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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι πλέον γνωστό ότι η σπουδαιότητα των εικόνων αυξάνει διαρκώς. Οι 

εικονικές αναπαραστάσεις στην πορεία των χρόνων συνέβαλαν αρκετά στη 

διατήρηση και διάδοση της γνώσης σ’ όλους τους πολιτισµούς. Από την άλλη οι 

οπτικές αναπαραστάσεις συχνά δεν εκλαµβάνονται ως µέσα κοινωνικοπολιτισµικής 

αναπαράστασης, αλλά ως αντικείµενα που µελετώνται από τη σκοπιά της αντίληψης 

των πληροφοριακών δεδοµένων που µεταφέρουν, της µνηµονικής διατήρησης και 

επεξεργασίας των πληροφοριών και της αξιοποίησής τους στη µαθησιακή διαδικασία. 

Ως µορφές γραφικής αναπαράστασης του κόσµου απαιτούν ένα είδος γραµµατισµού 

που θα διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφορία και στην αποκωδικοποίησή της, 

γεγονός που καθιστά  αναγκαία την καλλιέργεια δεξιοτήτων που επιτρέπουν την 

κατανόηση του κόσµου - όπως αυτός παρουσιάζεται στη σηµερινή κοινωνία. Παρόλα 

αυτά η έρευνα για την αξιοποίηση και κατανόηση των εικόνων είναι σχετικά 

περιορισµένη και διαφαίνεται µια αξιοσηµείωτη προτίµηση στη διερεύνηση και 

ενασχόληση µε γλωσσικά συστήµατα και µη εικονικούς κώδικες (Forceville, 1999: 

163), η οποία αντικατοπτρίζεται και στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι η προσπάθεια καλλιέργειας του οπτικού 

γραµµατισµού και µεταγνωστικών δεξιοτήτων του γραπτού λόγου, µέσα στη σχολική 

τάξη και κατά πόσο η καλλιέργεια του πρώτου µπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη 

αρκετών δεξιοτήτων, οι οποίες συγκαταλέγονται και στις µεταγνωστικές. Η 

προσέγγιση που επιχειρείται δε θεωρείται ότι εξαντλεί το θέµα, αλλά ότι αποτελεί την 

αρχή για ένα προβληµατισµό και για µία εκτενέστερη έρευνα στο µέλλον. 

Επισηµαίνεται η δυσκολία κατανόησης, χρήσης και ανάγνωσης εικόνων 

ακόµη και από τους ενήλικες χωρίς ανάλογη εµπειρία, ενώ σε αρκετά αναλυτικά 

προγράµµατα της βασικής εκπαίδευσης δεν υπάρχουν κατάλληλες δραστηριότητες, 

µε αποτέλεσµα η εκπαίδευση σήµερα, ουσιαστικά να µην αντιµετωπίζει τις ανάγκες 

των µαθητών αλλά και των αυριανών πολιτών σε αντίστοιχα θέµατα. 

Στην παρούσα εργασία αρχικά επιχειρείται µια σύντοµη ανασκόπηση της 

φιλολογίας που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον οπτικό γραµµατισµό. Η ανασκόπηση 

αυτή φιλοδοξεί να στηρίξει και να εγείρει το ενδιαφέρον να συµπεριληφθεί ο οπτικός 

γραµµατισµός στην σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική και να ευοδωθεί ο σχεδιασµός 

προγραµµάτων που προάγουν την καλλιέργεια οπτικών δεξιοτήτων στους µαθητές σε 
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µια σχέση συµπληρωµατική µε την καλλιέργεια λεκτικών, αναγνωστικών και 

µαθηµατικών δεξιοτήτων που είναι περισσότερο παραδοσιακές µορφές 

γραµµατισµού.  

Το βασικό ερευνητικό ερώτηµα ήταν αν θα µπορούσε η καλλιέργεια του 

οπτικού γραµµατισµού µέσα στην τάξη να επηρεάσει θετικά την ταυτόχρονη 

ανάπτυξη µεταγνωστικών δεξιοτήτων γραπτού λόγου. 

Στο πρώτο µέρος της εργασίας παρατίθενται τα θεωρητικά στοιχεία και το 

θεωρητικό πλαίσιο της µελέτης, ενώ στο δεύτερο τα εµπειρικά δεδοµένα της έρευνας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο εκτίθενται οι εννοιολογικές διασαφηνίσεις των βασικών όρων 

της έρευνας καθώς και η οργάνωσή της. 

Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο κεφάλαιο ξεκινάει τονίζοντας την σηµασία που 

είχε από την αρχαιότητα ο γραπτός λόγος στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισµού 

και πως στην πορεία αντικαταστάθηκε, κατά ένα µέρος, από εικονιστικά κείµενα, τα 

οποία µεταδίδουν µεγάλο αριθµό µηνυµάτων χαµηλού πληροφοριακού φορτίου. Στην 

πορεία φαίνεται η σχέση γραπτού µε το εικονιστικό κείµενο και πόσο η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων του γραπτού λόγου συµβάλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του οπτικού 

γραµµατισµού και αντίστροφα. Γίνεται ακόµα µια αρχική επεξήγηση των όρων: 

«γνωστικές- µεταγνωστικές δεξιότητες» και «οπτικός γραµµατισµός». Τέλος 

αναφέρεται το αντικείµενο της παρούσας εργασίας και ο τρόπος µε τον οποίο αυτή 

εξελίσσεται. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της εικόνας. Ξεκινάµε µε τις 

λειτουργίες της εικόνας (διακοσµητική, ερµηνευτική, οργανωτική, αναπαραστατική 

και µετασχηµατιστική), και τη σχέση της εικόνας µε το κείµενο, ενώ κλείνουµε µε 

την απάντηση του ερωτήµατος αν η εικόνα έχει τελικά θετικές ή αρνητικές επιρροές 

στον άνθρωπο. 

Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται µια ενδελεχής διερεύνηση του όρου Οπτικός 

Γραµµατισµός. Ξεκινάµε µε την παρουσίαση των ορισµών που έχουν δώσει οι πιο 

γνωστοί εκπρόσωποι του είδους. Ακόµη, παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη 

συγκεκριµένη εργασία οι δύο αντιµαχόµενες απόψεις όσον αφορά τη σχέση µεταξύ 

Οπτικού Γραµµατισµού και Αλφαβητικού Γραµµατισµού. Στο πρώτο υποκεφάλαιο 

αναφέρονται οι δεξιότητες στις οποίες αναφέρεται ο Οπτικός Γραµµατισµός. Στο 

δεύτερο υποκεφάλαιο φαίνονται όλες οι θεωρίες που αφορούν τον Οπτικό 

Γραµµατισµό και τη σχέση του µε το γραπτό λόγο. Στο τρίτο υποκεφάλαιο τονίζεται 
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η αναγκαιότητα του Οπτικού Γραµµατισµού. Στο τέταρτο υποκεφάλαιο απαντάται το 

ερώτηµα αν οι δεξιότητες του Οπτικού Γραµµατισµού είναι διδάξιµες και στο τέλος 

αναλύεται η σχέση του Οπτικού Γραµµατισµού µε τις Μεταγνωστικές ∆εξιότητες.  

Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο φαίνονται αναλυτικά όλες οι µεταγνωστικές 

δεξιότητες που µπορεί να αποκτήσει ένας µαθητής, διευκρινίζεται αναλυτικά η έννοια 

της καθεµιάς χωριστά, δίνεται µια αναφορά στα συµπτώµατα τα οποία 

χαρακτηρίζουν τους µαθητές µε δυσκολίες στις µεταγνωστικές δεξιότητες του 

γραπτού λόγου και αναφέρεται πως συµβάλει ο γραπτός λόγος στη νοητική 

ανάπτυξη. Ακόµη στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζουµε όλα όσα αναφέραµε στο 

θεωρητικό µέρος και πώς αυτό συνδέεται µε την έρευνα που πραγµατοποιήσαµε. 

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας µας παρατίθενται η έρευνα και οι 

µεθοδολογικές της προσεγγίσεις. Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται 

στη µεθοδολογία της έρευνας και περιέχει τη διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας, τα 

µέσα συλλογής δεδοµένων, το δείγµα, τα είδη των δεδοµένων και τα αποτελέσµατα. 

Στη διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας αναφέρουµε την ακριβή περιγραφή 

των σταδίων της έρευνας, δηλαδή την προ έρευνα, τις διδακτικές ενέργειες  τις οποίες 

ακολουθήσαµε για να επιτύχουµε την παράλληλη ανάπτυξη του οπτικού 

γραµµατισµού, των µεταγνωστικών δεξιοτήτων και της καλλιέργειας του γραπτού 

λόγου. Οι στόχοι αντλήθηκαν από το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 

Σπουδών για την καλλιέργεια του γραπτού λόγου. Απευθύνθηκε σε 46 µαθητές της ∆’ 

∆ηµοτικού και διήρκησε 24 συνολικά διδακτικές ώρες, ενώ εκτυλίχθηκε στα 

ακόλουθα στάδια: αρχική διερεύνηση και µελέτη των γνωστικών και µεταγνωστικών 

δυσκολιών των παιδιών στο γραπτό λόγο  και το επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων 

οπτικού γραµµατισµού (προ- πειραµατικό δοκίµιο), πραγµατοποίηση της 

διδασκαλίας, τελική αξιολόγηση της πραγµατοποιηθείσας διδακτικής παρέµβασης µε 

τη χρήση του µετά- πειραµατικού δοκιµίου (βλ. Παράρτηµα) που ήταν όµοιο µε το 

αρχικό και ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν, µε σκοπό την αξιολόγηση της 

διδασκαλίας. Ο πειραµατικός σχεδιασµός που ακολουθήσαµε βασιζόταν στο ηµι- 

πειραµατικό µοντέλο έρευνας δύο φυσικώς ισοδύναµες οµάδες. Ο λόγος που το 

κάναµε αυτό, είναι γιατί το δείγµα µας δεν µπορούσε να είναι τυχαίο, αφού τα 

τµήµατα του σχολείου που χρησιµοποιήθηκαν ήταν επιλεγµένα  εξ αρχής.  

