στρατηγικές 

καθώς διαβάζουν ακόµα και το ίδιο κείµενο (Kletzien & Dreher, 2004; Pressley, 2002b; Baker, 

2002).  

Υποκινούµενοι από τις παραπάνω παραδοχές, µελετήσαµε τις προτιµήσεις των µαθητών 

της πειραµατικής οµάδας σχετικά µε τις στρατηγικές που επιλέγουν να εφαρµόσουν σε τρεις 

διαφορετικές χρονικές στιγµές της διδακτικής παρέµβασης (δέκατη τρίτη διδασκαλία, δέκατη 

τέταρτη διδασκαλία και εργασία µε οµάδες µαθητών). Στις ενότητες που ακολουθούν 

συζητούνται και ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα των παρατηρήσεών µας σε κάθε χρονική 

στιγµή καταγραφής τους, σε κάθε κατηγορία αναγνωστών, αλλά και σε σχέση µε το φύλο των 

υποκειµένων του δείγµατος.  

 

6.2.1 Μεταγνωστικές στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης που προτιµούν καλοί,   
         µέτριοι και αδύναµοι αναγνώστες 

Από τις συγκρίσεις που πραγµατοποιήθηκαν αναφορικά µε τη σειρά που επιλέγουν και 

χρησιµοποιούν οι µαθητές τις τρεις µεταγνωστικές στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης 

(χρήση προηγούµενης γνώσης, πρόβλεψη, αλληλουχία) που διδάχτηκαν, προκύπτει το 

συµπέρασµα ότι συνολικά, στις δύο συνδυαστικές διδασκαλίες στρατηγικών (δέκατη τρίτη και 

δέκατη τέταρτη) καθώς και στην εργασία µε ολιγοµελείς οµάδες, η στρατηγική που προτιµάται 

κατά κύριο λόγο από τους µαθητές είναι η αλληλουχία, ακολουθεί η στρατηγική χρήσης της 

προηγούµενης γνώσης, ενώ η στρατηγική της πρόβλεψης είναι εκείνη που επιλέγεται και 

εφαρµόζεται λιγότερο.  

Πιο συγκεκριµένα, κατά την πρώτη χρονική στιγµή καταγραφής των στρατηγικών 

(δέκατη τρίτη διδασκαλία) η στρατηγική που κυριαρχεί στις πρώτες προτιµήσεις των 

περισσότερων µαθητών είναι εκείνη της αλληλουχίας, µε τις στρατηγικές χρήσης της 

προηγούµενης γνώσης και πρόβλεψης να έπονται ως πρώτες προτιµήσεις όλο και λιγότερων 

µαθητών. Παρόµοια εικόνα παρατηρείται και στη δεύτερη χρονική στιγµή καταγραφής (δέκατη 

τέταρτη διδασκαλία), όπου οι στρατηγικές χρήσης της προηγούµενης γνώσης και αλληλουχίας 

επιλέγονται στον ίδιο βαθµό, ενώ  οι µαθητές δεν φαίνεται να αξιολογούν ως χρήσιµη τη 

στρατηγική της πρόβλεψης ώστε να την επιλέξουν. Τέλος, κατά την εργασία που 
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πραγµατοποιήθηκε σε µικρές οµάδες, η στρατηγική της αλληλουχίας εξακολουθεί να αποτελεί 

την πρώτη επιλογή των µαθητών, η προηγούµενη γνώση τη δεύτερη και η πρόβλεψη για ακόµα 

µια φορά την τελευταία τους προτίµηση.  

Ανάµεσα στις τρεις χρονικές στιγµές της καταγραφής των επιλογών των µαθητών, µόνο η 

προτίµηση της στρατηγικής της αλληλουχίας φαίνεται να διαφοροποιείται όταν συνεκτιµάται η 

σειρά µε την οποία επιλέγεται. Με άλλα λόγια, σε σύγκριση µε τις προτιµήσεις των µαθητών 

για τις υπόλοιπες στρατηγικές, η συγκεκριµένη επιλέγεται µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε 

χρονική στιγµή. Το παραπάνω γεγονός είναι πιθανό να υποκρύπτει ένα µεγαλύτερο 

προβληµατισµό των µαθητών για τη στρατηγική αυτή. Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να 

οφείλεται σε παράγοντες, όπως η επιρροή της οµάδας (ολοµέλεια τάξης και ολιγοµελείς 

οµάδες), η µορφή του γραφικού οργανωτή, η οποία, όπως αναφέρθηκε από αρκετούς µαθητές 

του δείγµατος, τους ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, ή ακόµα και η σειρά µε την οποία διδάχθηκε η 

δεδοµένη στρατηγική. Θα µπορούσαµε, µε άλλα λόγια, να υποθέσουµε ότι εφόσον η 

στρατηγική της αλληλουχίας διδάχτηκε τελευταία, οι µαθητές την είχαν πιο πρόσφατη στο 

µυαλό τους και η χρήση της τους ήταν, έτσι, ευκολότερη σε σχέση µε την επιλογή των δύο 

πρώτων στρατηγικών που διδάχτηκαν (προηγούµενη γνώση και πρόβλεψη), για την εφαρµογή 

των οποίων πιθανό να είχαν αµφιβολίες ή να είχαν ξεχάσει κάποια στοιχεία και βήµατά τους. 

Άλλος παράγοντας που υποθέτουµε ότι επηρέασε την αυξηµένη επιλογή της συγκεκριµένης 

στρατηγικής µπορεί να αποτελεί το γεγονός ότι οι µαθητές έχουν ήδη κάποιο είδος γνώσης και 

οικειότητας µε την αλληλουχία ενός κειµένου, αφού ακόµα και στην παραδοσιακή διδασκαλία 

της αναγνωστικής κατανόησης χρησιµοποιείται εκτεταµένα η ερώτηση «και µετά τι έγινε;» από 

τους δασκάλους, θέλοντας όχι µόνο να προωθήσουν τους µαθητές στην επαναδιατύπωση του 

περιεχοµένου των κειµένων, αλλά συχνά και στον, υποσυνείδητο έστω, εντοπισµό της 

αλληλουχίας των γεγονότων και των σηµαντικότερων στοιχείων τους. Τέλος, τα ίδια τα 

κείµενα που χρησιµοποιήθηκαν κατά τις τρεις χρονικές στιγµές καταγραφής των προτιµήσεων 

των µαθητών είναι πιθανό να αποτέλεσαν την αιτία που οι τελευταίοι επέλεγαν περισσότερο 

την αλληλουχία δε σχέση µε τις άλλες δύο στρατηγικές, ίσως επειδή θεωρούσαν ότι αυτά 

προσφέρονταν περισσότερο για την εφαρµογή της. 

Παρόµοιες υποθέσεις µπορούµε να κάνουµε και για τη στρατηγική χρήσης της 

προηγούµενης γνώσης. Βέβαια, στην προκειµένη περίπτωση η εφαρµογή της συγκεκριµένης 

στρατηγικής είναι πιθανό να επιλέγεται εξαιτίας του γεγονότος ότι διδάχτηκε πρώτη και η 

χρήση της έχει επαναληφθεί περισσότερες φορές από τους µαθητές σε σηµείο να την έχουν 

εµπεδώσει σε µεγαλύτερο βαθµό και να τη γνωρίζουν καλύτερα από τις υπόλοιπες δύο 

στρατηγικές, για τις οποίες διατέθηκε λιγότερος χρόνος για επανάληψη. Επιπλέον, η φύση της 
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ίδιας της στρατηγικής µπορεί να επηρέασε άµεσα την επιλογή της, αφού η προηγούµενη γνώση 

αποτελεί µια στρατηγική προσανατολισµένη στον αναγνώστη και τα γνωστικά του σχήµατα, τα 

οποία αποτελούν τη βάση της κατανόησης των αναγνωστών (Arieta, 2001). Με απλούστερα 

λόγια, θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη στρατηγική είναι ευκολότερη για τους αναγνώστες, 

εφόσον καλούνται να αναφέρουν και να συνδυάσουν προσωπικές εµπειρίες και γνώσεις που 

διαθέτουν µε το περιεχόµενο των κειµένων. Ωστόσο, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι ο 

γραφικός οργανωτής που αντιστοιχεί στη στρατηγική της προηγούµενης γνώσης είναι ο 

λιγότερο ευχάριστος για τους µαθητές, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, γεγονός που πιθανότατα 

απέτρεψε κάποιους από αυτούς να την επιλέξουν.  

Όσον για τη στρατηγική της πρόβλεψης, παρά το γεγονός ότι κατά τις αρχικές διδασκαλίες που 

της αντιστοιχούσαν παρατηρήθηκε έντονος ενθουσιασµός από τους µαθητές τόσο για το 

περιεχόµενό της, όσο και για τον αντίστοιχο γραφικό οργανωτή της τον οποίο βρήκαν ιδιαίτερα 

ευχάριστο, ήρθε τελευταία στις προτιµήσεις των µαθητών και στις τρεις χρονικές στιγµές 

καταγραφής τους. Πιθανή αιτία µπορεί να αποτελεί το γεγονός ότι η  πρόβλεψη περικλείει 

ρίσκο, εµπεριέχει δηλαδή τον κίνδυνο της αποτυχίας. Οι µαθητές, ιδιαίτερα τόσο µικρής 

ηλικίας, συνήθως έχουν την τάση να αναζητούν τις σωστές απαντήσεις, οπότε προσπαθώντας 

να αποφύγουν την πιθανότητα οι προβλέψεις τους να είναι λανθασµένες, ακόµα κι αν αυτό 

ήταν το ζητούµενο της συγκεκριµένης στρατηγικής, προτιµούσαν να αποφεύγουν την ίδια τη 

στρατηγική. Επιπλέον, η πρόβλεψη αποτελεί µια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία, αφού απαιτεί 

τη διακοπή της ροής ανάγνωσης σε κατάλληλα σηµεία, ενώ οι µαθητές παρουσιάζουν τάση 

συνεχούς ανάγνωσης χωρίς διακοπές, τον εντοπισµό των γεγονότων του κειµένου που 

αποδεικνύουν την ορθότητα ή µη της πρόβλεψής τους, καθώς και την εξαγωγή 

συµπερασµάτων πριν και την αναθεώρησή τους µετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης. Τέλος, 

είναι πολύ πιθανό οι µαθητές να µην είχαν καµία οικειότητα µε τη στρατηγική της πρόβλεψης 

από την παραδοσιακή διδασκαλία, όπως συµβαίνει µε τις υπόλοιπες δύο στρατηγικές. Κατά τη 

διδασκαλία της κατανόησης στις παραδοσιακές τάξεις σπάνια ζητείται από τα παιδιά να κάνουν 

προβλέψεις ή να αναγνωρίσουν κάποιο σηµάδι µέσα κείµενο που θα µπορούσε να τους κάνει 

να αντιληφθούν το περιεχόµενο που ακολουθεί. Σχετική ελληνική έρευνα (Καψάλης, 2005) 

διαπιστώνει ότι η στρατηγική της πρόβλεψης χρησιµοποιείται ελάχιστα από τους δασκάλους 

παρά το γεγονός ότι εµπεριέχει τη λειτουργία της ενεργοποίησης προηγούµενης γνώσης και 

ταυτόχρονα δηµιουργεί προσδοκία για το κείµενο που θα επακολουθήσει αυξάνοντας έτσι την 

προσοχή του µαθητή Κατατάσσεται έτσι στις τελευταίες θέσεις των στρατηγικών που 

χρησιµοποιούν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί κατά την επεξεργασία του κειµένου. Γενικότερα, η 

παραδοσιακή διδασκαλία δεν κινητοποιεί τέτοιες διεργασίες πρόβλεψης της συνέχειας µιας 
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ιστορίας κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, παρά µόνο στην αρχή της, πριν την έναρξη της 

ανάγνωσης, µε διατύπωση προβλέψεων για το κείµενο από τις εικόνες ή τον τίτλο. 

Η στρατηγική της αλληλουχίας, λοιπόν, φαίνεται να προτιµάται περισσότερο από την 

αρχή και η προτίµηση αυτή να διατηρείται από χρονική στιγµή σε χρονική στιγµή καταγραφής 

των προτιµήσεων των µαθητών. Μάλιστα, οι συχνότητες επιλογής των τριών στρατηγικών στις 

δυο πρώτες χρονικές στιγµές διαφέρουν σηµαντικά. Με άλλα λόγια, οι µαθητές που 

διδάχθηκαν στρατηγικές κατανόησης επιλέγουν συστηµατικά κάποια ή κάποιες από τις 

στρατηγικές αυτές περισσότερο από κάποιες άλλες κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 

διδασκαλιών της παρέµβασης, ενώ κατά την εργασία µε µικρές οµάδες δεν παρατηρείται πλέον 

διαφοροποίηση των επιλογών τους. Το παρόν εύρηµα υποβάλλει την πιθανότητα οι µαθητές να 

οικειοποιήθηκαν και τις τρεις στρατηγικές, ώστε ένα µήνα µετά το τέλος των διδασκαλιών 

(κατά την εργασία µε οµάδες) να τις επιλέγουν στο ίδιο περίπου ποσοστό. Με απλούστερα 

λόγια, τα διαφορετικά ποσοστά επιλογής των στρατηγικών οφείλονται σε τυχαίους παράγοντες 

και δεν είναι συστηµατικά. 

Για την περεταίρω διερεύνηση των στρατηγικών που διευκολύνουν την αναγνωστική 

κατανόηση µελετήθηκαν, επίσης, οι επιλογές καλών, µέτριων και αδύναµων αναγνωστών. 

∆ιαπιστώθηκε ότι οι καλοί αναγνώστες προτιµούν και εφαρµόζουν τη στρατηγική της 

αλληλουχίας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στο τέλος της παρέµβασης, ενώ χρησιµοποιούν 

λιγότερο την προηγούµενη γνώση και στις τρεις χρονικές στιγµές. Ωστόσο, παρατηρείται ότι 

ενώ κατά τη διάρκεια της παρέµβασης δεν χρησιµοποιούσαν σχεδόν καθόλου τη στρατηγική 

της πρόβλεψης, στο τέλος της φάνηκε να επέλεξαν την εφαρµογή της σε µεγαλύτερο ποσοστό. 

Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται στην πιθανότητα οικειοποίησης όλων των στρατηγικών 

από την οµάδα των καλών αναγνωστών. Κάτι τέτοιο, βέβαια, µπορεί να οδηγήσει και στο 

συµπέρασµα ότι η µεγαλύτερη εξοικείωση ολόκληρης της οµάδας µε τις τρεις στρατηγικές 

µπορεί να αποδοθεί στη µεγαλύτερη οικειοποίησή τους από τους καλούς αναγνώστες, καθώς 

µια ανάλογη αύξηση του ποσοστού της προτίµησης για την πρόβλεψη δεν παρατηρείται στις 

οµάδες µέτριων και αδύναµων αναγνωστών. 

Οι µέτριοι αναγνώστες δε φαίνεται να ακολουθούν τις ίδιες επιλογές. Ως πρώτη τους 

προτίµηση εµφανίζεται η χρήση της προηγούµενης γνώσης και στις δυο καταγραφές κατά τη 

διάρκεια της παρέµβασης, ενώ στο τέλος η επιλογή αυτή εξισώνεται µε εκείνη της στρατηγικής 

της αλληλουχίας. Τέλος, οι αδύναµοι αναγνώστες επιλέγουν επίσης τη στρατηγική της 

αλληλουχίας σε µεγάλο ποσοστό στη διάρκεια αλλά και στο τέλος της διδακτικής παρέµβασης. 

Ανάµεσα σε καλούς, µέτριους και αδύναµους αναγνώστες δεν παρατηρήθηκε 

συστηµατική διαφορά αναφορικά µε το ποια στρατηγική (χρήση προηγούµενης γνώσης, 
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πρόβλεψη ή αλληλουχία) επιλέγουν σε καθεµιά χρονική στιγµή καταγραφής των 

αναγνωστικών τους στρατηγικών (κατά τη διάρκεια και στο τέλος της παρέµβασης, στην 

ολοµέλεια της τάξης και σε µικρές οµάδες αντίστοιχα). Η τάση που παρατηρείται σε επίπεδο 

ποσοστών για διαφορετικές προτιµήσεις της κάθε κατηγορίας αναγνωστών δεν αποτυπώνεται 

στη στατιστική ανάλυση σε επίπεδο σηµαντικότητας. Αυτό είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στο 

µικρό δείγµα της παρούσας έρευνας, ή σε συνθήκες που αναφέρονται στη µεθοδολογία της, 

όπως τα εργαλεία συλλογής δεδοµένων, οι συνθήκες διδασκαλίας και εργασίας σε οµάδες κ.τ.λ. 

Η παραπάνω διαπίστωση επιτείνει την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος. 

Μελλοντικές έρευνες θα µπορούσαν να διερευνήσουν σε βάθος τις προτιµήσεις στρατηγικών 

καλών, µέτριων και αδύναµων αναγνωστών σε µεγαλύτερα δείγµατα και σε διάφορες ηλικίες, 

δεδοµένου µάλιστα ότι προς το παρόν, απ’ όσο γνωρίζουµε, τέτοιες έρευνες απουσιάζουν από 

τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία. Εκείνο που απαντάται µόνο είναι κυρίως οι 

στρατηγικές που χρησιµοποιεί ένας έµπειρος αναγνώστης (Samuels, et al, 2005; Pressley, 

2000b; Pressley, 2002b; Duke & Pressley, 2002; Houtveen & van de Grift, 2007; Paris & 

Jacobs, 1984; Snow, Burns & Griffin, 1998; Mokhtari & Reichard, 2002; Guthrie & Taboada, 

2004; Pressley & Wharton-McDonald, 1997; Boulware-Gooden et al, 2007) 

 

6.2.2 Μεταγνωστικές στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης που προτιµούν οι  
         αναγνώστες ανάλογα µε το φύλο 

Όπως είδαµε και στην ενότητα 6.1.2, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές µεταξύ των δύο 

φύλων ούτε στην αρχική, αλλά ούτε και στην τελική αναγνωστική τους επίδοση, στις δύο 

οµάδες του δείγµατος. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν αποθάρρυνε τη διερεύνηση των 

προτιµήσεων τω δύο φύλων της πειραµατικής οµάδας, αναφορικά µε τις τρεις στρατηγικές που 

διδάχτηκαν.  

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας των δεδοµένων, και τα 

δυο φύλα φαίνεται να προτιµούν περισσότερο τις στρατηγικές της αλληλουχίας και χρήσης της 

προηγούµενης γνώσης και στις τρεις χρονικές στιγµές καταγραφής. Γενικά, τα αγόρια είναι 

εκείνα που φαίνεται να προτιµούν την προηγουµένη γνώση σε µεγαλύτερα ποσοστά από τα 

κορίτσια, ενώ τα κορίτσια προτιµούν περισσότερο τη στρατηγική της αλληλουχίας. Παρόλα 

αυτά, δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές, σε στατιστικό επίπεδο, ανάµεσα στις 

προτιµήσεις αγοριών και κοριτσιών σε καµία από τις τρεις χρονικές στιγµές καταγραφής τους.  

∆υστυχώς, στη διεθνή κι ελληνική βιβλιογραφία δεν εντοπίσαµε κάποια παρόµοια 

ανάλυση των προτιµήσεων των µαθητών ανάλογα µε το φύλο τους, προκειµένου να 

συγκρίνουµε τα αποτελέσµατά µας. Με δεδοµένο το παραπάνω γεγονός, θα µπορούσαν να 

διεξαχθούν ανάλογες µελέτες σε µεγαλύτερα δείγµατα και διάφορες ηλικίες αναγνωστών.  
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Σύµφωνα µε τους Samuels, et al (2005), οι καλοί αναγνώστες συχνά χρησιµοποιούν 

µεταγνωστικές στρατηγικές καθώς διαβάζουν, προκειµένου να παρακολουθούν καλύτερα την 

κατανόησή τους και να εντοπίζουν πιθανά κενά στην αντίληψή τους. Από την άλλη πλευρά, τα 

παιδιά µε περισσότερες δυσκολίες στην ανάγνωση συχνά δεν µπορούν ή δεν είναι σε θέση να 

θέσουν σε εφαρµογή τέτοιες µεταγνωστικές στρατηγικές και διαδικασίες. Όπως απέδειξε και η 

παρούσα έρευνα, αυτά τα παιδιά όχι µόνο επωφελούνται σε µεγάλο βαθµό από τη 

µεταγνωστική διδασκαλία γενικότερα, αλλά εµφανίζουν ακόµα µεγαλύτερη βελτίωση στην 

ανάγνωση και στις δεξιότητες αναγνωστικής κατανόησης, ιδιαίτερα µετά από σαφή διδασκαλία 

στην χρήση µεταγνωστικών στρατηγικών στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατανόησης 

(Samuels, et al, 2005; Mokhtari & Reichard, 2002; Rice, 2006; McTavish, 2008; Graesser, 

2007; Baker & Brown, 1984; Griffith & Ruan, 2005; Shepley, 1996; Kolic-Vehovec & 

Bajsanski, 2001). 

Συνολικά, τα παραπάνω δεδοµένα και τα συµπεράσµατα στα οποία οδηγούν εισηγούνται 

ότι οι µεταγνωστικές στρατηγικές που αφορούν την ανάγνωση γενικότερα και την 

αναγνωστική κατανόηση ειδικότερα, θα πρέπει να διδάσκονται µε σαφήνεια και να 

εξασκούνται έως και το επίπεδο της αυτοµατοποίησής τους, έτσι ώστε να εξοπλίζονται 

καλύτερα οι νεαροί αναγνώστες για τη χρήση µεταγνωστικών στρατηγικών στον κατάλληλο 

χρόνο και στην κατάλληλη αναγνωστική περίσταση (Paris, Wasik & Turner, 1991; Griffith & 

Ruan, 2005; Mokhtari & Reichard, 2002; Samuels, et al, 2005). Αυτό παρέχει στους 

αναγνώστες µεγαλύτερη ελευθερία από ένα επιβαρυντικό γνωστικό φορτίο που µπορεί να 

αφορά την προσπάθεια αποκωδικοποίησης και την περιορισµένη γνώση και εφαρµογή στη 

χρήση µεταγνωστικών στρατηγικών (Samuels, et al, 2005).  

 

7.0 Συµπεράσµατα 

Η µελέτη αυτή εστιάστηκε στη διερεύνηση της επιρροής της µεταγνώσης στην ανάγνωση 

και συγκεκριµένα της επιρροής της άµεσης διδασκαλίας µεταγνωστικών στρατηγικών στην 

αναγνωστική κατανόηση νεαρών και αρχάριων αναγνωστών. Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο 

και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που επιχειρήσαµε στο πρώτο µέρος της εργασίας, 

διαπιστώνεται ότι οι µεταγνωστικές στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης είναι διδάξιµες 

και, µάλιστα, τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας τέτοιων στρατηγικών είναι πολύ ενθαρρυντικά 

όσον αφορά την αναγνωστική επίδοση. Ειδικότερα, η διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών 

κατανόησης σε παιδιά που ακόµα δεν έχουν κατακτήσει πλήρως το στάδιο της 

αποκωδικοποίησης (στάδιο πρώτης ανάγνωσης), µπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσµατα, 

βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, στην αναγνωστική τους επίδοση. 
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Στην εµπειρική µελέτη µας επιχειρήσαµε να απαντήσουµε σε σειρά ερευνητικών 

ερωτηµάτων που αφορούν την επιρροή της διδασκαλίας µεταγνωστικών στρατηγικών 

κατανόησης στην αναγνωστική επίδοση µαθητών Β΄ τάξης δηµοτικού σχολείου, σε καλούς, 

µέτριους και αδύναµους αναγνώστες, καθώς και στα δύο φύλα. Τέλος, η έρευνα επεκτάθηκε 

στη µελέτη των προτιµήσεων καλών, µέτριων και αδύναµων αναγνωστών, αλλά και των δύο 

φύλων. Μελετήθηκαν, δηλαδή, οι στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης που προτιµούν, 

υιοθετούν και χρησιµοποιούν καλοί, µέτριοι και αδύναµοι αναγνώστες, καθώς και τα δύο φύλα.  

Τα συµπεράσµατα της έρευνας µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

� Οι µαθητές Β΄ τάξης δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς τη δεξιότητα αναγνωστικής κατανόησης 

πριν τη διδακτική παρέµβαση. 

� Η διδασκαλία στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης βελτιώνει σε σηµαντικό βαθµό την 

αναγνωστική επίδοση των µαθητών Β΄ τάξης. 

� Τόσο οι µαθητές Β΄ τάξης που διδάσκονται συστηµατικά την αναγνωστική κατανόηση όσο 

και εκείνοι που ακολουθούν τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας βελτιώνουν σε 

σηµαντικό βαθµό την αναγνωστική τους επίδοση στο τέλος του έτους. 

� Η βελτίωση των µαθητών Β΄ τάξης που διδάσκονται στρατηγικές αναγνωστικής 

κατανόησης είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από εκείνη των µαθητών που διδάσκονται µε τον 

παραδοσιακό τρόπο.  

� Καλοί, µέτριοι και αδύναµοι αναγνώστες Β΄ τάξης εξακολουθούν να διαφέρουν µεταξύ 

τους και να αποτελούν διακριτές κατηγορίες αναγνωστών µετά τη διδασκαλία στρατηγικών 

κατανόησης. 

� Καλοί, µέτριοι και αδύναµοι αναγνώστες Β΄ τάξης βελτιώνουν σηµαντικά την αναγνωστική 

τους κατανόηση µετά τη διδασκαλία αναγνωστικών στρατηγικών κατανόησης. Σηµαντικά 

όµως βελτιώνονται και οι µέτριοι και οι αδύναµοι αναγνώστες που δεν δέχθηκαν 

συστηµατική διδασκαλία. ∆εν παρατηρείται βελτίωση στους καλούς αναγνώστες που 

διδάχθηκαν µε τον παραδοσιακό τρόπο. 

� Καθεµιά από τις κατηγορίες αναγνωστών (καλοί, µέτριοι και αδύναµοι) Β΄ τάξης που 

διδάσκονται στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης, η επίδοση των οποίων, πριν τη 

διδασκαλία, δεν διαφέρει σηµαντικά από την επίδοση καλών, µέτριων και αδύναµων 

αναγνωστών που δεν δέχθηκαν παρέµβαση, αποδίδουν καλύτερα στην ανάγνωση, στο 

τέλος της παρέµβασης, από τις αντίστοιχες οµάδες των µαθητών οι οποίοι διδάχθηκαν µε 

τον παραδοσιακό τρόπο.  

� Συγκρινόµενες οι τρεις κατηγορίες αναγνωστών µεταξύ τους οδηγούν στη διαπίστωση ότι 

οι µέτριοι και αδύναµοι αναγνώστες επωφελούνται περισσότερο από τη διδακτική 
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παρέµβαση βελτιώνοντας σε µεγαλύτερο βαθµό τις επιδόσεις τους από τους καλούς. Η 

βελτίωση µέτριων και αδύναµων αναγνωστών κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα.  

� Περισσότερες κατηγορίες αναγνωστών που έχουν ανάγκη µεγαλύτερης υποστήριξης 

(µέτριοι και αδύναµοι) επωφελούνται από τη διδακτική παρέµβαση σε επίπεδο 

σηµαντικότερο από τους καλούς, σε σχέση µε τους µαθητές που δεν διδάχθηκαν την 

αναγνωστική κατανόηση, όπου µόνο οι αδύναµοι βελτιώνονται σε σχέση µε τους καλούς 

αναγνώστες. 

� Οι καλοί και οι µέτριοι αναγνώστες που δέχονται συστηµατική διδασκαλία αναγνωστικής 

κατανόησης βελτιώνονται σηµαντικά σε σχέση µε τους καλούς και τους µέτριους που 

διδάσκονται µε τον παραδοσιακό τρόπο. Παρόλο που παρατηρείται µια τάση 

σηµαντικότερης βελτίωσης και των αδύναµων αναγνωστών της οµάδας που διδάσκεται µε 

διαφορετικό τρόπο, η διαφορά επίδοσής τους µε τους υπόλοιπους αδύναµους αναγνώστες 

δεν είναι σηµαντική.  

� Ανάµεσα στα δυο φύλα, δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές πριν την παρέµβαση, ούτε και η 

διδασκαλία αναγνωστικών στρατηγικών διαφοροποίησε την επίδοση αγοριών και 

κοριτσιών βελτιώνοντας κάποια οµάδα περισσότερο από την άλλη. 

� Στη διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης, στην πρώτη χρονική στιγµή καταγραφής των 

προτιµήσεων, η στρατηγική της αλληλουχίας επιλέγεται πρώτη από τους µαθητές που 

δέχθηκαν διδακτική παρέµβαση αναγνωστικής κατανόησης και δεύτερη η στρατηγική 

χρήσης της προηγουµένη γνώση. Σε επόµενο χρόνο στιγµή στη διάρκεια της διδακτικής 

παρέµβασης οι δυο στρατηγικές, αλληλουχία και χρήση προηγουµένης γνώσης, 

εξακολουθούν να κατέχουν µαζί τις πρώτες θέσεις στις προτιµήσεις των µαθητών. 

� Από τους µαθητές που διδάχθηκαν αναγνωστική κατανόηση δεν επιλέγεται η στρατηγική 

της πρόβλεψης ως µέσο διευκόλυνσης της αναγνωστικής τους κατανόησης στη διάρκεια της 

διδακτικής παρέµβασης. 

� Μετά το τέλος της παρέµβασης η στρατηγική της αλληλουχίας εξακολουθεί να επιλέγεται 

πρώτη και η χρήση της προηγουµένης γνώσης δεύτερη, ενώ δεν προτιµάται η στρατηγική 

της πρόβλεψης για την υποστήριξη της αναγνωστικής κατανόησης των µαθητών. 

� Όταν συνεκτιµάται η σειρά µε την οποία επιλέγεται η στρατηγική χρήσης της 

προηγούµενης γνώσης, η προτίµηση των µαθητών που έχουν διδαχθεί στρατηγικές 

κατανόησης δεν διαφοροποιείται σηµαντικά ανάµεσα στις τρεις χρονικές στιγµές 

καταγραφής τους. 

� Όταν συνεκτιµάται η σειρά µε την οποία επιλέγεται η στρατηγική της πρόβλεψης των 

µαθητών που έχουν διδαχθεί στρατηγικές κατανόησης, η προτίµηση δεν διαφοροποιείται 
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σηµαντικά ανάµεσα στις τρεις χρονικές στιγµές καταγραφής τους, παρόλο που 

παρατηρείται µια τάση διαφοροποίησης.  

� Όταν συνεκτιµάται η σειρά µε την οποία επιλέγεται η στρατηγική της πρόβλεψης των 

µαθητών που έχουν διδαχθεί στρατηγικές κατανόησης, η στρατηγική της αλληλουχίας 

επιλέγεται µε διαφορετικό τρόπο ανάµεσα στις τρεις χρονικές στιγµές καταγραφής.  

� Οι µαθητές που διδάχθηκαν στρατηγικές κατανόησης επιλέγουν ως πρώτη προτίµηση 

συστηµατικά κάποια από τις στρατηγικές αυτές περισσότερο από κάποια/ες άλλες κατά τη 

διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης (στις δυο πρώτες χρονικές στιγµές καταγραφής, στην 

ολοµέλεια της τάξης). 

� Κατά την εργασία σε µικρές οµάδες στο τέλος της παρέµβασης, δεν διαφοροποιούνται οι 

πρώτες επιλογές των µαθητών ανάµεσα στις τρεις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης 

τις οποίες διδάχθηκαν. 

� Η στρατηγική της αλληλουχίας διατηρεί, έναντι των υπόλοιπων, υψηλότερα ποσοστά 

επιλογής και χρήσης σε όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, από καλούς και 

αδύναµους αναγνώστες, ενώ η χρήση της προηγουµένης γνώσης προτιµάται από τους 

µέτριους αναγνώστες και στις τρεις χρονικές στιγµές σε µεγαλύτερο ποσοστό από τις 

υπόλοιπες. 

� Ανάµεσα στα ποσοστά καλών, µέτριων και αδύναµων αναγνωστών που επιλέγουν τη 

στρατηγική χρήσης της προηγουµένης γνώσης σε καθεµιά χρονική στιγµή καταγραφής 

(κατά τη διάρκεια και στο τέλος της παρέµβασης, στην ολοµέλεια της τάξης και σε µικρές 

οµάδες αντίστοιχα) των αναγνωστικών τους στρατηγικών δεν υπάρχει συστηµατική 

διαφορά. 

� Ανάµεσα στα ποσοστά καλών, µέτριων και αδύναµων αναγνωστών που επιλέγουν τη 

στρατηγική της πρόβλεψης σε καθεµιά χρονική στιγµή καταγραφής (κατά τη διάρκεια και 

στο τέλος της παρέµβασης, στην ολοµέλεια της τάξης και σε µικρές οµάδες αντίστοιχα) των 

αναγνωστικών τους στρατηγικών δεν υπάρχει συστηµατική διαφορά. 

� Ανάµεσα στα ποσοστά καλών, µέτριων και αδύναµων αναγνωστών που επιλέγουν τη 

στρατηγική της αλληλουχίας σε καθεµιά χρονική στιγµή καταγραφής των αναγνωστικών 

τους στρατηγικών (κατά τη διάρκεια και στο τέλος της παρέµβασης, στην ολοµέλεια της 

τάξης και σε µικρές οµάδες αντίστοιχα) δεν υπάρχει συστηµατική διαφορά. 

� Τα αγόρια φαίνεται, γενικά, να προτιµούν σε µεγαλύτερα ποσοστά από τα κορίτσια την 

χρήση της προηγουµένης γνώσης, ενώ τα κορίτσια τη στρατηγική της αλληλουχίας, τόσο 

κατά τη διάρκεια όσο και µετά το τέλος της διδακτικής παρέµβασης.  
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� Ανάµεσα στα ποσοστά αγοριών και κοριτσιών που επιλέγουν τη στρατηγική χρήσης της 

προηγουµένης γνώσης, πρόβλεψης ή αλληλουχίας σε καθεµιά χρονική στιγµή καταγραφής 

των αναγνωστικών τους στρατηγικών (κατά τη διάρκεια και στο τέλος της διδακτικής 

παρέµβασης, στην ολοµέλεια της τάξης και σε µικρές οµάδες αντίστοιχα) δεν υπάρχει 

συστηµατική διαφορά.  

 

8.0 Περιορισµοί της έρευνας 

Υπάρχουν ορισµένοι σηµαντικοί περιορισµοί στους οποίους υπόκεινται τα αποτελέσµατα 

της παρούσας έρευνας, οι οποίοι θα πρέπει να προσεχτούν ιδιαίτερα. Οι περιορισµοί αυτοί 

οφείλονται, όπως θα δούµε παρακάτω, είτε στη µεθοδολογία της έρευνας, όπως η επιλογή του 

δείγµατος ή τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή των ερευνητικών δεδοµένων, 

είτε στο σχεδιασµό της ερευνητικής διαδικασίας γενικότερα. 

1. Το γεγονός ότι το µέγεθος του δείγµατος της έρευνας είναι αρκετά µικρό (39 µόνο 

υποκείµενα στην πειραµατική οµάδα), προσδίδει στα αποτελέσµατα της στατιστικής 

ανάλυσης περιορισµένη ισχύ. Επιπλέον, ο τρόπος επιλογής του δείγµατος ο οποίος, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω στην ενότητα της µεθοδολογίας, ήταν περιστασιακός και όχι 

τυχαίος ώστε να εξασφαλίζεται η αντιπροσώπευση του πληθυσµού, οδηγεί σε αδυναµία 

γενίκευσης των αποτελεσµάτων, µε εξαίρεση ίσως τους πληθυσµούς που παρουσιάζουν 

παρόµοια χαρακτηριστικά, όπως το κοινωνικο-οικονοµικό και πολιτισµικό επίπεδο, η 

ηλικία, κ.ά.  