Τα ερευνητικά µας ερωτήµατα βασίζονταν στην πιθανή σχέση του οπτικού 

γραµµατισµού µε τις µεταγνωστικές δεξιότητες. Η παρέµβαση µε βάση τον οπτικό 
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γραµµατισµό αποτέλεσε την ανεξάρτητη µεταβλητή, ενώ οι επιδόσεις στα τεστ 

µεταγνωστικών δεξιοτήτων την εξαρτηµένη. Για τη µέτρηση της εξαρτηµένης 

µεταβλητής χρησιµοποιήσαµε ένα πειραµατικό δοκίµιο το οποίο φτιάξαµε µόνοι µας 

και το οποίο παρουσιάζεται στο παράτηµα Ι της συγκεκριµένης εργασίας. Η ανάλυση 

των αποτελεσµάτων έγινε µε τη χρήση του SPSS 15,0 και τα στατιστικά κριτήρια τα 

οποία χρησιµοποιήσαµε ήταν τα: Chi- Square, Wilcox on και Paired Samples t-test, 

ανάλογα µε το είδος των µεταβλητών (κατηγορική, ποσοτική κλπ.) που συνδυάζαµε 

κάθε φορά. Τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουµε υποστηρίζουν ισχυρά την 

στενή σύνδεση του οπτικού γραµµατισµού και των µεταγνωστικών δεξιοτήτων ως 

δύο αλληλεξαρτώµενες ικανότητες και την τονίζουν την αναγκαιότητα ένταξης 

προγραµµάτων οπτικού γραµµατισµού στα πλαίσια της σχολικής τάξης. 

Στο τέλος της εργασίας έχουν τοποθετηθεί και τρία παραρτήµατα. Το πρώτο 

αντιστοιχεί στα γραπτά τεστ όπως ακριβώς αυτά δόθηκαν στους µαθητές. Στο 

δεύτερο παράρτηµα παρατίθενται ενδεικτικά οι απαντήσεις κάποιων µαθητών στα 

δύο test  και στο τρίτο παράρτηµα δίνεται το εικονιστικό υλικό που χρησιµοποιήσαµε 

για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας µέσα από τη χρήση του Οπτικού Γραµµατισµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Η γλώσσα αναπτύχθηκε από την αρχή της ανθρωπότητας προκειµένου να 

ικανοποιήσει την ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία.  Στη συνέχεια ακολούθησε 

η οπτικοποίηση της γλωσσικής έκφρασης µε την εφεύρεση της γραφής και την 

παραγωγή γραπτών κειµένων. Από τότε η παραγωγή κειµένων συντελείται ανάλογα 

µε το πολιτισµικό πλαίσιο το οποίο ορίζει και τη λειτουργία της γλώσσας. Για το 

λόγο αυτό κάθε γραπτό κείµενο αντανακλά το πολιτισµικό πλαίσιο του δηµιουργού 

του. Πολλοί πολιτισµοί, από την αρχή της ανθρωπότητας στηρίχτηκαν και εξέλιξαν 

το έργο τους µέσω των γραπτών κειµένων µε συνέπεια να  κυριαρχήσει το γραπτό 

κείµενο για χιλιετηρίδες ως επικοινωνιακό µέσον (Κυπριώτης, 2006). 

Η παραγωγή γραπτού λόγου συνιστά µία περιοχή όπου αναπτύσσεται  έντονη 

δραστηριότητα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, κρατώντας σταθερή 

την προσοχή ερευνητών και εκπαιδευτικών, αφού χρησιµοποιείται ως µέσο 

επικοινωνίας του ατόµου µε άλλα άτοµα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τρόπο για τη 

διακίνηση, αποθήκευση και πρόσληψη πληροφοριών. Σηµαντικός επίσης είναι και ο 

ρόλος της στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, των γνωστικών και µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων του ατόµου όπως και στη διαµόρφωση της αντίληψης για τον κόσµο και 

τον εαυτό του (Ματσαγγούρας, 2004). 

Για να γράψει ένα άτοµο ένα επικοινωνιακό κείµενο, θα πρέπει καθώς περνά 

από τις φάσεις παραγωγής γραπτού λόγου, να συνδυάζει µε επιτυχία δύο βασικούς 

ρόλους, του συγγραφέα-δηµιουργού και του γραµµατέα-γραφέα (Σπαντιδάκης, 2004). 

Με το ρόλο του συγγραφέα-δηµιουργού ο γραφέας αναλαµβάνει σχεδόν όλο το 

γνωστικό και µεταγνωστικό φορτίο που απαιτείται για την παραγωγή του κειµένου. 

Θα πρέπει να δηµιουργήσει και να οργανώσει ιδέες, να λάβει υπόψη τις ανάγκες του 

ακροατηρίου στο οποίο επιλέγει να απευθυνθεί, να διευκρινίσει τον λόγο για τον 

οποίο γράφει και να βελτιώσει το κείµενό του µέχρι την τελική καταγραφή και 

έκδοσή του. Για να πετύχει τα παραπάνω, θα πρέπει να πάρει αποφάσεις για τις 

στρατηγικές που θα υιοθετήσει, καθώς και για το πότε και το πώς θα τις εφαρµόσει.  