2. Η πιθανότητα να µην έχουν αποµονωθεί πολλοί παράγοντες που µπορεί να δρούσαν 

ταυτόχρονα µε όσους συµπεριέλαβε η έρευνα, είναι αυξηµένη. Έναν τέτοιο παράγοντα, για 

παράδειγµα, θα µπορούσε να αποτελεί ο διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας της ανάγνωσης 

στα διάφορα τµήµατα της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου από τους 

δασκάλους τους, καθώς και η πιθανότητα να διδάσκεται ήδη κάποιο είδος στρατηγικής για 

την κατανόηση.  

3. Τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν προέκυψαν από παρατηρήσεις της ερευνήτριας και από 

αυτο-αναφορές των µαθητών για την χρήση συγκεκριµένων στρατηγικών, κατά τη 

συµπλήρωση των γραφικών οργανωτών και τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα καθ’ όλη τη 

διάρκεια διεξαγωγής της διδακτικής παρέµβασης. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και στην 

υποενότητα 3.3.1, η µεταγνώση και οι σχετικές µε αυτήν εσωτερικές νοητικές διαδικασίες 

δεν είναι εύκολο να µετρηθούν µονάχα µέσα από παρατηρήσεις και αυτο-αναφορές, 

ιδιαίτερα παιδιών τόσο νεαρής ηλικίας. Υπάρχουν σίγουρα πολλές ακόµα αφανείς 
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παράγοντες, όπως νοητικές διεργασίες και χαρακτηριστικά των νεαρών αναγνωστών που 

θα µπορούσαν να επηρεάσουν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα αποτελέσµατα της έρευνας. 

 

9.0 Εκπαιδευτικές προεκτάσεις – προτάσεις 

Όπως είδαµε, οι µελέτες που έχουν διεξαχθεί σε διεθνές επίπεδο γύρω από τη µεταγνώση 

στην ανάγνωση γενικότερα και για την εφαρµογή µεταγνωστικών στρατηγικών για 

αναγνωστική κατανόηση ειδικότερα, είναι αρκετές ώστε να παρέχουν απτά και ισχυρά 

δεδοµένα για την χρησιµότητα και τις συνέπειες των στρατηγικών αυτών στην κατανόηση της 

ανάγνωσης µαθητών όλων των ηλικιών. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις θέσεις διαφόρων ερευνητών 

που έχουν διεξάγει τέτοιες µελέτες, αλλά βασιζόµενοι επίσης και στη συνολική εκτίµηση των 

πορισµάτων της παρούσας έρευνας, προκύπτουν ορισµένες προτάσεις για τους εκπαιδευτικούς 

και την εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται σήµερα. 

1. Η µεταγνώση θα πρέπει να αποτελεί µέρος του προγράµµατος διδασκαλίας και της 

µεθοδολογίας που ακολουθείται στην καθηµερινή εκπαιδευτική πραγµατικότητα 

(Σπαντιδάκης & Βάµβουκας, 2006). Η ενσωµάτωση της σαφούς και δοµηµένης 

διδασκαλίας στρατηγικών µεταγνωστικού ελέγχου της κατανόησης στην καθηµερινή 

διδακτική πράξη κρίνεται απαραίτητη, από τις πρώτες κιόλας τάξεις του ∆ηµοτικού 

Σχολείου (3.3.2, θεωρητικό µέρος). Είναι αποδεδειγµένο ότι τα κέρδη από αυτό θα είναι 

σηµαντικά για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το µαθησιακό και αναγνωστικό επίπεδο στο 

οποίο βρίσκονται (Paris & Jacobs, 1984; Paris, Wasik & Turner, 1991; Μπότσας & 

Παντελιάδου, 2003). Οι δάσκαλοι, λοιπόν, θα πρέπει να εµπλέκουν τη διδασκαλία και την 

άσκηση σε αναγνωστικές στρατηγικές στην καθηµερινή τους διδασκαλία, ενθαρρύνοντας 

τους µαθητές να παρακολουθούν και να αξιολογούν συνεχώς την αναγνωστική τους 

κατανόηση, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δηµιουργούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον στο 

οποίο να µπορεί να λειτουργεί καλύτερα η µεταγνώση, δίνοντας έµφαση στην ανεξάρτητη 

µάθηση σε κάθε διδασκαλία ανάγνωσης.  

2. Πριν από κάθε εγχείρηµα διδασκαλίας γνωστικών ή µεταγνωστικών στρατηγικών στην 

ανάγνωση, θα πρέπει να γίνεται απόλυτα αντιληπτό από τους µαθητές ότι ο πραγµατικός 

σκοπός της ανάγνωσης είναι η κατανόηση του κειµένου. Επιπλέον, οι δάσκαλοι θα πρέπει 

να κάνουν ξεκάθαρους τους στόχους και τους κανόνες χρήσης της εκάστοτε στρατηγικής 

στους µαθητές. Όσο πιο σαφής και λεπτοµερής είναι η αντίληψη που διαθέτουν οι µαθητές 

για τους κανόνες της αποτελεσµατικής ανάγνωσης και εφαρµογής των στρατηγικών, τόσο 

πιο άµεσα και εύκολα θα µπορέσουν να εφαρµοστούν οι κανόνες αυτοί, ώστε να οδηγηθούν 
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οι µαθητές στο επιθυµητό αποτέλεσµα, δηλαδή στην κατανόηση της ανάγνωσης (Baker & 

Brown, 1984) . 

3. Η διδασκαλία θα πρέπει να έχει τη βάση της στη διερεύνηση της στρατηγικής ανάγνωσης 

και όχι µόνο να µεταδίδει γνώσεις σχετικά µε τις στρατηγικές (Baker & Brown, 1984). Για 

παράδειγµα, οι δάσκαλοι θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθούν αν οι µαθητές διαθέτουν ή όχι 

προηγούµενες γνώσεις σχετικά µε το θέµα ενός κειµένου, πριν προχωρήσουν στη 

διδασκαλία της στρατηγικής χρήσης της προηγούµενης γνώσης και ζητήσουν από τους 

µαθητές να την εφαρµόσουν στο συγκεκριµένο κείµενο. 

4. Οι δάσκαλοι, εκτός των άλλων, θα πρέπει να βελτιώνουν και να αξιολογούν την ευχέρεια. 

Τα δεδοµένα υποστηρίζουν ότι οι δάσκαλοι µπορούν να βελτιώσουν την απόδοση των 

µαθητών χρησιµοποιώντας, όπως είδαµε, καθοδηγητική ή υποστηρικτική διδασκαλία κατά 

τη διάρκεια της ανάγνωσης (National Reading Panel, 2000; Lipson & Cooper, 2002). Τα 

παιδιά χρειάζονται µεγάλη ποσότητα πρακτικής άσκησης σε υποστηρικτικά πλαίσια, αλλά 

ακόµα και παραδοσιακές διαδικασίες αλληλεπίδρασης δασκάλου-µαθητών που παρέχουν 

στους µαθητές αρκετή έκθεση και εξάσκηση στις στρατηγικές θα µπορούσαν να θεωρηθούν 

χρήσιµες (Lipson & Cooper, 2002). Ωστόσο, οι δάσκαλοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί και να προσαρµόζουν τη διδασκαλία τους στην ηλικία και στις εκάστοτε 

ανάγκες των µαθητών. 

5. Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στην περίπτωση των µαθητών που κατέχουν ήδη και 

χρησιµοποιούν συγκεκριµένες στρατηγικές ανάγνωσης, όσον αφορά στη διαχείριση των 

στρατηγικών αυτών. Σύµφωνα µε τους Μπότσα και Παντελιάδου (2003:507), «µια τέτοια 

παρέµβαση θα πρέπει να περιλαµβάνει διδασκαλία της αξιολόγησης της επιτυχίας ή της 

αποτυχίας της στρατηγικής που χρησιµοποιήθηκε, της αλλαγής της ή της τροποποίησης 

ανάλογα µε τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης περίστασης». 

6. Γενικά, δεν χρειάζονται όλοι οι µαθητές εκτεταµένη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης, ενώ ο βαθµός ενίσχυσης πιθανό θα ποικίλει µε βάση το είδος του κειµένου και 

την οικειότητα των µαθητών µε το περιεχόµενό του. Πολλοί µαθητές, ωστόσο, µπορούν να 

επωφεληθούν από την εµπλουτισµένη υποστήριξη. Για τους µαθητές που το χρειάζονται, οι 

δάσκαλοι µπορούν να βοηθήσουν στην προαγωγή της κατανόησης µε την παροχή 

επιπρόσθετων πληροφοριών για το λεξιλόγιο και τις κεντρικές ιδέες του κειµένου, ή ακόµα 

και άλλων χαρακτηριστικών του. Μπορούν επίσης να υπενθυµίζουν συχνά και να 

µοντελοποιούν τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών κατανόησης ή να ενισχύουν τις 

προσπάθειες των µαθητών στη χρήση τέτοιων στρατηγικών αυτόνοµα. Τέλος, οι δάσκαλοι 

µπορούν να παροτρύνουν την έναρξη και διεξαγωγή εκτεταµένων συζητήσεων σχετικά µε 
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τις στρατηγικές, οι οποίες θα µπορούσαν να καταλήξουν σε πολύ θετικά αποτελέσµατα, αν 

ο χειρισµός τους γίνει µε επιδεξιότητα και ιδιαίτερη προσοχή (Lipson & Cooper, 2002).  

7. Τέλος, βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών προτάσεων 

αποτελεί η επιµόρφωση και η συνεχής ενηµέρωση των δασκάλων κυρίως µέσα από τη 

βασική τους εκπαίδευση, αλλά και µέσα από µετεκπαίδευση και παρακολούθηση σχετικών 

ηµερίδων, σεµιναρίων ή συνεδρίων σχετικών µε τη σχέση µεταγνώσης και ανάγνωσης και 

τις νέες αντιλήψεις για τη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης µε τη βοήθεια 

µεταγνωστικών στρατηγικών. Με αυτό τον τρόπο θα µπορέσει να γίνει εφικτή η σύνδεση 

της θεωρίας µε την πράξη, αλλά και η αξιοποίηση των παραπάνω γνώσεων στη διδακτική 

πράξη.  

 

10.0 Μελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας 

Οι ερευνητικές προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών έχουν δηµιουργήσει µια πληθώρα 

σηµαντικών ευρηµάτων για την κατανόηση της ανάγνωσης και τη διδασκαλία της. Ωστόσο, 

υπάρχουν ακόµα αρκετά θέµατα που απαιτούν περισσότερη µελέτη και έρευνα: 

1. Σε τι βαθµό θα πρέπει να προάγεται η µεταγνωστική διδασκαλία στα πλαίσια του 

αναλυτικού προγράµµατος της ανάγνωσης; Στα περισσότερα προγράµµατα σπουδών για 

την ανάγνωση που χρησιµοποιούνται στο εξωτερικό, αλλά και σε αυτό της χώρας µας, δεν 

προάγεται ή δεν δίνεται καµία έµφαση στη µεταγνωστική διδασκαλία της ανάγνωσης. 

Παρά το γεγονός ότι πολλοί ειδικοί του γραµµατισµού συνηγορούν υπέρ της διδασκαλίας 

µεταγνωστικών στρατηγικών αντί της διδασκαλίας µεµονωµένων δεξιοτήτων και 

φαινοµένων, έχουν διεξαχθεί ελάχιστες έρευνες για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

ενός αναγνωστικού προγράµµατος που εστιάζεται σε στρατηγικές σε σύγκριση µε την 

παραδοσιακή διδασκαλία της ανάγνωσης που εστιάζεται σε δεξιότητες και γνώσεις 

(Griffith & Ruan, 2005).  

2. Πώς µπορούν οι εκπαιδευτικοί να υποστηρίξουν τους µαθητές στην ανάπτυξη αυτο-

ρυθµιστικών µηχανισµών; Προς το παρόν, δεν υπάρχει συναφής βιβλιογραφία σχετικά µε 

το πώς ακριβώς είναι οι αυτο-ρυθµιστικοί µηχανισµοί, πώς λειτουργούν ή την 

αποτελεσµατική ενορχήστρωση πολλαπλών µεταγνωστικών στρατηγικών. Σύµφωνα µε τις 

Baker και Brown (1984), υπάρχουν πέντε δείκτες αυτο-ρυθµιστικών µηχανισµών, ο 

έλεγχος, η παρακολούθηση, η δοκιµή, η επανεξέταση και η αξιολόγηση. Το πώς ο 

αναγνώστης ή ο συγγραφέας αποφασίζει τι διαδικασίες να κινητοποιήσει και υπό ποιες 

συνθήκες, παραµένει ένα αναπάντητο µέχρι στιγµής ερώτηµα. Χρειαζόµαστε περισσότερες 

πληροφορίες γύρω από το πώς γίνονται εµφανείς οι διαφορετικοί µηχανισµοί σε µαθητές µε 
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διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μέρος της δυσκολίας στην απάντηση του παραπάνω 

ερωτήµατος προκύπτει από το τεράστιο εύρος των αναγνωστικών µαθησιακών 

καταστάσεων, οι οποίες απαιτούν διαφορετικούς µηχανισµούς. Αυτό που είναι απαραίτητο 

είναι περισσότερες ουσιαστικές πληροφορίες για το πώς λειτουργούν οι αυτο-ρυθµιστικοί 

µηχανισµοί σε ποικίλες καταστάσεις.  

3. Θα πρέπει να ερευνηθεί η γνώση των εκπαιδευτικών για την µεταγνώση και τη διδασκαλία 

της στα πλαίσια της ανάγνωσης και του γραµµατισµού γενικότερα. Τα δεδοµένα που 

υπάρχουν από µελέτες και έρευνες πάνω στο θέµα αυτό είναι ιδιαίτερα περιορισµένα. Θα 

πρέπει να εξακριβωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν µια ικανοποιητική βάση γνώσεων 

γύρω από µεταγνωστικές διδακτικές πρακτικές στην ανάγνωση, ώστε να µπορούν να είναι 

επιτυχείς στην εφαρµογή µεταγνωστικής διδασκαλίας της ανάγνωσης. Η βάση αυτή θα 

µπορούσε επίσης να προωθήσει την αυτο-ανάλυση των εκπαιδευτικών, καθώς και να 

προάγει τη µάθησή τους στην ανάπτυξη απαραίτητης πραγµατογνωµοσύνης για 

αποτελεσµατική µεταγνωστική διδασκαλία της ανάγνωσης. 

4. Η συνείδηση και αίσθηση των αναγνωστών για την ανεπάρκεια και την αµφιβολία είναι 

άλλο ένα πεδίο που θα πρέπει να ερευνηθεί. Οι µαθητές-αναγνώστες θα πρέπει να 

αντιλαµβάνονται την αποτυχία στην ανάγνωση, ώστε να ρυθµίζουν και να αναπτύσσουν 

διορθωτικές στρατηγικές. Ο τρόπος µε τον οποίο ώριµοι και ανώριµοι αναγνώστες 

εγκαθιδρύουν τις συνειδησιακές τους δοµές για την ενεργοποίηση µηχανισµών χρήσης 

αντισταθµιστικών στρατηγικών θα πρέπει να ερευνηθεί µε µεγαλύτερη προσοχή (Griffith & 

Ruan, 2005). 

5. Πολλές προηγούµενες έρευνες έχουν αναγνωρίσει έναν αριθµό στρατηγικών που βοηθούν 

στην κατανόηση καλών αναγνωστών κι έχουν θεµελιώσει ερευνητικά ότι οι καλοί 

αναγνώστες είναι σε θέση να αναπτύσσουν και να θέτουν σε εφαρµογή µια ποικιλία 

στρατηγικών, ανάλογα µε το επίπεδο ενδιαφέροντος, την προηγούµενη γνώση τους και το 

επίπεδο δυσκολίας του κειµένου. Ωστόσο, δεν υπάρχει ξεκάθαρη αντίληψη του αν και πώς 

µερικές στρατηγικές προτιµώνται και επιλέγονται συχνότερα από κάποιες άλλες. Το 

ερώτηµα, λοιπόν, του αν κάποια οµάδα στρατηγικών ενεργοποιείται πιο εύκολα και άµεσα 

ή όχι από τους αναγνώστες και πώς γίνεται αυτό, παραµένει προς το παρόν αναπάντητο.  

6. Η ανάγκη για περαιτέρω µελέτη των µεταγνωστικών µηχανισµών σε µαθητές µικρών 

τάξεων δηµοτικού σχολείου και οι αλλαγές που συµβαίνουν στους µηχανισµούς αυτούς και 

στην µεταγνωστική γνώση των µαθητών καθώς αναπτύσσονται και µεγαλώνουν, είναι 

εµφανής. Οι εµπειρίες και οι γνώσεις των παιδιών αυτών αποτελούν ουσιαστικά τη βάση 

πάνω στην οποία θα µπορέσει να αναπτυχθεί η µεταγνώση και κατ’ επέκταση η 
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αναγνωστική τους κατανόηση. Ιδιαίτερα στην ελληνική πραγµατικότητα, η ανάγκη µελέτης 

της µεταγνώσης και των αντίστοιχων στρατηγικών στην πρώτη ανάγνωση είναι ακόµα 

µεγαλύτερη, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες βάσεις για την προαγωγή και 

την επιτυχία των µαθητών όχι µόνο στο πεδίο του γραµµατιµού, αλλά και σε πολλές ακόµα 

πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ζωής τους γενικότερα. 