Τα εικονιστικά κείµενα µπορούν να αναπτύξουν στο µαθητή τέτοιες 

δεξιότητες οι οποίες είναι ανάλογες µε αυτές που χρειάζεται να έχει για τη συγγραφή 

ενός επικοινωνιακού κειµένου. Συγκεκριµένα για να παράγουν οι µαθητές 
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επικοινωνιακά κείµενα, θα πρέπει, να αναπτύξουν παράλληλα γνωστικές και 

µεταγνωστικές δεξιότητες. Οι γνωστικές δεξιότητες βοηθούν το άτοµο στην επίτευξη 

κάποιου στόχου, π.χ. στην εφαρµογή ορισµένων στρατηγικών για την παραγωγή 

επικοινωνιακού κειµένου, και  οι µεταγνωστικές δεξιότητες είναι εκείνες που 

επιστρατεύονται προκειµένου να εξακριβωθεί η επίτευξη του στόχου που έχει θέσει 

το άτοµο. Από την άλλη πλευρά ως γραµµατέας ο µαθητής θα πρέπει να εκτελεί τις 

απαραίτητες κινήσεις λεπτής κινητικότητας για τον σχεδιασµό των γραµµάτων, να 

αφήνει τις απαραίτητες αποστάσεις ανάµεσα στα γράµµατα και τις λέξεις, να γράφει 

ορθογραφηµένα, να χρησιµοποιεί σωστά τα σηµεία στίξης, να επιλέγει το κατάλληλο 

λεξιλόγιο και τη σωστή σύνταξη, καθώς και να γράφει σύµφωνα µε τα δοµικά 

στοιχεία του κειµενικού είδους που παράγει. Επίσης, ο γραµµατέας-µαθητής είναι 

υπεύθυνος για την αισθητική µορφή του κειµένου, µε στόχο να προδιαθέτει θετικά το 

αναγνωστικό κοινό. (Σπαντιδάκης, 2004). Οι εικόνες, όπως θα αποδειχθεί παρακάτω 

στην εργασία αυτή, έχουν τη δυνατότητα να µειώσουν αυτό το γνωστικό φορτίο και 

να κάνουν την επίπονη αυτή διαδικασία του γραπτού λόγου ευκολότερη. 

Παλαιότερα, τα εικονιστικά στοιχεία στο τυπωµένο κείµενο παρέµεναν είτε 

ως διακοσµητικά στοιχεία είτε ως επεξηγηµατικά και δευτερεύοντα του γραπτού 

κειµένου. Σήµερα όµως η ιδέα αυτή έχει ξεπεραστεί, πιθανόν λόγω της χρήσης των 

κειµενικών στοιχείων ως εικονιστικών στο χώρο της διαφηµιστικής επικοινωνίας. 

Τόσο οι διαφηµιστικές πρακτικές, όσο και η αποδοχή της τηλεόρασης επέβαλλαν τη 

χρήση της εικόνας ως κυρίαρχου επικοινωνιακού µέσου.  

Ο Γιώργος Μεταξιώτης (2000) επισηµαίνει το γεγονός ότι ενώ οι µαθητές 

επικοινωνούν στην εξωσχολική τους ζωή, κατά κύριο λόγο οπτικά, στην εκπαίδευση  

η οπτική επικοινωνία δεν έχει επιτευχθεί και το σχολείο παραµένει αµέτοχο στην 

εξέλιξη αυτή. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές δεν έχουν αναπτύξει µηχανισµούς 

οπτικής αντίληψης µηνυµάτων και δέχονται άκριτα και εύκολα τα οπτικά κείµενα που 

τους προβάλλονται και τα οποία έχουν ως κύριο σκοπό το οικονοµικό κέρδος. 

 Τα εικονιστικά κείµενα µπορούν να ενεργοποιήσουν νοητικά τους µαθητές 

αφού και στην απλούστερη εικόνα η αντίληψη λειτουργεί συγκριτικά. Αντικείµενο 

της εργασίας αυτής είναι µέσα από σύγχρονα µαθησιακά περιβάλλοντα και µε 

«αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες» οπτικού γραµµατισµού τα παιδιά να 

κατανοήσουν, να αναλύσουν και να εκφράσουν την εικόνα. Ακόµα µε τη χρήση 

κατάλληλων στρατηγικών να αναπτύξουν τις µεταγνωστικές τους δεξιότητες και 
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τέλος να είναι σε θέση ,αφού κατανοήσουν και αναλύσουν την εικόνα, να 

συγγράψουν ένα κείµενο σχετικό µε το θέµα που προβάλλεται στην εικόνα.  

Στην παρούσα εργασία αρχικά επιχειρείται µια σύντοµη ανασκόπηση της 

φιλολογίας που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον οπτικό γραµµατισµό. Η ανασκόπηση 

αυτή φιλοδοξεί να στηρίξει και να εγείρει το ενδιαφέρον να συµπεριληφθεί ο οπτικός 

γραµµατισµός στην σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική και να ευοδωθεί ο σχεδιασµός 

προγραµµάτων που προάγουν την καλλιέργεια οπτικών δεξιοτήτων στους µαθητές σε 

µια σχέση συµπληρωµατική µε την καλλιέργεια µεταγνωστικών δεξιοτήτων που είναι 

περισσότερο παραδοσιακές µορφές γραµµατισµού. 