7. Η µεταφορά µεταγνωστικών στρατηγικών µεταξύ των διαφορετικών όψεων του 

γραµµατισµού, όπως για παράδειγµα από την ανάγνωση στη γραφή, ή από την 

αποκωδικοποίηση στην κατανόηση, αποτελεί έναν ακόµα παράγοντα που θα πρέπει να 

µελετηθεί. Μια µελέτη των Raphael, Englert και Kirschner (1989, στο Griffith & Ruan, 

2005:15) εντόπισε δεδοµένα που αποδείκνυαν ότι µαθητές των µεγαλύτερων τάξεων του 

∆ηµοτικού Σχολείου µπορούσαν να εφαρµόζουν την µεταγνωστική γνώση που διέθεταν για 

την γραφή εξίσου αποτελεσµατικά και σε µια αναγνωστική περίσταση. Ωστόσο, υπάρχουν 

ελάχιστες µελέτες σχετικά µε την µεταφορά µεταγνωστικής γνώσης µεταξύ διαφορετικών 

πεδίων του γραµµατισµού (Griffith & Ruan, 2005). 

8. Όπως είδαµε, οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί για τη διερεύνηση της µεταγνώσης στην 

ανάγνωση είναι αρκετές και συνεχίζουν να αυξάνονται σε αριθµό. Εξαιτίας του σηµαντικού 

ρόλου που κατέχει ο γραπτός λόγος στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένα γραµµατισµένου 

ατόµου, είναι επίσης σηµαντικό να µελετηθεί η σχέση µεταξύ της µεταγνώσης και της 

ανάπτυξης της γραφής. Επιπρόσθετα, ο τρόπος που η µεταγνωστική διδασκαλία µπορεί να 

ωφελήσει την ανάπτυξη του γραπτού λόγου των µαθητών αποτελεί µια ακόµα παράµετρο 

που χρίζει περισσότερης προσοχής από τους ερευνητές της µεταγνώσης (Griffith & Ruan, 

2005). 

9. Κλείνοντας την παρούσα ενότητα, αλλά και το γενικότερο ερευνητικό µας εγχείρηµα, 

οφείλουµε να δηλώσουµε ότι τα ερευνητικά δεδοµένα δεν θα ωφελήσουν την εκπαίδευση 

αν δεν εφαρµοστούν σε πραγµατικά πλαίσια τάξεων διδασκαλίας. Παρόλο που οι 

µεταγνωστικές στρατηγικές θεωρούνται ότι είναι µεγάλης αξίας για την επαρκή κατανόηση 

κειµένων, οι εκπαιδευτικοί της πράξης συχνά αποτυγχάνουν να διδάξουν τέτοιες 

διαδικασίες (Boulware-Gooden, et al, 2007; Pressley, 2000b). Θα πρέπει να υπάρξει 

πειραµατική επιβεβαίωση της διδασκαλίας στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης. 

Μεγάλη ανάγκη είναι, επίσης, να γνωρίζουµε ακριβώς πόσο µεγάλη επίδραση µπορεί να 

ασκηθεί στην αναγνωστική επίδοση από την πλούσια διδασκαλία όλων των εκείνων των 

συστατικών που αυξάνουν την κατανόηση. Η ελπίδα µας, φυσικά, είναι ότι θα υπάρξει 

µεγάλη ωφέλεια. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει πολλή ακόµα δουλειά πριν η µεταγνωστική 

διδασκαλία της κατανόησης κατανοηθεί πλήρως.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η θεωρία του κονστρουκτιβισµού έχει αλλάξει την παραδοσιακή όψη της µάθησης ως 

απορρόφηση γνώσεων, σε µια όψη της µάθησης ως ενεργή οικοδόµηση της γνώσης. Οι 

µαθητές επεξεργάζονται ενεργά πληροφορίες, χρησιµοποιώντας προηγούµενη γνώση, 

δεξιότητες και στρατηγικές. Η µάθηση θεωρείται ότι είναι µια κατασκευαστική, συσσωρευτική, 

αυτο-ρυθµιζόµενη, προσανατολισµένη στο στόχο, συνεργατική και ατοµικά διαφορετική 

διαδικασία δόµησης γνώσης και εξαγωγής νοήµατος. Η εκπαίδευση δεν αναµένεται πλέον να 

εστιάζεται µεµονωµένα στη µεταφορά γνώσης, αλλά και στην ανάπτυξη της µεταγνώσης (de 

Jager, Jansen & Reezigt, 2005).  

Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί συχνά διαφωνούν για πολλές όψεις του 

γραµµατισµού, φαίνεται ότι υπάρχει γενική συµφωνία ότι ο πρωταρχικός σκοπός και στόχος 

της ανάγνωσης είναι η κατανόηση. Επιπλέον, εκείνο που προκαλεί ακόµα µεγαλύτερη 

εντύπωση, είναι το γεγονός ότι υπάρχει οµοφωνία για τη φύση της κατανόησης, ως προς το ότι 

η τελευταία δεν αποτελεί απλά ένα υποπροϊόν της ακριβούς αναγνώρισης των λέξεων, αλλά 

αντίθετα, είναι γνωστό ότι η κατανόηση είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί ενεργό 

και σκόπιµη προσπάθεια από τη µεριά του αναγνώστη (Lipson & Cooper, 2002).  

Όπως είδαµε στο θεωρητικό µέρος της εργασίας µας, η µεταγνώση είναι η διαδικασία της 

σκέψης για τη σκέψη και αποτελεί ένα εργαλείο ευρείας εφαρµογής για την επίλυση πολλών 

ειδών προβληµάτων, καθώς τα άτοµα εµπλέκονται σε διάφορες διανοητικές δραστηριότητες, 

σε διαφορετικά γνωστικά πεδία. Ο κεντρικός ρόλος της µεταγνώσης στην αντιµετώπιση 

προβληµατικών καταστάσεων και στη µάθηση είχε σαν αποτέλεσµα πολλές εφαρµογές της στα 

πλαίσια της εκπαίδευσης, µε µερικές από τις σηµαντικότερες να µελετώνται και να 

εφαρµόζονται στο πεδίο της ανάγνωσης (McTavish, 2008). Οι πρόσφατες τάσεις στο πεδίο της 

αναγνωστικής κατανόησης, µάλιστα, έχουν οδηγήσει στην αύξηση της έµφασης που δίνεται 

στο ρόλο της µεταγνωστικής ενηµερότητας στις γνωστικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα 

κατά την ανάγνωση (Guthrie & Wigfield, 1999; Pressley, 2000a; Mokhtari & Reichard, 2002).  

Οι ερευνητές του χώρου της αναγνωστικής κατανόησης συµφωνούν ότι η επίγνωση και ο 

έλεγχος των διαδικασιών κατανόησης αποτελούν παράγοντες αποφασιστικής σηµασίας για την 

επιδέξια ανάγνωση. Τέτοιες διεργασίες ενηµερότητας και ελέγχου συχνά συναντώνται στη 

βιβλιογραφία µε τον όρο µεταγνώση, ο οποίος αναφέρεται και συµπεριλαµβάνει τη γνώση για 

τη γνώση της ανάγνωσης των αναγνωστών, καθώς και τους µηχανισµούς αυτο-ελέγχου που 

εξασκούν όταν παρακολουθούν και ρυθµίζουν την κατανόηση κειµένου (Mokhtari & Reichard, 

2002).  
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Ο σκοπός της µεταγνωστικής διδασκαλίας είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες να γίνουν 

γνώστες και να είναι ενήµεροι για τις διεργασίες της σκέψης τους κατά τη διάρκεια της  

διαδικασίας της ανάγνωσης. Κατά τη διδασκαλία, οι δάσκαλοι παρέχουν σαφείς οδηγίες για τη 

χρήση των µεταγνωστικών στρατηγικών τις οποίες µπορούν να εφαρµόζουν καθώς διαβάζουν. 

Η σαφής διδασκαλία των στρατηγικών κατανόησης ξεκινάει µε έναν δάσκαλο που εξηγεί 

ξεκάθαρα και µοντελοποιεί τις στρατηγικές, ακολουθούµενη από συζήτηση για το πότε και πώς 

ένας αναγνώστης θα πρέπει να εφαρµόζει τη στρατηγική κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, ενώ 

τέλος, κινείται προς την παροχή υποστηρικτικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση των 

µαθητών στις στρατηγικές κατά την ανάγνωση. Η µοντελοποίηση των στρατηγικών συχνά 

προκύπτει από µεθόδους, όπως η φωναχτή σκέψη του δασκάλου. Μέσα από αυτόν το διδακτικό 

κύκλο, είναι δυνατή η βαθµιαία µεταφορά ή απελευθέρωση ευθύνης από το δάσκαλο στο 

µαθητή. Με τον καιρό και καθώς ο κύκλος επαναλαµβάνεται για κάθε νέα στρατηγική, οι 

µαθητές σταδιακά γίνονται ικανοί να ξεκινούν και να αξιοποιούν ανεξάρτητα τις 

συγκεκριµένες στρατηγικές που διδάχτηκαν (McTavish, 2008; Fisher, 2002; Reid, 1981; 

Abromitis, 1994).   

Παρόλο που η ανάγκη για διδασκαλία της κατανόησης παραµένει, τώρα πια γνωρίζουµε 

καλύτερα πώς να ικανοποιήσουµε αυτή την ανάγκη, 30 χρόνια µετά από την εποχή που η 

Durkin (1978-79) παρατήρησε για πρώτη φορά την έλλειψη της διδασκαλίας της κατανόησης 

στα σχολεία. Επιπρόσθετα, γνωρίζουµε πλέον ότι µε το να διδάσκουµε στους µαθητές µας να 

χρησιµοποιούν ένα ρεπερτόριο στρατηγικών κατανόησης, τους ενθαρρύνουµε να διαβάζουν 

όπως διαβάζουν οι καλοί αναγνώστες. Οι στρατηγικές κατανόησης δεν είναι απλά στηρίγµατα, 

αλλά περισσότερο αποτελούν τα εργαλεία που χρησιµοποιούν οι άριστοι αναγνώστες 

προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους τους στην ανάγνωση κειµένων (Pressley & Wharton-

McDonald, 1997; Boulware-Gooden et al, 2007).  

Σύµφωνα µε τη µέχρι τώρα υπάρχουσα βιβλιογραφία για το θέµα της διδασκαλία της 

µεταγνώσης για τη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης µαθητών ∆ηµοτικού Σχολείου, 

είναι φανερό ότι οι δάσκαλοι θα πρέπει να τοποθετήσουν τη διδασκαλία µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων στο κέντρο της διδασκαλίας για όλους τους µαθητές, µολονότι σε διαφορετικά 

επίπεδα και µε διαφορετικά περιεχόµενα όσον αφορά τις στρατηγικές που θα διδάξουν (Griffith 

& Ruan, 2005).  
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………… 

Ημερομηνία: ……………………………………………................ 
 

 Άσκηση 1 
Θα διαβάσεις το κείμενο και μετά θα μου απαντήσεις στις ερωτήσεις 

 

Παράδειγμα 

 

Η Ελένη αγόρασε μια κούκλα. 

Η κούκλα της έχει καφέ μαλλιά και φοράει κόκκινο φόρεμα. 

Η φίλη της Ελένης, η Άννα, έδωσε στην κούκλα το όνομα 

Ζαχαρένια. 

 
 
1. Η κούκλα της Ελένης φοράει _____________ φόρεμα. 
 

α. κίτρινο  
β. κόκκινο 
γ. καφέ 
δ. πράσινο 
 

2. Πώς λένε την κούκλα; 
 

α. Ελένη 
β. Άννα 
γ. Μαρία 
δ. Ζαχαρένια 
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           Κείμενο 1 

 
Να μια μεγάλη γάτα.  Πίνει νερό.   

Μετά παίζει με τα γατάκια της.   

Ελάτε, ελάτε να παίξουμε,  

λέει η Κική. 

 
 
1. Ποιος μιλάει; 
 

α. τα γατάκια  
β. η Κική 
γ. η γάτα 
δ. η μαμά 

 
2. Η γάτα   νερό. 
 

α. τρώει 
β. παίζει 
γ. πίνει 
δ. θέλει 
 

2. Τι κάνει μετά η γάτα; 
 

α. τρώει το φαγητό της 
β. κοιμάται 
γ. παίζει με τα παιχνίδια της 
δ. παίζει με τα γατάκια της 
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Κείμενο 2 
 
 
Η Ζωή έχει ένα σκυλάκι. 

Το φροντίζει και το αγαπάει πολύ. 

Κάθε μέρα κάνουν βόλτα στο πάρκο. 

Τρέχουν, παίζουν και χαίρονται. 

Έχουν γίνει πια αχώριστοι φίλοι. 

 
 
 

1. Τι έχει η Ζωή; 
 
 α. μια γάτα 
 β. ένα παιχνίδι 
 γ. ένα φίλο 
 δ. ένα σκυλάκι 

 
 

2. Κάθε μέρα η Ζωή και το σκυλάκι    . 
 
 α. μαλώνουν 
 β. τρώνε 
 γ. πάνε περίπατο 
 δ. φωνάζουν 
 
 
3. Η Ζωή      πολύ το σκυλάκι της. 
 

α. ταΐζει   
β. αγαπάει 
γ. φοβάται 
δ. χαϊδεύει 
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Κείμενο 3 
 

 
Τα παιδιά σήμερα θα επισκεφτούν το θέατρο με το σχολείο τους.  
Από νωρίς έχουν συγκεντρωθεί στο προαύλιο και περιμένουν τα 
λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν. 
Κάποια στιγμή φτάνουν στο θέατρο.  Η παράσταση αρχίζει.  Όλοι 
κάθονται ήσυχα.  Προβολείς φωτίζουν την σκηνή και οι ηθοποιοί 
παίζουν.  Στο τέλος της παράστασης τα παιδιά χειροκροτούν 
ενθουσιασμένα. 
 

 
1. Πού βρίσκονται τα παιδιά από το πρωί;  
 α. Στο σχολείο 
 β. Στο προαύλιο του σχολείου 
 γ. στις τάξεις τους 
 δ. στο θέατρο 
 
2. Τι είδαν τα παιδιά; 
 α. κουκλοθέατρο 
 β. θεατρική παράσταση 
 γ. καραγκιόζη 
 δ. κινηματογράφο 

 
3. Τι από τα παρακάτω δεν ταιριάζει στο κείμενο; 
 α. Τα παιδιά βαρέθηκαν στο θέατρο 
 β. Το θέατρο ήταν μακριά απ’ το σχολείο 
 γ. Όταν τελείωσε η παράσταση τα παιδιά έφυγαν 
 δ. Στο τέλος της παράστασης τα παιδιά χειροκρότησαν 

 

4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 

         α. Τα παιδιά πήγαν στο κινηματογράφο. 
 β. Τα παιδιά πήγαν στο θέατρο με λεωφορεία. 
 γ.  Όλα τα παιδιά του σχολείου πήγαν στο θέατρο. 
 δ.  Κάποια στιγμή τα φώτα έσβησαν. 
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 Άσκηση 2 

Στην ιστορία που βλέπεις παρακάτω λείπουν μερικές λέξεις. Σε κάθε κενό λείπει μία 
μόνο λέξη. Διάβασε την ιστορία και συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν, διαλέγοντας 
κάθε φορά αυτή που ταιριάζει από την παρένθεση. Πριν, δες τα παραδείγματα που θα 
σε βοηθήσουν να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις: 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΕΝΙΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ 

Ήταν  μια  φορά,  που  λέτε,  ένα  μικρούτσικο  σύννεφο  που  _______________  με  

                                                                                                    (θύμιζε,  έμοιαζε,  φάνταζε) 

καραβάκι.  Έβλεπε  όμως   τα   αληθινά   καραβάκια  κάτω  στη  _______________  και  

                                                                                         (θάλασσα,  στεριά,  χώρα) 

τα  ζήλευε.   «Εγώ  ούτε  καραβοκύρη  έχω  να   με  _______________»,  παραπονιόταν  

                                                                            (διατάζει,  οδηγεί,  καθαρίζει) 

 «ούτε  ναυτάκια,  ούτε  ταξιδιώτες  έχω.  Μοναχούλι  αρμενίζω.  Σε  _______________  

                                                                                                                  (πολλούς,  όλους, κανένα) 

δε   δίνω  χαρά».   Κι   ενώ  τα  αδερφάκια  του  έπαιζαν  _______________,   κάνοντας  

                                                                                         (απαίσια,  χαρούμενα,  ανάποδα) 

τσουλήθρα  στις  πρωινές  ηλιαχτίδες  και  τραμπάλα  στα  μουστάκια _______________ 

                                                                                                                    (μου,  σου,  του) 

κυρ  Βοριά,  το  συννεφένιο   καραβάκι   έμενε   μόνο   και   θλιμμένο.  

 

_______________  είδε   μια   μέρα  μια  νεραϊδούλα   και   το  συμπόνεσε.  «Πες  

         (Το,  Τι,  Σαν) 

_______________ τι θέλεις, μικρό μου», του είπε τρυφερά, κι εγώ _______________ στο  

    (του,  μου,  το)                                                                                               (να,  αν,  θα) 

δώσω».   «Θέλω να έχω φίλους!»  στέναζε αυτό.  «Πολλούς _______________!  Και  να  

                                                                                           (μύλους,  φίλους,  σκύλους) 

Παραδείγματα 

Ο _________________ ζύγισε τα φρούτα. 

     (γιατρός, μανάβης) 

Το ποδήλατο _________________ Κικής είναι ολοκαίνουριο.  
                       (τον, του, της, την) 
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τους παίρνω  μαζί  μου στα  πιο  όμορφα _______________!»  Το  άγγιξε  τότε  η   καλή  

                                                             (ταξίδια,  παιχνίδια,  πράγματα) 

νεράιδα  με το μαγικό _______________της,  που  έσταζε  ασημόσκονη,  και  το  ονόμασε  

                               (γατάκι,  παιχνιδάκι,  ραβδάκι) 

«Φαντασία».  

Κι _______________ τότε,  το  συννεφένιο  καραβάκι,  με φουσκωμένο το  άσπρο  του  

             (ως,  από,  όπως) 

_______________,  ταξιδεύει  μικρά  και  μεγάλα  παιδιά σε  τόπους  ονειρεμένους.   Δεν  

(κουπί,  σκοινί,  πανί) 

 _______________  παρά να κλείσετε τα  μάτια  και το καραβάκι  που _______________   

(έχετε,  κάνετε,  λέτε)                                                                                             (τη,  το,  δεν) 

λένε «Φαντασία» θα  σας πάει  σε πολιτείες  μακρινές, σε _______________ που   δεν   τα  

                                                                                          (τόπους,  ταξίδια,  νησιά) 

γράφει   ο   χάρτης,   σε   χώρες   παραμυθένιες.   _______________  ένα   ωραίο   βιβλίο,  

                                                                       (Κλείστε,  Ανοίξτε,  Χαρίστε) 

κοιτάξτε μια εικόνα,  βυθιστείτε σε μια _______________ μελωδία… και η Φαντασία θα  

                                                            (γλυκιά,  πικρή,  βαρετή) 

σας  πάρει  για  ταξίδια  _______________.   

                               (ακριβά,  επικίνδυνα,  μαγικά) 
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 Άσκηση 3 
Στην ιστορία που βλέπεις παρακάτω λείπουν μερικές λέξεις. Σε κάθε κενό λείπει μία 
μόνο λέξη. Διάβασε την ιστορία και συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν. Πριν, δες τα 
παραδείγματα που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις: 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ΕΝΑ ΤΑΙΡΙΑΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 
 

Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα σιδεράδικο γεννήθηκε _________________ πρώτη 

βίδα. Ήταν έξυπνη και το μυαλό της έπαιρνε _________________ στροφές. Όμως, η βίδα, 

που όπως είπαμε ήταν πολύ _________________, σκέφτηκε πως μόνη της δεν μπορούσε 

να κάνει τίποτα. _________________  χρειαζόταν κάποιο συμπλήρωμα. Το είπε στον 

κατασκευαστή της, που _________________  απόλυτα. 

Έτσι, μέσα σε λίγες ώρες, γεννήθηκε το κατσαβίδι. _________________ τη βίδα και 

πριν μπορέσει  καλά καλά να σταθεί _________________ πόδια του, της έκανε πρόταση  

γάμου.  

-Είμαστε πλασμένοι ο _________________ για τον άλλο… της είπε. Τι θα ήμουν χωρίς 

_________________;  

Παντρεύτηκαν κι έκαμαν ένα σωρό παιδιά. Ο κόσμος γέμισε _________________ και 

κατσαβίδια.  

 

Παραδείγματα 

Ο _________________ εξέτασε το άρρωστο μωρό. 

_________________  παιδιά αγόρασαν μια καινούρια μπάλα.  
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ΚΛΕΙΔΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 

(Ένα ταιριαστό ζευγάρι) 

 

 

1. η 

2. πολλές – χίλιες 

3. έξυπνη 

4. Της – Θα 

5. συμφώνησε – κατάλαβε 

6. Είδε – Γνώρισε –Συνάντησε 

7. στα 

8. ένας 

9. εσένα 

10. βίδες – βιδάκια 
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                                                    ............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
                             Το κουτί των ιδεών 
                              
             Αυτό που διάβασα μπορεί να μου θύμισε κάτι από: 

 τη ζωή μου 
 την οικογένειά μου 
 τους φίλους μου 

 
 
 
       Όταν διάβαζα την ιστορία 

    σκεφτόμουν: 
 
1. ____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
2. ____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
3. ____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 

 μια άλλη ιστορία 
 ένα βιβλίο 
 ένα μάθημα 

 
 

 
              Η ιστορία αυτή  
            μου θύμισε: 
 
  1. ____________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 
 
  2. ____________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 
 
  3. ____________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 
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 Ποκ ο εξωγήινος 

Σ' ένα μακρινό γαλαξία ζούσε ένας εξωγήινος που τον έλεγαν Ποκ. Δεν ήταν πιο ψηλός 

από μια σπιθαμή! Παρόλο το ύψος του είχε ένα διαστημόπλοιο πολύ μεγάλο. Είχε μεγάλο 

κεφάλι, μικρή μύτη, μικρό στόμα και αρκετά μεγάλα μάτια που έδειχναν κάπως απορημένα. 

Μια μέρα ο Ποκ ανέβηκε στο υπερσύγχρονο διαστημόπλοιό του 

και ξεκίνησε για ένα διαγαλαξιακό ταξίδι. Μετά από εκατοντάδες 

γαλαξίες έφτασε πάνω από τη γη. Ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι 

έχανε ύψος! Τα όργανά του είχαν πάθει βλάβη και τον τραβούσε η 

έλξη της γης. Είχε μπει στην ατμόσφαιρά της. 

Το διαστημόπλοιο του ΠΟΚ εκείνη τη στιγμή έμοιαζε με πύρινος κομήτης! Προσέκρουσε 

με μεγάλη ορμή σ' ένα δάσος και αυτό τραντάχτηκε ολόκληρο. Βγήκε μπουσουλώντας απ' το 

διαστημόπλοιό του και προσπάθησε να το επισκευάσει. 

Παρόλες τις προσπάθειες του ΠΟΚ να το επισκευάσει, δεν τα κατάφερε. Εν τω μεταξύ, 

λίγο παραπέρα βρισκόταν ένα παιδάκι, που το έλεγαν Πέτρο και είχε έρθει στο δάσος για ένα 

πικ-νικ. Ο ΠΟΚ κρύφτηκε μέσα στη τσάντα του πικ-νικ που είχε φέρει μαζί του ο Πέτρος. 

Μετά από λίγο ο Πέτρος μάζεψε τα πράγματά του κι άρχισε να τρέχει προς το σπίτι του. 

Όταν έφτασε, μπήκε μέσα, κατευθύνθηκε προς το δωμάτιό του και έκλεισε με βρόντο την 

πόρτα πίσω του. Άνοιξε την τσάντα του πικ-νικ, και τι να δει: ένα πλάσμα σαν σκιουράκι, που 

δεν ήταν ψηλότερο από μία σπιθαμή. Ο ΠΟΚ όμως που ήξερε την γλώσσα των ανθρώπων, 

του εξήγησε ποιος ήταν, από πού ήρθε και τι περιπέτεια είχε περάσει πριν βρεθεί εδώ. 

Μετά από λίγες ημέρες ο ΠΟΚ κι ο Πέτρος ήταν αχώριστοι φίλοι. ΄Επαιζαν μαζί, και κάθε 

μέρα ο ΠΟΚ βοηθούσε τον Πέτρο με τα μαθήματά του. Και ο Πέτρος βοηθούσε τον Ποκ να 

επισκευάσει το διαστημόπλοιό του.  

Μετά από μία εβδομάδα ο ΠΟΚ και ο Πέτρος κατάφεραν να 

φτιάξουν ένα καινούργιο διαστημόπλοιο από το παλιό ραδιόφωνο 

του Πέτρου. Αφού αποχαιρέτησαν ο ένας τον άλλο, ο Ποκ 

απογείωσε το διαστημόπλοιο από την ταράτσα και αποχαιρετώντας 

ξαναγύρισε στον πλανήτη του. 



 
       

 

 

                             

…………………………………………………………………… 

 

 

                                                                                                       
                           .................................................            ……………………………………..           ……………………………………… 

                            ………………………………….           ……………………………………..           ……………………………………… 

                           …………………………………..           ……………………………………..           ……………………………………… 

                        …………………………………….           ……………………………………..           ……………………………………… 

         ………………………………………………           ……………………………………..           ……………………………………… 

         ………………………………….                              ……………………………                         …..          ……………………………      

 

 

Η ιστορία αυτή μιλούσε για………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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    πάρα πολύ 
      σημαντικό 
     
 
    αρκετά 
   σημαντικό 
 
 
    μέτρια 
   σημαντικό 
 
 
      λίγο  
   σημαντικό 
 
   
    καθόλου 
   σημαντικό 
 
                       ………………………………………          ………………………………………         ………………………………………        …………………………………… 

                       ………………………………………          ………………………………………         ………………………………………        …………………………………… 

                       ………………………………………          ………………………………………         ………………………………………        …………………………………… 

                       ………………………………………          ………………………………………         ………………………………………        …………………………………… 
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Μεταγνωστικές Στρατηγικές Κατανόησης Κειμένου 

Κλείδα Παρατήρησης Ερευνητή 

 

Τίτλος κειμένου: ………………………………………………… 

Επίπεδο ομάδας: ……………………………………………… 

 

              
Ο
νο
μα
τε
πώ
νυ
μο

 Μ
αθ
ητ
ή 

Τμ
ήμ
α 
κα
ι Ο
μά
δα

 

      

Στρατηγικές που εφαρμόστηκαν 

      

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι από τη ζωή σου;                        Κ με Ε

      

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι άλλο που έχεις διαβάσει;          Κ με Κ 

      

Τι θα συμβεί μετά; 
πρόβλεψη

      

Για τι μιλάει αυτή η ιστορία περίπου; 
αλληλουχία

      

Ποια είναι τα σημαντικά σημεία της ιστορίας; 
αλληλουχία

      

 

Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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Μεταγνωστικές Στρατηγικές Κατανόησης Κειμένου 

Κλείδα Παρατήρησης Ερευνητή 

 

Τίτλος κειμένου: «Ποκ, ο εξωγήινος» 

Επίπεδο ομάδας: καλοί αναγνώστες (1) 

          
 

   
Ο
νο
μα
τε
πώ
νυ
μο

 Μ
αθ
ητ
ή 

Τμ
ήμ
α 
κα
ι Ο
μά
δα

 

Μ
αν
ώ
λη
ς  

  (
Β

1)
 

Π
αν
αγ
ιώ
τη
ς  

  (
Β

1)
 

Μ
ιχ
άλ
ης

   
 (Β

1)
 

Στ
αυ
ρο
ύλ
α 

  (
Β

1)
 

Μ
αρ
ία

 Κ
αλ

.  
 (Β

1)
 

Κ
ω
νσ
τα
ντ
ίν
ος

   
(Β

1)
 

Κ
ατ
ερ
ίν
α 

   
(Β

1)
 

Στρατηγικές που εφαρμόστηκαν 

       

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι από τη ζωή σου;                        Κ με Ε

   
    

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι άλλο που έχεις διαβάσει;          Κ με Κ  

  
  

  

Τι θα συμβεί μετά; 
πρόβλεψη  

 
     

Για τι μιλάει αυτή η ιστορία περίπου; 
αλληλουχία  

      

Ποια είναι τα σημαντικά σημεία της ιστορίας; 
αλληλουχία   

     

 

Παρατηρήσεις:  

• Επιλογή στρατηγικής γιατί βοηθάει την κατανόηση: Μανώλης, Παναγιώτης, Μιχάλης, 

Κων/νος, Κατερίνα, Μαρία 

• Επιλογή στρατηγικής λόγω γραφικού οργανωτή (ευχάριστο, εύκολος, όμορφος, κ.ά.):  

Σταυρούλα 

• Επιλογή στρατηγικής για άλλους λόγους: Κωνσταντίνος (πρόβλεψη-ήθελε να 

χρησιμοποιήσει απασχοληθεί με κάτι ώσπου να τελειώσουν οι συμμαθητές του και 

σημείωσε ότι επειδή είχε διαβάσει την ιστορία, μάντευε σωστά)  

• Μη ολοκλήρωσης γραφικού οργανωτή: Παναγιώτης (κόπωση), Κατερίνα (είχε μείνει 

τελευταία και αποφάσισε μόνη της να σταματήσει για να προχωρήσει η διαδικασία) 
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Τίτλος κειμένου: «Ποκ, ο εξωγήινος»  

Επίπεδο ομάδας: καλοί αναγνώστες (2) 

 

Παρατηρήσεις:  

• Επιλογή στρατηγικής γιατί βοηθάει την κατανόηση: Δήμητρα, Κατερίνα, Δημήτρης, Θάνος 

• Επιλογή στρατηγικής λόγω γραφικού οργανωτή (ευχάριστο, εύκολος, όμορφος, κ.ά.):  

Μελίνα  

• Επιλογή στρατηγικής για άλλους λόγους: κανείς δεν ανέφερε κάτι σχετικό 

• Μη ολοκλήρωσης γραφικού οργανωτή: Δημήτρης (κόπωση), Θάνος (βαρέθηκε), Κατερίνα 

(θεώρησε ότι δεν ήταν απαραίτητο να συμπληρώσει τα πάντα), Μελίνα (κουράστηκε-

βαρέθηκε)  

          
 

   
Ο
νο
μα
τε
πώ
νυ
μο

 Μ
αθ
ητ
ή 

Τμ
ήμ
α 
κα
ι Ο
μά
δα

 

Δη
μή
τρ
ης

   
 (Β

2)
 

Θ
άν
ος

   
(Β

2)
 

Δή
μη
τρ
α 

   
(Β

2)
 

Κ
ατ
ερ
ίν
α 

   
(Β

2)
 

Μ
ελ
ίν
α 

   
(Β

2)
 

Στρατηγικές που εφαρμόστηκαν 

     

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι από τη ζωή σου;                        Κ με Ε

  
 

 
 

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι άλλο που έχεις διαβάσει;          Κ με Κ 

  
  

 

Τι θα συμβεί μετά; 
πρόβλεψη

 
  

  

Για τι μιλάει αυτή η ιστορία περίπου; 
αλληλουχία

     

Ποια είναι τα σημαντικά σημεία της ιστορίας; 
αλληλουχία
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Τίτλος κειμένου: «Ποκ, ο εξωγήινος» 

Επίπεδο ομάδας: μέτριοι αναγνώστες (1) 

          
 

   
Ο
νο
μα
τε
πώ
νυ
μο

 Μ
αθ
ητ
ή 

Τμ
ήμ
α 
κα
ι Ο
μά
δα

 

Κ
ώ
στ
ας

   
(Β

1)
 

Εμ
μά
νο
υε
λ 

  (
Β

1)
 

Ελ
έν
η 

  (
Β

1)
 

Έ
λλ
η 

  (
Β

1)
 

Φ
ίλ
ιπ
πο
ς  

 (Β
1)

 

Ελ
ευ
θε
ρί
α 

  (
Β

1)
 

Στρατηγικές που εφαρμόστηκαν 

      

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι από τη ζωή σου;                        Κ με Ε

   
   

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι άλλο που έχεις διαβάσει;          Κ με Κ 

    
 

 

Τι θα συμβεί μετά; 
πρόβλεψη  

   
 

 

Για τι μιλάει αυτή η ιστορία περίπου; 
αλληλουχία

      

Ποια είναι τα σημαντικά σημεία της ιστορίας; 
αλληλουχία

    
 

 

 

Παρατηρήσεις:  

• Επιλογή στρατηγικής γιατί βοηθάει την κατανόηση: Ελένη (είχε να αναφέρουν πολλές 
προηγούμενες εμπειρίες, ενώ ο εντοπισμός της αλληλουχίας την βοηθούσε να θυμάται 
πολλά πράγματα από την ιστορία) 

• Επιλογή στρατηγικής λόγω γραφικού οργανωτή (ευχάριστο, εύκολος, όμορφος, κ.ά.):  
Έλλη (αλληλουχία-ευχάριστος γραφικός οργανωτής), Κώστας (αλληλουχία), Εμμάνουελ 
(πρόβλεψη) 

• Επιλογή στρατηγικής για άλλους λόγους: Κώστας και Εμμάνουελ (προηγούμενη γνώση: 
έγραφαν άσχετα και άστοχα πράγματα, χωρίς να εφαρμόζουν ουσιαστικά την στρατηγική, 
απλά επειδή την χρησιμοποίησαν όλοι οι υπόλοιποι μαθητές της ομάδας), Φίλιππος 
(πρόβλεψη-αναποφάσιστος), Ελευθερία (αναποφάσιστη, άλλαξε γραφικούς οργανωτές 2 
φορές μέχρι να καταλήξει στην τελική επιλογή της)  

• Μη ολοκλήρωσης γραφικού οργανωτή: Εμμάνουελ (κουράστηκε, έμεινε τελευταίος και 
αποφάσισε να σταματήσει την προσπάθεια), Φίλιππος κι Ελευθερία (βαριόταν, δεν ήξεραν 
τι να γράψουν) 
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Τίτλος κειμένου: «Ποκ, ο εξωγήινος» 

Επίπεδο ομάδας: μέτριοι αναγνώστες (2) 
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Στρατηγικές που εφαρμόστηκαν 

    

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι από τη ζωή σου;                      Κ με Ε 

   
 

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι άλλο που έχεις διαβάσει;         Κ με Κ   

  

Τι θα συμβεί μετά; 
πρόβλεψη     

Για τι μιλάει αυτή η ιστορία περίπου; 
αλληλουχία  

   

Ποια είναι τα σημαντικά σημεία της ιστορίας; 
αλληλουχία

   
 

 

Παρατηρήσεις:  

• Επιλογή στρατηγικής γιατί βοηθάει την κατανόηση: Μάριος (χρήση προηγούμενης 

γνώσης: σύνδεση κειμένου με εαυτό και άλλο κείμενο αντίστοιχα), Μαριάννα 

(αλληλουχία-την βοηθάει να βάλει τα γεγονότα σε μια σειρά και να θυμάται), Γιώργος 

(χρησιμοποίηση και τις δύο γιατί τον βοηθούν να καταλάβει την ιστορία) 

• Επιλογή στρατηγικής λόγω γραφικού οργανωτή (ευχάριστο, εύκολος, όμορφος, κ.ά.):  

Μάριος (αλληλουχία-γράφημα)  

• Επιλογή στρατηγικής για άλλους λόγους: Ελένη (δεν ήξερε τι να διαλέξει, βαριόταν πολύ 