Για το λόγο αυτό, αξιοποιώντας τα ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε τον τρόπο 

που τα παιδιά αντιλαµβάνονται την οπτική πληροφορία και ερµηνεύουν τις οπτικές 

και γραφικές αναπαραστάσεις και τον τρόπο που αυτό που κατανοούν το 

αναπαριστούν και του προσδίδουν σηµασία µε την χρήση σχεδίων και συµβόλων, 

διαµορφώθηκε ένα σχέδιο εργασίας που προάγει τον οπτικό γραµµατισµό ως ένα 

µέσο ανάπτυξης διαφόρων δεξιοτήτων του µαθητή µέσα στις οποίες συγκαταλέγονται 

και η κριτική σκέψη, η αντίληψη, δεξιότητες απαραίτητες για το µεταγνωστικό έργο 

του συγγραφέα . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΙΚΟΝΑ  

 

Με τον όρο εικόνα εννοούµε ένα σύνολο σηµειωτικών τρόπων που έχουν να 

κάνουν µε την οπτική πρόσληψη και αντίληψη όπως το σχέδιο, η φωτογραφία, η 

κινούµενη εικόνα, το σχεδιάγραµµα, η ζωγραφιά, οι οποίοι αντικατέστησαν µέρος 

του γραπτού και προφορικού λόγου στην δηµόσια επικοινωνία (Βόµβα, 2010), ενώ 

έδωσαν τη δυνατότητα πρόσληψης µηνυµάτων χαµηλού πληροφοριακού φορτίου, 

αλλά υψηλής επικοινωνιακής εµβέλειας (Στάµου, Τρανός, Χατζησαββίδης στο 

Παθιάκη, 2010). Σύµφωνα µε τον Κανάκη (1989) είναι µέσον δισδιάστατης οπτικής 

αναπαράστασης προσώπων, πραγµάτων ή φαινοµένων (στο Φουντουλάκη, 2010) και 

εξασφαλίζει µεγαλύτερη ελαστικότητα στο µάθηµα και περισσότερα µαθησιακά 

κίνητρα (Παθιάκη, 2010). 

Την εικόνα αποτελούν το σχέδιο, το χρώµα, η σύνθεση, η τεχνική και ο 

συνδυασµός τους της δίνει τον ξεχωριστό της χαρακτήρα µεταφέροντας την αίσθηση 

της ατµόσφαιρας. Για να υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στα στοιχεία που την 

αποτελούν, πρέπει το ένα να µην υπερισχύει του άλλου και να µην προσβάλει το µάτι 

του θεατή (Γρόσδος, 2008). 

Τα χρώµατα προκαλούν διάφορα συναισθήµατα στον δέκτη. Όταν είναι 

φωτεινά και καθαρά προκαλούν χαρά, κέφι, συγκίνηση και ευχάριστες εντυπώσεις, 

ενώ αντίθετα η κυριαρχία του µαύρου και του καφέ δηµιουργεί φόβο, µελαγχολία και 

απέχθεια. Τέλος, οι πολύ ανοιχτοί τόνοι µπορούν να προκαλέσουν διφορούµενες 

αντιδράσεις (Μαγουλιώτης, 1988). 

Η τεχνική συνδέεται µε συγκεκριµένες ιδέες ή συναισθήµατα. Ο αερογράφος 

αποδίδει την ήρεµη ατµόσφαιρα, το πενάκι ή το κάρβουνο µπορεί να δώσει ένταση ή 

κίνηση, η ακουαρέλα είναι ιδανική για σουρεαλιστικές εικόνες, η τέµπερα αποδίδει 

τις λεπτοµέρειες, οι ελαιογραφίες την αίσθηση της κοµψότητας και το κολάζ δίνει την 

αίσθηση της έντασης (Γρόσδος, 2008). 

Η θέση της εικόνας µέσα στη σελίδα δίνει πληροφορίες για τα πρόσωπα που 

εµφανίζονται. Ψηλά στη σελίδα φανερώνουν ονειρική κατάσταση, δύναµη και 

αυτοπεποίθηση, ενώ χαµηλά δηλώνουν χαµηλή κοινωνική θέση ή χαµηλή 

αυτοπεποίθηση. Η αριστερή σελίδα προσδίδει στον χαρακτήρα περισσότερη 

ασφάλεια απ’ ότι η δεξιά, αφού ο αναγνώστης έχει την τάση να διαβάζει τις εικόνες 
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από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό γίνεται γιατί συνήθως ο αναγνώστης ταυτίζεται µε 

την πρώτη εικόνα που βλέπει, γι’ αυτό και οι εικονογράφοι συνήθως τοποθετούν τους 

κεντρικούς ήρωες κάτω αριστερά (Nodelman, 1996). 

Ο δάσκαλος µπορεί να εκµεταλλευτεί την εικόνα σε οποιαδήποτε µορφή της 

για να ενηµερώσει, να πληροφορήσει, να τεκµηριώσει, να αναλύσει µια έννοια, να 

µειώσει το γνωστικό φορτίο, να συγκινήσει, να οργανώσει πληροφορίες και να 

βοηθήσει στη συνολική µαθησιακή διαδικασία (Φουντουλάκη, 2010). ∆εν πρέπει να 

ξεχνάµε ότι η εικόνα σηµατοδοτεί τον πολιτισµό, αφού µεταφέρει κοινωνικές αξίες 

και αντιλήψεις (∆ηµητριάδου, 2006), «εισάγει νέους τρόπους να βλέπουµε τα 

πράγµατα, διευρύνει τις όψεις του ορατού, αποκαλύπτει αθέατες πλευρές της 

πραγµατικότητας, ανοίγει νέους ορίζοντες πέρα από τα στενά τοπικά πλαίσια και 

φέρνει σε επαφή διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα» (Βρίζας, 2005 : 436 στο 

Παθιάκη, 2010). 