και αφού έπρεπε να κάνει κάτι επέλεξε τυχαία χωρίς να το πολυσκεφτεί) 

• Μη ολοκλήρωσης γραφικού οργανωτή: Ελένη (βαρέθηκε), Μαριάννα (κουράστηκε), 

Γιώργος (επέλεξε να συμπληρώσει αποσπασματικά τους γραφικούς οργανωτές, δηλαδή 

κάποιο συγκεκριμένο βήμα της στρατηγικής και όχι ολόκληρη) 
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Τίτλος κειμένου: «Ποκ, ο εξωγήινος» 

Επίπεδο ομάδας: μέτριοι αναγνώστες (3) 
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Στρατηγικές που εφαρμόστηκαν 

    

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι από τη ζωή σου;                        Κ με Ε

    
Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι άλλο που έχεις διαβάσει;          Κ με Κ 

    

Τι θα συμβεί μετά; 
πρόβλεψη     

Για τι μιλάει αυτή η ιστορία περίπου; 
αλληλουχία

   
 

Ποια είναι τα σημαντικά σημεία της ιστορίας; 
αλληλουχία

   
 

 

Παρατηρήσεις:  

• Επιλογή στρατηγικής γιατί βοηθάει την κατανόηση: Ανδρέας (είχε να αναφέρουν πολλές 

προηγούμενες εμπειρίες, ενώ ο εντοπισμός της αλληλουχίας τον βοηθούσε να θυμάται 

πολλά πράγματα από την ιστορία), Λεωνίδας (το κείμενο του θύμιζε πολλές προσωπικές 

του εμπειρίες και αναγνώσματά του, ενώ με την αλληλουχία θυμόταν καλύτερα την 

ιστορία) 

• Επιλογή στρατηγικής λόγω γραφικού οργανωτή (ευχάριστο, εύκολος, όμορφος, κ.ά.): 

Στέλλα (αλληλουχία) 

• Επιλογή στρατηγικής για άλλους λόγους: Στέλλα (προηγούμενη γνώση: έγραφε άσχετα και 

άστοχα πράγματα, χωρίς να εφαρμόζει ουσιαστικά την στρατηγική, απλά επειδή την 

χρησιμοποίησαν άλλοι μαθητές της ομάδας), Μαρία (αναποφάσιστη, άλλαξε γραφικούς 

οργανωτές 2 φορές μέχρι να καταλήξει στην τελική επιλογή της)  

• Μη ολοκλήρωσης γραφικού οργανωτή: Μαρία (βαριόταν, δεν ήξερε τι να γράψει) 
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Τίτλος κειμένου: «Ποκ, ο εξωγήινος» 

Επίπεδο ομάδας: μέτριοι αναγνώστες (4) 
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Στρατηγικές που εφαρμόστηκαν 

   

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι από τη ζωή σου;                        Κ με Ε  

  

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι άλλο που έχεις διαβάσει;          Κ με Κ  

  

Τι θα συμβεί μετά; 
πρόβλεψη    

Για τι μιλάει αυτή η ιστορία περίπου; 
αλληλουχία

 
 

 

Ποια είναι τα σημαντικά σημεία της ιστορίας; 
αλληλουχία

 
 

 

 

Παρατηρήσεις: 

• Επιλογή στρατηγικής γιατί βοηθάει την κατανόηση: κανείς δεν το ανέφερε 

• Επιλογή στρατηγικής λόγω γραφικού οργανωτή (ευχάριστο, εύκολος, όμορφος, κ.ά.): 

Ραφαέλα (επέλεξε ότι της ήταν πιο εύκολο και είχε λιγότερο γράψιμο), Γιώργος 

(αλληλουχία: ευχάριστος γραφικός οργανωτής, του άρεσαν τα σχέδια και να συμπληρώνει 

το γράφημα) 

• Επιλογή στρατηγικής για άλλους λόγους: και Ραφαέλα (αναποφάσιστη, δεν μπορούσε να 

επιλέξει κάποιον γραφικό οργανωτή, δυσκολεύτηκε να εφαρμόσει κάποια στρατηγική. 

Μάλιστα αντέγραφε ολόκληρα κομμάτια από το κείμενο στον γραφικό οργανωτή και όχι 

δικές της εμπειρίες), Μανόλης (θυμόταν καλύτερα την στρατηγική της αλληλουχίας) 

• Μη ολοκλήρωσης γραφικού οργανωτή: Γιώργος (δεν ήξερε τι άλλο να γράψει και τα 

παράτησε), Ραφαέλα (βαρέθηκε, αντέγραφε από το κείμενο) 
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Τίτλος κειμένου: «Ποκ, ο εξωγήινος» 

Επίπεδο ομάδας: αδύναμοι αναγνώστες (1) 
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Στρατηγικές που εφαρμόστηκαν 

    

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι από τη ζωή σου;                        Κ με Ε     

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι άλλο που έχεις διαβάσει;          Κ με Κ     

Τι θα συμβεί μετά; 
πρόβλεψη    

 

Για τι μιλάει αυτή η ιστορία περίπου; 
αλληλουχία

   
 

Ποια είναι τα σημαντικά σημεία της ιστορίας; 
αλληλουχία  

  
 

 

Παρατηρήσεις:  

• Επιλογή στρατηγικής γιατί βοηθάει την κατανόηση: κανείς δεν το ανέφερε 

• Επιλογή στρατηγικής λόγω γραφικού οργανωτή (ευχάριστο, εύκολος, όμορφος, κ.ά.): 

Άλκης (διστακτικός-επέλεξε ότι του ήταν πιο ευχάριστο αισθητικά) 

• Επιλογή στρατηγικής για άλλους λόγους: Μύρων (αναποφάσιστος, δεν μπορούσε να 

επιλέξει κάποιον γραφικό οργανωτή, άλλαξε την επιλογή τους μία φορά), Φαίη 

(αναποφάσιστη, κοιτούσε γύρω της και παρατηρούσε τις επιλογές των άλλων, επέλεξε 

αυτό που είχαν επιλέξει οι περισσότεροι) 

• Μη ολοκλήρωσης γραφικού οργανωτή: Μύρων (βαρέθηκε) 
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Τίτλος κειμένου: «Ποκ, ο εξωγήινος» 

Επίπεδο ομάδας: αδύναμοι αναγνώστες (2) 
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Στρατηγικές που εφαρμόστηκαν 

      

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι από τη ζωή σου;                      Κ με Ε    

   
Υπάρχει κάποιο κομμάτι της ιστορίας που να σου 
θυμίζει κάτι άλλο που έχεις διαβάσει;        Κ με Κ   

  
  

Τι θα συμβεί μετά; 
πρόβλεψη       

Για τι μιλάει αυτή η ιστορία περίπου; 
αλληλουχία

      

Ποια είναι τα σημαντικά σημεία της ιστορίας; 
αλληλουχία

      
 

Παρατηρήσεις:  

• Επιλογή στρατηγικής γιατί βοηθάει την κατανόηση: Σταύρος (προηγούμενη γνώση: του 
θύμισε πολύ έντονα πράγματα από την προσωπική του ζωή και τα παιχνίδια του) 

• Επιλογή στρατηγικής λόγω γραφικού οργανωτή (ευχάριστο, εύκολος, όμορφος, κ.ά.): όλοι 
οι μαθητές της ομάδας ανέφεραν ότι τους έβρισκαν πιο εύκολους και πιο ευχάριστους τους 
γραφικούς οργανωτές που χρησιμοποίησαν, γεγονός που τους οδήγησε στις συγκεκριμένες 
επιλογές τους 

• Επιλογή στρατηγικής για άλλους λόγους: Ελιέζερ και Νικηφόρος (αναποφάσιστοι, δεν 
μπορούσαν να επιλέξουν κάποιον γραφικό οργανωτή, άλλαξαν δύο φορές ο πρώτος και μία 
ο δεύτερος την επιλογή τους και δυσκολεύτηκαν αρκετά να εφαρμόσουν τις στρατηγικές 
που επέλεξαν), Παντελής (αναποφάσιστος, δεν μπορούσε να επιλέξει κάποιον γραφικό 
οργανωτή, δυσκολεύτηκε να εφαρμόσει κάποια στρατηγική, άλλαξε την επιλογή του τρεις 
φορές μέχρι να καταλήξει στην αλληλουχία), Ευτυχία (της αρέσει να γράφει πολύ, είτε 
άσχετα είτε σχετικά με το κείμενο στοιχεία, επέλεξε αδιακρίτως χωρίς να σκεφτεί)  

• Μη ολοκλήρωσης γραφικού οργανωτή: Σταύρος (δεν έγραψε πληροφορίες από το κείμενο 
στο γράφημα, πέρα από μία άσχετη και έπειτα μόνο σχεδίαζε), Ευτυχία (κουράστηκε), 
Ελιέζερ (μπερδεύτηκε, απογοητεύτηκε και σταμάτησε την προσπάθεια, παρόλο που 
ασχολήθηκε με σοβαρότητα), Νικηφόρος (βαρέθηκε), Μιχάλης (πεισματική άρνηση, δεν 
ήθελε να συμμετέχει, απλώς διάβασε το κείμενο και δήλωσε ότι δεν χρησιμοποίησε καμία 
στρατηγική και ότι δεν σκεφτόταν τίποτα ούτε κατά την διάρκεια της ανάγνωσης, ούτε 
μετά) 
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Ο αδερφός της Ασπασίας 
(προσαρμοσμένο απόσπασμα) 

 
Μια από τις παραδόσεις που έχουμε στην οικογένεια είναι να φοράμε, η Ασπασία 

κι εγώ, τις Απόκριες τις φορεσιές που ο μπαμπάς φορούσε όταν ήταν παιδί. Πέρυσι 

δεν είχα ντυθεί καθόλου, γιατί είχα πάθει ανεμοβλογιά και δεν πήγα σε κανένα πάρτι.  

Φέτος, όμως, είμαι καλά και προχτές που έκανε το πάρτι της η Σοφία έπρεπε να 

βάλω τη στολή του ιππότη. Αχ, πώς το άντεξα! Όχι πως η στολή αυτή ήταν άσχημη. 

Ίσα ίσα, είναι μια καταπληκτική στολή! Έχει όμορφη βελουδένια μπέρτα, καπέλο με 

φτερό, έχει κι ένα όμορφο σπαθί. Αλλά έχει και… καλσόν! 

Εγώ δεν ήθελα με τίποτα να βάλω καλσόν. Δεν άλλαζα με τίποτα γνώμη. Οι 

γονείς μου, όμως, με ντύσανε ιππότη και με πήγανε στο πάρτι, με το ζόρι σχεδόν.  

Δεν ήξερα πώς να κρύψω τα πόδια 

μου. Με είδε κι ο Γιωργής κι έβαλε τα 

γέλια. Από τα νεύρα μου του έριξα μια 

κλοτσιά κι εκείνος αμέσως μετά μου 

έδωσε μια μπουνιά. Είπα να του δώσω 

και καμιά κουτουλιά, αλλά φοβήθηκα 

μην πάθει τίποτα το φτερό του καπέλου 

μου και μετά ποιος θ’ άκουγε τον μπαμπά, που θα φώναζε ότι του χάλασα τη στολή. 

Έκατσα, λοιπόν, σε μια γωνιά και πήρα την απόφαση πως θα περνούσα το χειρότερο 

πάρτι της ζωής μου.  

Και πάνω που νόμιζα ότι τίποτα καλό δεν θα συνέβαινε εκείνο το βράδυ, με 

πλησίασε ένα κορίτσι. Ήταν ντυμένη νεράιδα της νύχτας και το πρόσωπό της ήταν 

βαμμένο. Ήταν πολύ όμορφη, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω ποια ήταν.  

Μόλις, όμως, ήρθε λίγο πιο κοντά την αναγνώρισα αμέσως. Ήταν η Μυρσίνη, το 

κορίτσι που μου άρεσε. Με κοίταξε καλά καλά και μου ψιθύρισε ότι της άρεσε πολύ 

η στολή μου. Μου είπε ότι ήμουν ο πιο όμορφος ιππότης που είχε δει ποτέ. Εγώ απλά 

χαμογέλασα. 

Κι έτσι, μου έφυγε το άγχος και πέρασα πολύ ωραία το υπόλοιπο βράδυ στο πάρτι 

της Σοφίας. 
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    Μια αγαπημένη στολή 

(προσαρμοσμένο απόσπασμα) 
 

Θυμάμαι μια αποκριά, 35 περίπου χρόνια πριν. Θα ‘μουνα δέκα με έντεκα 

χρονών. Η μαμά μου ήθελε να μου φτιάξει μια ολοκαίνουρια στολή με τα χεράκια 

της και με ρώτησε τι θα ήθελα να ντυθώ.  

Δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ πολύ. Εκείνο τον καιρό διάβαζα μια ιστορία με 

ιππότες και είχα όνειρο να φορέσω στο κεφάλι μου ένα καπέλο με φτερό, να ρίξω 

στους ώμους μου μια μακριά μπέρτα και στη μέση μου να κρεμάσω ένα σπαθί. Τα 

είπα όλα αυτά στη μαμά μου κι εκείνη πήγε στην αγορά να αγοράσει τα υφάσματα. 

 Την επόμενη μέρα η στολή του ιππότη ήταν έτοιμη. Η μαμά 

είχε διαλέξει πολύ όμορφα χρώματα για να βάλει στη στολή μου. 

Η μπέρτα και το καπέλο ήταν μπλε, το φτερό ήταν κόκκινο και 

το καλσόν ήταν φτιαγμένο από ένα απαλό κίτρινο ύφασμα. Ήταν 

μια θαυμάσια στολή. 

Την τελευταία Κυριακή της αποκριάς φόρεσα τη στολή μου 

και πήγα στο χορό του σχολείου. Εκεί υπήρχε άλλο ένα παιδί που 

είχε ντυθεί ιππότης. Τη δικιά του τη στολή, όμως, την είχε 

αγοράσει από ένα μαγαζί. Την είχα δει στη βιτρίνα. Όμως, ήμουν 

σίγουρος ότι η δικιά μου στολή ήταν πιο ωραία, παρόλο που δεν 

ήταν τόσο γυαλιστερή και πολύχρωμη, γιατί ήταν φτιαγμένη με 

πολύ αγάπη και φροντίδα από κάποιον που με αγαπούσε πολύ.  

Στο τέλος της βραδιάς έγινε ένας διαγωνισμός για την πιο όμορφη στολή του 

χορού. Οι πιο ωραίες στολές ήταν η δικιά μου και του άλλου ιππότη. Μόνο ένας, 

όμως, έπρεπε να νικήσει. Και αυτός ήταν ο άλλος ιππότης. Εγώ πικράθηκα πολύ. 

Πέρασαν τα χρόνια κι εγώ μεγάλωσα και άλλαξα. Η στολή που μου είχε φτιάξει η 

μαμά μου, όμως, δεν έπαθε τίποτα. Ούτε τα υφάσματα χάλασαν, ούτε τα χρώματα 

ξεθώριασαν. Έμεινε όμορφη σαν την πρώτη μέρα που είχε φτιαχτεί με πολύ 

φροντίδα και αγάπη για μένα.  

Τη φόρεσε η κόρη μου μια φορά και τώρα τη φοράει ο γιος μου. Μοιάζει να είναι 

αθάνατη. Και είμαι σίγουρος πως εκείνη η άλλη, η στολή της βιτρίνας, θα έχει 

χαλάσει και θα την έχουν πετάξει. Κανείς δεν θα τη θυμάται πια. Ενώ τη δικιά μου 

θα τη φοράνε και τα εγγόνια μου. 
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Η καρδούλα 
(προσαρμοσμένο απόσπασμα) 

 
Με τον αδερφό μου είχαμε αρχίσει από καιρό να φτιάχνουμε μόνοι μας τον αετό 

μας. Είχαμε μαζέψει όλα τα υλικά. Τα καλάμια, τον σπάγκο, τις παλιές εφημερίδες 

για την ουρά κι ένα μεγάλο κόκκινο χαρτόνι.  

Μέχρι την Κυριακή του καρναβαλιού είχαμε φτιάξει το σκελετό, την ουρά του 

αετού και είχαμε δέσει πάνω στο σκελετό τη μια άκρη του σπάγκου. Το μόνο πράγμα 

που μας απέμενε ήταν να αποφασίσουμε τι σχήμα θα είχε ο φετινός αετός μας.  

- Εγώ λέω να είναι πουλί, είπε ο αδερφός μου. 

- Όχι, αποκλείεται. Δεν φτάνουν τόσα αληθινά πουλιά που πετούν στον ουρανό; 

απάντησα εγώ. 

- Τότε να τον κάνουμε αστέρι! 

- Αστέρι είχαμε πέρυσι, είπα ξύνοντας το κεφάλι μου. 

Με τα πολλά, περάσαμε όλο το απόγευμα κουβεντιάζοντας 

για το σχήμα του αετού μας. Στο τέλος μας ήρθε η ιδέα να τον 

κάνουμε καρδούλα, μιας και το χαρτόνι μας είχε το κατάλληλο 

χρώμα για ένα τέτοιο σχήμα. Κόβαμε και κολλούσαμε όλο το 

βράδυ. 

Την επόμενη μέρα, πήραμε τον αετό μας και πήγαμε στο 

μεγάλο χωράφι που είναι πάνω στο λόφο και βλέπει στη 

θάλασσα. Εκεί είχαν μαζευτεί όλα τα παιδιά του χωριού για να 

πετάξουν τον αετό τους. Γινόταν χαλασμός.  

Η καρδούλα μας πέταξε με την πρώτη και πήγε ίσαμε τον ουρανό να 

συναντήσει τους αγγέλους. Πολλά από τα παιδιά που ήταν εκεί ήθελαν να 

κρατήσουν για λίγο τον σπάγκο της καρδούλας. Ήταν λες και ο ουρανός είχε 

αποκτήσει τη δική του καρδιά που έκανε τούμπες και παιχνίδια με τον άνεμο.  

Τώρα, κάθε Καθαρά Δευτέρα, ανάμεσα στους πλαστικούς αετούς των 

σημερινών παιδιών ψάχνω την καρδούλα των παιδικών μου χρόνων. Και κάθε 

φορά την βρίσκω, όχι ψηλά στον ουρανό, αλλά μέσα στη δικιά μου την καρδούλα 

να πετάει και να ανεμίζει περήφανα η ουρά της. 
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Μια έκπληξη για τη μαμά κουνέλα 

(προσαρμοσμένο απόσπασμα) 
 

Ζούσαν κάποτε σ’ ένα κήπο, κοντά στο δάσος, οκτώ μικρά κουνελάκια. Τέσσερα 

αγοράκια, ο Ρόλης, ο Τρόλης, ο Μπόλης και ο Τζόλης και τέσσερα κοριτσάκια, η Ντόλη, 

η Μόλη, η Λόλη και η Πόλη. Έπαιζαν χαρούμενα και αγαπούσαν πολύ τη μητέρα τους. 

Μια μέρα που η μαμά τους είχε τη γιορτή της, αποφάσισαν να της κάνουν ένα μεγάλο 

και πολύ ωραίο δώρο.  

Ο Ρόλης πρότεινε να της κάνουν δώρο ένα μεγάλο καλάθι. Όλα τα αδερφάκια του 

συμφώνησαν αμέσως κι έτρεξαν να φέρουν κλαδάκια για να πλέξουν το καλάθι. Μόλις 

τέλειωσαν, τα κουνελάκια άρχισαν να σκέφτονται τι θα έβαζαν μέσα στο καλάθι.  

Η Ντόλη είπε ότι θα μπορούσαν να το γεμίσουν με χρωματιστά λουλούδια. Τα 

υπόλοιπα κουνελάκια ενθουσιάστηκαν με την ιδέα. Όμως, η Πόλη που ήταν πολύ έξυπνη 

είχε να πει στα αδέρφια της ένα άσχημο νέο για τα λουλούδια. 

Η άνοιξη δεν είχε έρθει ακόμα και τα λουλούδια δεν είχαν ανθίσει 

ακόμα. Ούτε στον κήπο υπήρχαν μαργαρίτες, ούτε στο δάσος παπαρούνες. 

Τα κουνελάκια στενοχωρήθηκαν πολύ και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Ώσπου 

στο μυαλουδάκι του Μπόλη που ήταν πολύ εφευρετικός, ήρθε μια 

φανταστική ιδέα. 

Τα λουλούδια που θα έβαζαν στο καλάθι δεν ήταν απαραίτητο να 

ήταν αληθινά και μυρωδάτα. Θα έφτιαχναν δικά τους χάρτινα 

χρωματιστά λουλούδια και θα στόλιζαν το καλάθι της μανούλας 

τους. Τα κουνελάκια συμφώνησαν χαρούμενα και άρχισαν αμέσως 

να κόβουν και να ζωγραφίζουν πολλά διαφορετικά λουλούδια.  

Όταν τέλειωσαν, έβαλαν τα χάρτινα λουλούδια τους στο καλάθι και το στόλισαν με 

χρωματιστές κορδέλες και φιόγκους. Άφησαν το πανέμορφο καλάθι τους πάνω στο 

τραπέζι για να το βρει η μαμά όταν θα ερχόταν από τη δουλειά και κρύφτηκαν πίσω από 

τα έπιπλα του σπιτιού για να της κάνουν έκπληξη. Σε λίγη ώρα, ακούστηκαν βήματα και 

κλειδιά. Η πόρτα άνοιξε και μπήκε μέσα η μαμά κουνέλα.  

Μόλις είδε το καλάθι με τα χάρτινα λουλούδια άρχισε να γελάει από τη χαρά της. Τότε 

τα κουνελάκια πετάχτηκαν από τις κρυψώνες τους και η μαμά κουνέλα τα αγκάλιασε και 

τα φίλησε οκτώ φορές το καθένα. 
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Το νόμισμα 

(προσαρμοσμένο απόσπασμα) 
 

Ο Σταύρος είχε κολλήσει τη μύτη του στο τζάμι μιας βιτρίνας. Κοίταζε με θαυμασμό 

όλα αυτά τα χρωματιστά κουτιά με τα ολοκαίνουρια γυαλιστερά παιχνίδια. «Αν είχα 

άλλα δύο ευρώ», σκέφτηκε, «θα αγόραζα εκείνο το κουτί με τα αυτοκινητάκια…!» 

Μετά από λίγο ξεκίνησε να γυρίσει στο σπίτι του, απογοητευμένος που δεν είχε τα 

χρήματα που χρειαζόταν για να αγοράσει το παιχνίδι που του άρεσε. Περπατούσε με το 

κεφάλι σκυφτό, ώσπου ξαφνικά είδε κάτι να γυαλίζει στο έδαφος… 

Ο Σταύρος έσκυψε και έπιασε το αστραφτερό αντικείμενο. Δεν τον γελούσαν τα 

μάτια του! Ήταν πράγματι ένα νόμισμα των δύο ευρώ! Ακριβώς αυτό που χρειαζόταν 

για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του! Άρχισε να χοροπηδάει από τη χαρά του κι 

έτρεξε πίσω στο μαγαζί για να αγοράσει αμέσως τα αυτοκινητάκια. Κάτι, όμως, τον 

έκανε να σταματήσει απότομα και να κοιτάξει στο πλάι… 

Σε μια γωνία στο πεζοδρόμιο καθόταν ο καλύτερος φίλος του Σταύρου, ο Αλέξης. 

Φαινόταν πολύ στενοχωρημένος. Σχεδόν έκλαιγε. Ο Σταύρος τον πλησίασε, έκατσε 

δίπλα του και τον ρώτησε με ενδιαφέρον τι είχε πάθει.  

Ο Αλέξης άρχισε να του εξηγεί ότι η μαμά του τον είχε στείλει να αγοράσει ψωμί, 

αλλά στο δρόμο είχε χάσει τα λεφτά. Έψαξε παντού, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Ο Σταύρος 

κοίταζε προβληματισμένος τον φίλο του που τώρα έκλαιγε πιο πολύ και στενοχωριόταν 

κι εκείνος. Δεν ήξερε πώς να παρηγορήσει τον Αλέξη. Ώσπου ξαφνικά του ήρθε μια 

ιδέα… 

«Έλα μαζί μου», είπε στον Αλέξη. «Θα παίξουμε ένα παιχνίδι για να ξεχαστείς. 

Λέγετε Ο Χαμένος Θησαυρός». Ο Αλέξης σκούπισε τα δάκρυά του και σηκώθηκε. Το 

παιχνίδι ξεκίνησε. Και τα δύο αγόρια άρχισαν να ψάχνουν για κάποιο θησαυρό.  

Κάποια στιγμή που ο Αλέξης κοιτούσε αλλού, ο Σταύρος 

άφησε το νόμισμα να πέσει στο έδαφος και φώναξε στον Αλέξη 

να αλλάξουν θέσεις στο παιχνίδι. Έτσι, ο Αλέξης άρχισε να 

ψάχνει στο σημείο που είχε ρίξει ο Σταύρος το νόμισμα… 

Σε λίγη ώρα, ο Αλέξης άρχισε να φωνάζει χαρούμενα και να 

χορεύει. Είχε βρει το νόμισμα των δύο ευρώ. Το πρόσωπο του 

Σταύρου έλαμψε από χαρά. Οι δύο φίλοι ξεκίνησαν μαζί να 

αγοράσουν ψωμί. Όσο για τα αυτοκινητάκια… 
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Το γρήγορο κορίτσι 

(προσαρμοσμένο απόσπασμα) 
 

Κάθε μέρα περνούσα κάτω από παράθυρό της. Εκείνη έβγαζε έξω το κεφάλι και με 

χαιρετούσε. Την είχα ρωτήσει μια φορά γιατί δεν έρχεται στο σχολείο μαζί με όλα τα 

άλλα παιδιά της γειτονιάς. Μου είχε πει ότι δεν πάει σχολείο, αλλά έρχεται ένας δάσκαλος 

στο σπίτι και κάνει μαθήματα. Μου φάνηκε πολύ παράξενο. Γιατί άραγε να έκανε 

μαθήματα στο σπίτι της και όχι στο σχολείο; 

Ένα απόγευμα, καθώς περνούσα πάλι από το παράθυρό της, αποφάσισα να την καλέσω 

στην παρέα μου. «Το απόγευμα μαζευόμαστε στην πλατεία και παίζουμε. Θέλεις να 

έρθεις σήμερα μαζί μου; Θα γνωρίσεις πολλά παιδιά!» της φώναξα. «Ναι, γιατί όχι;», μου 

είπε. «Πολύ καλά!», απάντησα χαρούμενα. «Αυτές τις μέρες κάνουμε αγώνες δρόμου και 

περνάμε πολύ ωραία!» Εκείνη μου είπε ότι τρελαίνεται για αγώνες δρόμου και ότι είναι 

πολύ γρήγορη. Μου φάνηκε, όμως, ότι κάτι μου έκρυβε… 

Το απόγευμα η πλατεία ήταν γεμάτη παιδιά, αλλά η φίλη μου δεν φαινόταν πουθενά. 

Όλοι με ρωτούσαν πού ήταν εκείνο το γρήγορο κορίτσι που τους είχα πει ότι θα ερχόταν 

στους αγώνες. Σε λίγο, ξεκινήσαμε τους αγώνες, αλλά εκεί που έτρεχα, έπεσα και 

χτύπησα το γόνατό μου. «Αχ, όχι!», είπαν τα άλλα παιδιά. «Τώρα που χτύπησες η ομάδα 

μας θα χάσει! Τι θα κάνουμε τώρα;» 

Τότε ακούστηκε μια φωνή: «Θα τρέξω εγώ στη θέση της!» Ήταν το γρήγορο κορίτσι, 

αλλά μόλις την είδα πάγωσα. Καθόταν σε αναπηρικό 

καροτσάκι… Τα άλλα παιδιά είπαν πως δεν μπορούσε 

να τρέξει γιατί καθόταν σε καροτσάκι. «Περιμένετε 

και θα δείτε», τους είπε εκείνη και πήρε θέση μαζί με 

τους άλλους στη γραμμή. Ο αγώνας ξεκίνησε, αλλά η 

φίλη μου είχε μείνει κιόλας πολύ πίσω. Ξαφνικά, όμως, 

έγινε κάτι σαν θαύμα… 

Το κορίτσι γυρνούσε τις ρόδες του καροτσιού της με τα χέρια πάρα πολύ γρήγορα. 

Σιγά σιγά άρχισε να προσπερνάει ένα ένα τα παιδιά που έτρεχαν και στο τέλος έφτασε 

πρώτη στο τέρμα! Όλα τα παιδιά φώναξαν από τη χαρά τους. Ακόμα και τα παιδιά της 

ομάδας που είχε χάσει. Κι εγώ ήμουν πολύ περήφανη για τη φίλη μου. 

Εκείνο το καλοκαίρι κάναμε πολλούς αγώνες… 
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Μια πρωτότυπη σαλάτα 

 
Η Μαρίνα ήταν πολύ ανήσυχη. Είχε ψάξει όλο το σπίτι, αλλά δεν είχε βρει πουθενά αυτό 

που είχε χάσει. Κοίταξε μέσα στα συρτάρια, άδειασε την τσάντα της, σήκωσε τα μαξιλάρια του 

καναπέ, έκανε άνω κάτω το γραφείο της, αλλά τίποτα. Χαμένος κόπος. Μέχρι και μέσα στον 

ψυγείο έριξε μια ματιά. 

«Μα τι ψάχνεις τόση ώρα; Πες μου κι εμένα. Θα σε βοηθήσω να το βρεις!», της είπε η 

αδερφή της. 
 

Η Μαρίνα απάντησε ότι έψαχνε ένα μικρό, χοντρούλι, πράσινο τετραδιάκι. Ήταν το 

τετράδιο με τις συνταγές μαγειρικής της μαμάς. Χθες είχε βρει μια καταπληκτική συνταγή στο 

ίντερνετ και την είχε γράψει εκεί. Ήθελε να φτιάξει το φαγητό της συνταγής για να κάνει 

έκπληξη στη μαμά της που θα γύριζε κουρασμένη από τη δουλειά. Η Μαρίνα χρειαζόταν 

μερικά υλικά για να φτιάξει το φαγητό, αλλά χωρίς τη συνταγή δεν ήξερε τι να αγοράσει. 

«Τι φαγητό θα φτιάξεις; Αν μου αρέσει θα σε βοηθήσω αμέσως να βρεις το τετράδιό σου», 

είπε η αδερφή της. «Λοιπόν, τι θα φάμε;» 
 

Η συνταγή που είχε στο μυαλό της η Μαρίνα λεγόταν 

Σαλάτα του Καίσαρα. Απ’ ότι θυμόταν η Μαρίνα δεν θα 

χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει τα μάτια της κουζίνας, ούτε 

κοφτερά μαχαίρια για να κόψει τα υλικά. Όλα μπορούσαν να 

γίνουν με τα χέρια. Αχ, μακάρι να θυμόταν τα υλικά… 

Μετά από λίγο τα δυο κορίτσια σταμάτησαν να ψάχνουν. 

Δεν είχαν καταφέρει να βρουν το μικρό πράσινο τετραδιάκι πουθενά. Ξαφνικά, η αδερφή της 

Μαρίνας είχε μια ιδέα. Θα προσπαθούσαν να θυμηθούν ή να μαντέψουν τα υλικά που 

χρειαζόταν να αγοράσουν για τη σαλάτα τους. Άρχισαν, λοιπόν, να σκέφτονται τι θα 

μπορούσαν να βάλουν σε μια σαλάτα. Αποφάσισαν να βάλουν όχι μόνο λαχανικά, αλλά και 

άλλα υλικά που τρώγονται και κρύα. Η Μαρίνα σημείωνε σε ένα χαρτί.  
 

Σε λίγο, η καινούρια πρωτότυπη συνταγή ήταν έτοιμη. Τα κορίτσια είχαν αποφασίσει να 

βάλουν στη σαλάτα τους μαρούλι, ντοματάκια, καλαμπόκι, κοτόπουλο, μικρά παξιμαδάκια και 

λίγη σάλτσα με μουστάρδα. Ήταν πολύ ενθουσιασμένες.  

Η Μαρίνα έβαλε το χαρτί στην τσέπη της και μαζί με την αδερφή της βγήκαν από το σπίτι… 
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Το κουτί με τα αυτοκινητάκια 

 
Ο Λευτέρης βγήκε από το σπίτι χαρούμενος και άρχισε να τρέχει. Το μέρος που πήγαινε δεν 

ήταν πολύ μακριά. Σε πέντε λεπτάκια θα ήταν εκεί. Τα χρήματα στην τσέπη του κουδούνιζαν 

μελωδικά. Επιτέλους είχε έρθει η μέρα που θα πραγματοποιούσε την επιθυμία του. 
 

Μόλις έφτασε έξω από το μαγαζί, κόλλησε τη μύτη του στο τζάμι της βιτρίνας. Το κουτί με 

τα αυτοκινητάκια ήταν ακόμα εκεί. Ευτυχώς δεν το είχαν αγοράσει ακόμα. Μπήκε μέσα στο 

κατάστημα και έψαξε με το βλέμμα του για κάποιον υπάλληλο.  

«Θα μπορούσα να σε βοηθήσω σε κάτι;» Ο Λευτέρης γύρισε προς το μέρος της φωνής. 

Πίσω του στεκόταν ένας ψηλός άνδρας με μουστάκι και γυαλάκια. Τα μαλλιά του είχαν 

γκρίζες πινελιές, αλλά το χαμόγελό του έμοιαζε με μικρού παιδιού. Πρέπει να ήταν ο 

ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Ο Λευτέρης απάντησε αμέσως ότι είχε έρθει για να αγοράσει το 

κουτί με τα αυτοκινητάκια που βρισκόταν στη βιτρίνα.  

«Δυστυχώς έχω άσχημα νέα για σένα μικρέ μου», του απάντησε ο ιδιοκτήτης. Ο Λευτέρης 

τον κοίταξε απορημένος και περίμενε να ακούσει τι είχε να του πει ο ψηλός άνδρας. 
 

«Το παιχνίδι που θέλεις να αγοράσεις είναι κρατημένο για κάποιο άλλο μικρό αγόρι και 

δυστυχώς είναι το τελευταίο κομμάτι», είπε ο άνδρας. Ο Λευτέρης έβγαλε τα χρήματα από την 

τσέπη του και άρχισε να λέει στον ιδιοκτήτη ότι σήμερα είχε τα γενέθλιά του και ήθελε 

οπωσδήποτε αυτό το δώρο. Το ήθελε εδώ και μέρες. Ο ιδιοκτήτης, όμως, δεν έδειχνε πρόθυμος 

να αλλάξει γνώμη. 

«Μα γιατί επιμένετε να κρατήσετε τα αυτοκινητάκια για το άλλο αγόρι;», ρώτησε ο 

Λευτέρης με παράπονο. Ο άνδρας χαμογέλασε και άρχισε να λέει στον Λευτέρη της ιστορία 

του αγοριού που θα έπαιρνε τα αυτοκινητάκια. Του είπε πως το άλλο αγόρι τα ήθελε πιο πολύ 

καιρό και μάζευε τα λεφτά μήνες. Όταν τελικά βρήκε και τα τελευταία δύο ευρώ τυχαία στον 

δρόμο, αντί να τρέξει να αγοράσει τα αυτοκινητάκια, έκανε κάτι πολύ καλύτερο… 
 

Το αγόρι είχε δώσει τα λεφτά που βρήκε στον φίλο του για να αγοράσει 

ψωμί, όταν εκείνος έχασε το νόμισμα που του είχε δώσει η μαμά του. 

Τώρα, ο φίλος του που το κατάλαβε είχε αποφασίσει να του κάνει δώρο το 

κουτί με τα αυτοκινητάκια. 