Από την άλλη µπορεί να εγκλωβίσει τη φαντασία των παιδιών, να οδηγήσει 

στην αποµόνωση, καθιστώντας τη λειτουργία της δίκοπο µαχαίρι. ∆εν είναι πια ένα 

συµπλήρωµα αλλά µια συν- κατασκευή µαζί µε όλους τους άλλους επικοινωνιακούς 

τρόπους (Γρόσδος, 2008). Γι’ αυτό και ο αναγνώστης πρέπει να συµµετέχει στην 

διαδικασία που του προσφέρει µια εικόνα ενεργητικά και όχι να αποβαίνει παθητικός 

δέκτης οπτικών µηνυµάτων. 

 

2.1. Λειτουργίες Εικόνων 

Την δεκαετία του 1980 οι Levin και Carney  διεξήγαγαν έρευνες που 

αφορούσαν στην επίδραση των εικόνων στο κείµενο και έδειξαν τον υποστηρικτικό 

και συµπληρωµατικό τους χαρακτήρα. Ο Levin διέκρινε πέντε λειτουργίες των 

εικόνων, εκ των οποίων οι τέσσερεις τυπικές και η µία άτυπη. Οι λειτουργίες αυτές 

είναι: η διακοσµητική, η ερµηνευτική, η οργανωτική, η αναπαραστατική και η 

µετασχηµατιστική. 

Οι διακοσµητικές εικόνες, όπως µας πληροφορεί και το όνοµά τους, απλά 

διακοσµούν τη σελίδα ή το κείµενο και έχουν ελάχιστη ή καθόλου σχέση µε αυτό. 

Έχουν απλώς αισθητική αξία και µπορούν να δραστηριοποιήσουν τα κίνητρά του 

µαθητή (Πάνου, 2010). ∆εν έχουν κανένα µαθησιακό όφελος στον αναγνώστη και 

δεν ενισχύουν το µήνυµα που θέλει να περάσει το κείµενο ή ο δάσκαλος, αφού 

περιέχουν πληροφορίες που δεν σχετίζονται άµεσα µε το περιεχόµενο (Σαβιολή, 
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2010). Χρησιµοποιούνται περισσότερο για να δηµιουργήσουν ευχάριστη διάθεση, να 

προσελκύσουν την προσοχή και να την διατηρήσουν, να ξεκουράσουν το µάτι και να 

κάνουν το κείµενο πιο ελκυστικό. Υπάρχει η πιθανότητα να χρησιµοποιούνται από 

τον συγγραφέα απλά και µόνο για να ικανοποιήσουν καλλιτεχνικές του ανάγκες, 

όπως είναι οι ποιοτικές συλλογές ή ανθολογίες (Κανταρτζή 2002, στο Φουντουλάκη, 

2010). Μπορεί κάποιες φορές να έχουν κάποια ελάχιστη σχέση µε το κείµενο, αλλά 

αυτή είναι τόσο µικρή και χρειάζεται ένας τεράστιος βαθµός αφαιρετικότητας, ώστε 

πάλι θεωρούνται µη σχετικές µε το µήνυµα. Ένα τέτοιο παράδειγµα µπορεί να είναι η 

εικόνα ενός δέντρου σε ένα κείµενο που µιλάει για ένα ίχνος. Με αρκετή αφαιρετική 

σκέψη, θα µπορούσε ίσως να συνδεθεί η εικόνα µε το κείµενο µε το κοινό µοτίβο της 

φύσης (Levin et al, 1987). 

Οι αναπαραστατικές ή απεικονιστικές εικόνες καθρεφτίζουν το κείµενο ή 

κάποιο µέρος του και αποτελούν τον πιο κοινό τύπο εικόνων. Σχετίζονται απόλυτα µε 

το θέµα του κειµένου και αναπαριστούν µε µεγάλη ακρίβεια την πραγµατικότητα 

(Σαβιολή, 2010). Ένα παράδειγµα τέτοιας εικόνας θα µπορούσε να είναι µια εικόνα 

που απεικονίζει ακριβώς µια σκηνή που περιγράφεται σε ένα βιβλίο του Harry Potter 

(Levin et al, 1987). Σύµφωνα µε έρευνες του David (1998) όταν συνδυάζονται µε 

ειδήσεις που ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και δεν είναι αφηρηµένες 

µπορούν να έχουν ιδιαίτερα βοηθητικό ρόλο στη µάθηση (Levin & Carney, 2002). 

Επιβεβαίωσε τη θεωρία του Levin ότι οι απεικονιστικές εικόνες βοηθούν στην 

ανάσυρση ενός κειµένου όταν συνδεθούν µε αυτό. Όταν ακόµα δίνονται στην 

κατηγορία αυτή κατευθυντήριες ερωτήσεις, ενισχύεται η κατανόηση του νοήµατος. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι η σχέση µεταξύ κειµένου και απεικονιστικής εικόνας για την 

κατανόηση του νοήµατος είναι δυναµική και δρα αλληλεπιδραστικά µεταξύ τους. Οι 

εφηµερίδες χρησιµοποιούν κατά κόρον το είδος αυτό, αφού κάνει τα άρθρα πιο 

αληθοφανή (Levin & Carney, 2002). 

Ο Adler (1993), µετά από έρευνες που έκανε, πρότεινε κατά την ανάγνωση 

αυτού του είδους των εικόνων οι µαθητές να προσπαθούν να συσχετίζουν τη δράση 

της εικόνας µε παρόµοιες δράσεις. Να κάνουν δηλαδή ένα είδος ανώτερης 

επεξεργασίας, κατανόησης και βαθύτερης ερµηνείας της εικόνας, για να τη 

συσχετίζουν µε κάτι γνωστό σε αυτούς. Έτσι οι µαθητές βάζοντας κοµµάτια από τον 

εαυτό τους και τις εµπειρίες τους µέσα στην εικόνα, φθάνουν στην καλύτερη 

κατανόησή της. 
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Από διάφορες µελέτες (Lesgold et al, 1975 και Rubman, 2000), φάνηκε ότι η 

χρήση των απεικονιστικών εικόνων δίνει την ικανότητα στους αναγνώστες να ασκούν 

έλεγχο στην ορθότητα των λεγοµένων και το αντίστροφο. Έτσι αποδείχθηκε ότι η 

ταυτόχρονη επεξεργασία κειµένου και εικόνας µπορεί να ολοκληρωθεί σε όλα τα 

επίπεδα επεξεργασίας πληροφοριών, ακόµα και στα ανώτερα της κατανόησης και 

ερµηνείας των πληροφοριών (Πάνου, 2010). 

Οι οργανωτικές είναι οι εικόνες που οργανώνουν το κείµενο και του 

παρέχουν ένα δοµικό πλαίσιο. Ο µαθητής δηλαδή, παίρνει από τις εικόνες µια ιδέα 

για τα συγκεκριµένα βήµατα και την διαδικασία που ακολουθεί η σκέψη µέσα στο 

κείµενο (Σαβιολή, 2010). Σε αυτές ανήκουν τα σχεδιαγράµµατα και οι νοητικοί 

χάρτες. Το πιο απλό παράδειγµα οργανωτικής εικόνας είναι η εικόνα που δείχνει τα 

υλικά που θα χρησιµοποιήσουµε για µια συνταγή µαγειρικής (Carney & Levin, 

2002). Ένα παράδειγµα θα ήταν ένας διευκρινιστικός χάρτης ενός ίχνους πεζοπορίας 

ή µιας απεικόνισης που παρουσιάζει τη σειρά βηµάτων που περιλαµβάνονται στην 

εκτέλεση καρδιοπνευµονικής διαδικασίας (Levin et al, 1987). ∆ιακρίνονται σε τρία 

είδη, ανάλογα µε την απόσταση τους από το κείµενο: α)κείµενο και εικόνα 

βρίσκονται σε διαφορετικά µέρη της σελίδας, β)εικόνα pop-up, που εµφανίζεται 

ξαφνικά όταν κάνουµε «κλικ» πάνω στο κείµενο και γ)εικόνα που είναι πολύ κοντά 

στο κείµενο. Το καλύτερο είδος από αυτά τα τρία είναι το δεύτερο (pop-up), γιατί 

όταν εµφανίζεται η εικόνα καταλαµβάνει περισσότερο χώρο και έτσι διαβάζεται πιο 

εύκολα (Levin & Carney, 2002). 

Οι οργανωτικές εικόνες όταν περιλαµβάνουν και εικονίδια και κείµενο θα 

πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα ανάγνωσης και των δύο. Θα πρέπει δηλαδή να 

συνυπάρχουν µεταξύ τους, γιατί τα αποτελέσµατα στην κατανόηση είναι 

ευεργετικότερα (Betancourt & Bisseret, 1998). Για παράδειγµα αν το κείµενο του 

σχολικού βιβλίου περιλαµβάνει τα αντίστοιχα εικονίδια, η κατανόηση και η 

συγκράτηση αυξάνονται σηµαντικά. Τις απόψεις αυτές υποστήριξαν και οι Levie & 

Lentz (1982) και Peeck (1993).   

Οι ερµηνευτικές εικόνες βοηθούν στη διευκρίνιση δυσνόητων σηµείων του 

κειµένου. Ένα παράδειγµα είναι η οπτική αναπαράσταση της πίεσης του αίµατος στο 

ανθρώπινο σώµα. Σύµφωνα µε έρευνες των Mayer & Gallini (1990) τα κείµενα µε 

επιστηµονικούς όρους γινόταν πιο εύκολα κατανοητά, όταν παρουσιάζονταν σε 

συνδυασµό µε εικόνες που έδειχναν τα µέρη και τα βήµατα αυτού που 
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παρουσιαζόταν στο κείµενο. Μάλιστα έδωσαν και τρεις αναγκαίες συνθήκες: α) το 

κείµενο στο οποίο υπάρχουν οι εικόνες πρέπει να είναι αιτίας και αποτελέσµατος, για 

να έχει νόηµα η ερµηνεία των δυσνόητων γνωστικών σκελών (Πάνου, 2010) β) οι 

εικόνες πρέπει να περιγράφουν λογικά το σύστηµα ή τη µέθοδο που παρουσιάζεται 

και γ) ο αναγνώστης πρέπει να είναι σχετικά άσχετος µε το θέµα του κειµένου 

(Βόµβα, 2010). Πρέπει ωστόσο να γίνει διαχωρισµός ανάµεσα στις οργανωτικές και 

ερµηνευτικές εικόνες. Για παράδειγµα, µια εικόνα που δείχνει τα µέρη από τα οποία 

αποτελείται το πεπτικό µας σύστηµα είναι οργανωτική, ενώ η εικόνα που δείχνει 

βήµα- βήµα τη διαδικασία της πέψης είναι ερµηνευτική (Levin & Carney,). 