Ο Λευτέρης κατάλαβε και έσκυψε το κεφάλι. Τελικά αποφάσισε…  
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Το μυστικό του ερειπωμένου σπιτιού 

(απόσπασμα) 
 

Το τελευταίο διάστημα, η σκέψη μου στρεφόταν συνέχεια γύρω από το εγκαταλειμμένο 

σπίτι στην άκρη του μικρού δάσους, κοντά στο ορμητικό ποτάμι. Έτσι, δεν αργήσαμε να 

πάρουμε την απόφαση για μια εξερεύνηση, που ίσως μας αποκάλυπτε τα μυστικά του 

σπιτιού. Επιλέξαμε ως ιδανική μέρα το Σάββατο, μια και θα λείπανε οι γονείς του Μανόλη 

και της Τατιάνας.  

 

Αφού περπατήσαμε περίπου μισή ώρα, φτάσαμε οι τρεις μας έξω από τη σιδερένια 

καγκελόπορτα, η οποία έστεκε μισάνοιχτη. Η Τατιάνα προχώρησε πρώτη στον κήπο κι εμείς 

τ’ αγόρια ακολουθήσαμε από πίσω. Το μέρος ήταν γεμάτο από ψηλά αγριόχορτα, τα οποία 

κανείς από εμάς δεν μπορούσε να φανταστεί τι κρύβανε. Το μυστικό δεν άργησε να 

αποκαλυφθεί. Μάλιστα, δεν είχαμε προλάβει καν  να μπούμε στο ερειπωμένο σπίτι. 

 

Τρεις ζωηρές ουρίτσες με άσπρες τούφες στην άκρη τους ξεπρόβαλαν από ένα μεγάλο 

θάμνο, κοντά στην πίσω γωνία του σπιτιού. Μόλις, όμως, ο Μανόλης πάτησε ένα ξερό 

κλαδάκι, οι ουρίτσες εξαφανίστηκαν μονομιάς. Τότε, δεν κρατήθηκα, πέρασα πρώτος 

μπροστά και αντίκρισα ένα μοναδικό θέαμα: τρία μικρά αλεπουδάκια, να με κοιτάζουν 

φοβισμένα μέσα από μια μεγάλη τρύπα, που κάποτε χρησίμευε ως μέρος του αποχετευτικού 

συστήματος του σπιτιού. 

 

Γρήγορα αντιληφθήκαμε ότι έπρεπε να φύγουμε. Ο κίνδυνος να τρομάξουμε τα ζωάκια 

και πολύ περισσότερο τη μητέρα τους ήταν μεγάλος. Όσο για το μυστικό, έμεινε για πάντα 

καλά κρυμμένο ανάμεσα σε εμάς και τον χορταριασμένο κήπο. 
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Στον ζωολογικό κήπο 
(απόσπασμα) 

 
 

Για καλή μας τύχη σήμερα ο μπαμπάς δεν πήγε στη δουλειά και μας έκανε μια έκπληξη. 

Μας πήγε στον ζωολογικό κήπο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουν λιγάκι επιφυλακτικός με το 

αν θα έπρεπε να έρθει και η μικρή μου αδερφή, γιατί ήταν μόλις δυόμιση ετών και μπορεί να 

άρχιζε να γκρινιάζει. 

 

Στην είσοδο του κήπου, μας υποδέχτηκαν δύο πανύψηλες καμηλοπαρδάλεις, οι οποίες 

τέντωναν συνέχεια τον λαιμό τους προς το μέρος μας. Μάλλον περίμεναν ότι θα είχαμε φέρει 

καμιά λιχουδιά μαζί μας για να μας την αρπάξουν. Δεν προλάβαμε να τις προσπεράσουμε και 

η Αναστασία έβγαλε μια δυνατή φωνή.  

 

Ευτυχώς, δεν γκρίνιαζε. Απλώς το βλέμμα της 

συνάντησε τη μεγάλη καφετιά αρκούδα μέσα στο 

κλουβί της. Το ζώο κουνούσε συνέχεια το 

μπροστινό μέρος του σώματός του δεξιά κι 

αριστερά, λες και ήτανε κουρδισμένο. Διάβασα 

κάπου ότι τα άγρια ζώα που είναι φυλακισμένα 

τόσο καιρό σε τόσο μικρούς χώρους αποκτούν 

περίεργες συνήθειες που φανερώνουν ότι δεν 

είναι και πολύ ευτυχισμένα. Προχώρησα 

γρήγορα πιο πέρα, μια και η λύπη μου για την 

αρκούδα έγινε κόμπος στον λαιμό. 

 

Είδαμε αρκετά ζώα ακόμη, όπως το μεγάλο ελάφι, που τριγυρνούσε σ’ ένα μεγάλο χώρο 

όπου μπορούσε να τρέξει κιόλας, αν ήθελε. Όμως, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω τις κραυγές 

των ζώων και την έντονη επιθυμία μου να ανοίξω τα κλουβιά τους. Την άλλη βδομάδα 

καλύτερα να πάμε στο λούνα παρκ.  
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Το Κατσικάκι Καγκουρό 

 

Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα αγρόκτημα, στην πλαγιά ενός βουνού, ζούσε ένα 

αντρόγυνο. Οι δυο τους ήταν καλοί άνθρωποι και αγαπούσαν πολύ τα ζώα. Κάποια μέρα 

λοιπόν, γεννήθηκε ένα κατσικάκι.  
 

Το μικρό κατσικάκι όμως ήτανε διαφορετικό από όλα τα κατσικάκια που είχαν ποτέ 

γεννηθεί. Τα πόδια του δεν ήτανε όμοια. Τα δύο μπροστινά ποδαράκια του, ήτανε μικρά σαν 

χεράκια, ενώ τα πισινά του πόδια ήτανε μεγάλα. Έτσι το μικρό κατσικάκι, δεν μπορούσε να 

περπατήσει κανονικά όπως όλα τα ζωάκια, αλλά χοροπηδούσε, σαν ένα καγκουρό. Όλα τα 

ζώα το περιγελούσανε και το κοροϊδεύανε. Το μικρό κατσικάκι ήτανε πολύ στενοχωρημένο. 

  
Μια μέρα, το καλό αντρόγυνο είχε βγάλει όλα τα ζωάκια να βοσκήσουνε και να φάνε την 

τροφή τους, κάτω από τον ζεστό ήλιο. Το κατσικάκι, τριγυρνούσε από δω κι από κει, 

μοναχό του μέσα στο αγρόκτημα, αφού κανένα άλλο ζωάκι δεν του έδινε σημασία. Όμως, 

εκείνη την μέρα, ήτανε αποφασισμένο, να πλησιάσει ένα ζωάκι και να προσπαθήσει να γίνει 

φίλος του. Οπλίστηκε με θάρρος και άρχισε να χοροπηδάει προς την κατεύθυνση που 

βρισκότανε το γουρουνάκι. Εκείνη την ώρα όμως, ένα μεγάλο κακό πλησίαζε το αγρόκτημα.  
 

Ένας πεινασμένος λύκος, κατέβηκε από τα βουνά για να βρει τροφή και πλησίαζε σιγά-

σιγά το αγρόκτημα. Το κατσικάκι είδε δύο αυτιά μεγάλα και μια ουρά, να κρύβονται πίσω 

από τον φράχτη. Αμέσως κατάλαβε ότι ένας κίνδυνος παραμόνευε. Έτρεξε αμέσως, όσο πιο 

γρήγορα μπορούσε, φωνάζοντας με όλη την δύναμη που είχε: «Τρέξτε να σωθείτε, ένας 

λύκος είναι εδώ!». Όλα τα ζώα έτρεξαν και πρόλαβαν να κλειστούν μέσα στην αποθήκη.  
 

Το κατσικάκι-καγκουρό μόλις τους είχε σώσει. Άρχισαν όλα μαζί να 

ζητωκραυγάζουνε και να φωνάζουνε δυνατά: «Ζήτω το κατσικάκι-καγκουρό, 

που μας έσωσε από τον κακό τον λύκο, ζήτω!». Το κατσικάκι, ήτανε πολύ 

ευτυχισμένο. Ποτέ άλλοτε, δεν είχε νιώσει τόση χαρά και τόσο σημαντικός 

όσο εκείνη την ημέρα. Από τότε, όλα τα ζωάκια έπαψαν να κοροϊδεύουν το 

κατσικάκι. 

 

                                                                                                Χριστίνα Ιωαννίδου 
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Το παραμύθι της Ελιάς 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε σε μια φτωχογειτονιά ένα φτωχό 

μα πολύ καλόκαρδο κορίτσι που το έλεγαν Ελιά. Κάθε μέρα η 

Ελιά γύριζε τη γειτονιά της, έβλεπε τον κόσμο να ζει φτωχός και 

δυστυχισμένος και γύριζε στο σπίτι της πολύ στενοχωρημένη. 

«Κάτι πρέπει να κάνω να τους βοηθήσω», σκεφτόταν.  

Κι από την άλλη μέρα κιόλας άρχισε. Βγήκε στη γειτονιά, κράτησε τα παιδιά της 

γειτόνισσας για να πάει να δουλέψει και να μπορεί να φέρει στα παιδιά της λίγο φαΐ.  

Μια άλλη μέρα πήγε στη γριούλα που ήταν άρρωστη, της μαγείρεψε, της σκούπισε 

το σπίτι, την έπλυνε, την ταΐσε. Την άλλη μέρα πάλι έβγαλε τον ανάπηρο γέρο με το 

καρότσι του βόλτα, για να πάρει αέρα και ήλιο. 

Οι μέρες περνούσαν κι η Ελιά όλο δούλευε. Μα έβλεπε πως ότι κι αν έκανε, ο 

κόσμος ήταν πάντα φτωχός και δυστυχισμένος. Αυτό τη στενοχωρούσε πάρα πολύ 

κι έτσι στενοχωρημένη κάθισε στην αυλή του σπιτιού της και σκεφτόταν τι άλλο να 

κάνει. 

Η καλή της νεράιδα που την είδε τόσο στενοχωρημένη, την άγγιξε με το ραβδάκι 

της κι αμέσως η Ελιά έγινε ένα μεγάλο δέντρο που έβγαλε ελιές πράσινες και 

μαύρες. Οι ελιές έπεσαν στη γη, τα κουκούτσια φύτρωσαν, έγιναν δεντράκια και 

σχημάτισαν ένα μεγάλο ελαιώνα. Ήρθαν οι γείτονες, μάζεψαν τις ελιές, έβγαλαν 

λάδι, έφαγαν, χόρτασαν, ρόδισαν τα μαγουλά τους, ζωήρεψαν κι άρχισαν να 

χαμογελούν και να ζουν ευτυχισμένοι. 

Η Ελιά καμάρωνε ευχαριστημένη στη μέση στον ελαιώνα και φρόντιζε, όταν 

έρχονται οι άνθρωποι να τη μαζέψουν να 'ναι γεμάτη ελιές, να χορταίνουν οι φτωχοί 

και να είναι πάντα ευτυχισμένοι. 

 

Παναγιώτα Κασίμη 
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Το φάντασμα του λόφου 

 

Η Αριάδνη ήταν πάντα πολύ τολμηρή και θαρραλέα. Ένα απόγευμα, 

λοιπόν, αποφάσισε να εξερευνήσει μόνη της το παλιό σπίτι που βρισκόταν 

στην κορυφή του λόφου. Πολλοί έλεγαν ότι ήταν στοιχειωμένο… Η 

Αριάδνη, όμως, δεν πίστευε στα φαντάσματα. Έτσι, άρπαξε ένα φακό και 

ξεκίνησε να ανέβει το λόφο.  

 

Όταν έφτασε έξω απ’ το σπίτι ο ήλιος έδυε και φυσούσε ένα απαλό ζεστό αεράκι. Η 

Αριάδνη άπλωσε το χέρι της και έσπρωξε την ξύλινη πόρτα, που άνοιξε με ένα 

ανατριχιαστικό τρίξιμο, και μπήκε μέσα στο σκοτεινό και κρύο σπίτι. Όλα γύρω ήταν μαύρα 

από την πολύ σκόνη και τη βρομιά και υπήρχε μια απόκοσμη ησυχία. Κανένας δεν είχε μπει 

σε αυτό το σπίτι εδώ και χρόνια.  

Η Αριάδνη άναψε το φακό και προχώρησε λίγο πιο μέσα στο σπίτι. Όλα όμως έμοιαζαν 

να είναι απόλυτα φυσιολογικά. Ώσπου ξαφνικά ακούστηκε ένας πολύ παράξενος θόρυβος 

από το δωμάτιο στην απέναντι γωνία, σαν κάποιος να ψιθύριζε. Η Αριάδνη μάζεψε όλο το 

θάρρος που της είχε απομείνει και περπάτησε αποφασιστικά προς το δωμάτιο. Έσπρωξε τη 

μισάνοικτη πόρτα και κοίταξε μέσα.  

Αυτό που αντίκρισε η Αριάδνη την έκανε να γουρλώσει τα μάτια της και να μείνει με 

ανοικτό το στόμα. Στη μέση του δωματίου υπήρχε μια λευκή φιγούρα που δεν πατούσε στη 

γη, αλλά έμοιαζε να αιωρείται. Μόλις η Αριάδνη άνοιξε την πόρτα, η λευκή φιγούρα άρχισε 

να φωνάζει σα να είχε τρομάξει με την παρουσία της κοπέλας.  

 

Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, η Αριάδνη πλησίασε γρήγορα τη φιγούρα που φώναζε 

και της έδωσε μια στο κεφάλι με τον φακό. Η φιγούρα σταμάτησε να φωνάζει και 

σωριάστηκε στο πάτωμα. Η Αριάδνη τράβηξε το λευκό σεντόνι από τη φιγούρα και είδε ότι 

από κάτω βρισκόταν ο αδερφός της ο Γιάννης που κρατούσε το κεφάλι του από τη ζαλάδα. Η 

Αριάδνη τον κοίταξε και χαμογέλασε. Για ακόμα μια φορά είχε δίκιο. Δεν υπάρχουν 

φαντάσματα.  
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Μια σύγχρονη κοκκινοσκουφίτσα 

 

Η Ελένη είχε ακούσει πολλές φορές την ιστορία της κοκκινοσκουφίτσας. Της άρεσε πολύ 

να βάζει την κόκκινη ζακέτα της με την κόκκινη κουκούλα, να παίρνει το ψάθινο καλαθάκι 

της μαμάς της και να το γεμίζει λουλούδια. Ήθελε να είναι η καινούρια κοκκινοσκουφίτσα. 

 

Μια μέρα, η Ελένη αποφάσισε ότι για να γίνει μια αληθινή 

κοκκινοσκουφίτσα δεν έφτανε μόνο η κόκκινη κουκούλα και το ψάθινο 

καλάθι. Έπρεπε να μπει στο δάσος για να πάει φαγητό στη γιαγιά της και να 

συναντήσει ένα λύκο. Βέβαια, αυτό το τελευταίο δεν το ήθελε και πολύ γιατί 

η μαμά της τής είχε πει ότι οι πραγματικοί λύκοι σε κάνουν μια χαψιά, χωρίς 

να σου πιάσουν πρώτα την κουβέντα.  

Η Ελένη, όμως, ήξερε ότι στο δάσος που βρισκόταν δίπλα στο χωριό της δεν υπήρχαν 

λύκοι. Έτσι, φόρεσε για μια ακόμη φορά την κόκκινη ζακέτα με την κόκκινη κουκούλα και 

ξεκίνησε να πάει στο δάσος με γεμάτο το καλαθάκι της, σαν να πήγαινε φαγητό στην 

άρρωστη γιαγιά της.  

Καθώς περπατούσε ανάμεσα στα ψηλά δέντρα και μάζευε λουλούδια, η Ελένη ξαφνικά 

άκουσε ένα κλαδάκι να σπάει πίσω της. γύρισε να δει ποιος ήταν, αλλά δεν είδε κανένα. 

Μάλλον δεν είχε ακούσει καλά. Όταν, όμως, γύρισε ξανά μπροστά της για να συνεχίσει τον 

περίπατό της, είδε μια φουντωτή ουρά να χάνεται πίσω από ένα 

δέντρο. Η Ελένη άρχισε να ανησυχεί. Μήπως τελικά υπήρχαν λύκοι 

σε αυτό το δάσος;  

Ξαφνικά ακούστηκε κάτι σαν γάβγισμα και ένα τεράστιο και 

φουντωτό γκρι ζώο πετάχτηκε πίσω από το δέντρο που βρισκόταν 

μπροστά στην Ελένη. Έτρεχε καταπάνω της σαν να ήθελε να την πιάσει.  

 

Η Ελένη τρόμαξε πολύ και άρχισε να τρέχει για να ξεφύγει, αλλά το ζώο ήταν πιο 

γρήγορο. Την έσπρωξε και την έριξε κάτω. Αμέσως μετά άρχισε να την γλύφει και να 

κουνάει την φουντωτή ουρά του. Ήταν ο σκύλος της Ελένης, ο Αίσωπος, που την είχε 

ακολουθήσει στο δάσος. Η Ελένη γέλασε, χάιδεψε τον Αίσωπο και ξεκίνησε να γυρίσει πίσω. 

Από τότε αποφάσισε να μην ξαναπαίξει την κοκκινοσκουφίτσα ποτέ ξανά. 
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                                                    ............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Οι προβλέψεις μου 
 
         

      1. Στην ιστορία λέει ότι……………………………………………………… 
        ………………………………………………………………………………………………………… 
      Εγώ μαντεύω ότι ………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 Τελικά αυτό που έγινε ήταν…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Στην ιστορία λέει ότι………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Εγώ μαντεύω ότι ……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Τελικά αυτό που έγινε ήταν…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Στην ιστορία λέει ότι………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Εγώ μαντεύω ότι ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Τελικά αυτό που έγινε ήταν……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
Τι θα γίνει άραγε μετά;;; 

 