Σύµφωνα µε του Mayer & Gallini (1990) οι εικονικές ερµηνευτικές 

προσθήκες βελτιώνουν τα αποτελέσµατά τους όταν ερµηνεύονται τα µέρη του 

δυσνόητου πεδίου και ερµηνεύονται παράλληλα τα βήµατα που ακολουθούνται για 

την έκβασή του. Για παράδειγµα υπάρχει µεγαλύτερη κατανόηση της ροής του 

αίµατος σε ένα σηµείο όταν ερµηνεύονται πρώτα τα µέρη των αγγείων και σε 

διπλανή εικόνα ερµηνεύονται τα βήµατα ροής του αίµατος (Levin & Mayer, 1993 & 

Mayer, 1989 στο Πάνου, 2010). 

Οι µετασχηµατιστικές εικόνες είναι εκείνες που εµπλουτίζουν µνηµονικά το 

κείµενο και βοηθούν τον αναγνώστη να ανακαλέσει εύκολα στη µνήµη του δύσκολα 

ή εύκολα σηµεία του κειµένου. Είναι οι εικόνες µε το µεγαλύτερο µαθησιακό όφελος 

και ερµηνεύονται µε µνηµονικές στρατηγικές (Levin & Carney). Αυτοί που 

ωφελούνται περισσότερο από την κατηγορία αυτή είναι οι νέοι και οι µεσήλικες, που 

υποβοηθούνται περισσότερο από την εικόνα παρά από το σκέτο κείµενο (Levin & 

Carney, 2002). 

Η ανάγνωση των µετασχηµατιστικών εικόνων πρέπει να γίνεται µε τρόπο που 

να δίνεται βαρύτητα στην αποκωδικοποίηση των κωδικοποιηµένων συµβόλων και 

στην εµπλοκή της µνήµης στην διαδικασία αυτή. Η µνήµη κατά τη διαδικασία αυτή 

µπορεί να ωφελήσει µε πολλούς τρόπους. Αρχικά βοηθά στην συγκράτηση των 

πληροφοριών και δεύτερον βοηθά τον αναγνώστη µέσα από την αποκωδικοποίηση να 

φτάσει στην πράξη, χρησιµοποιώντας τις βασικές πληροφορίες για να φτάσει στο 

επόµενο βήµα της εφαρµογής. 

Η θέση αυτή στηρίζεται στη θεωρία του Bruner (1966), σύµφωνα µε την 

οποία όταν ο µαθητής γνωρίζει τα βασικά µπορεί µόνος του να επιχειρήσει 
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συνδυασµούς και κρίσεις που θα τον οδηγήσουν στην ανακάλυψη των συνθετότερων 

(Bruner, 1966 στο Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006). 

Σύµφωνα µε τον Atkinson (1999) οι µετασχηµατιστικές εικόνες µπορούν πέρα 

από την συγκράτηση µνηµονικών πληροφοριών να προσφέρουν και τη δυνατότητα 

εφαρµογών ανώτερου νοητικού επιπέδου. Ο Rummel (2001) έδειξε ότι η µνηµονική 

επεξεργασία τους ευνοεί τόσο το µνηµονικό φορτίο όσο και το επίπεδο νοητικής 

επεξεργασίας. Αυτό συµβαίνει γιατί ο αναγνώστης στην προσπάθειά του να 

αποµνηµονεύσει µια τέτοια εικόνα, την έχει ήδη ακούσια επεξεργαστεί και 

κατανοήσει. Η προσπάθεια αποµνηµόνευσης δεν είναι δυνατή µόνο µε το οπτικό 

κανάλι. Χρειάζεται να προηγηθούν τα νοητικά κανάλια της ερµηνείας και όταν 

συµβεί αυτό η ίδια η εικόνα µπορεί να λέει ολόκληρη την ιστορία του κειµένου. 

Εξαιτίας αυτής τους της δυνατότητας οι µετασχηµατιστικές εικόνες βοηθούν να 

ξεπεραστεί το περιορισµένο όριο της βραχύχρονης µνήµης. Κάθε κωδικοποίηση που 

κατανοείται, ερµηνεύεται, γίνεται σχήµα και έτσι µπορεί να τοποθετείται σαν ένα 

σχήµα στην µακρόχρονη µνήµη και να ανασύρεται συνέχεια από αυτήν επιτρέποντας 

την συγκράτηση µεγάλου όγκου πληροφοριών (Πάνου, 2010). 

Η ίδια εικόνα µπορεί να ασκεί διαφορετική λειτουργία ή λειτουργίες, ανάλογα 

µε το περιεχόµενο του κειµένου, το οποίο πλαισιώνει, όπως επίσης και η ίδια εικόνα 

µπορεί να ασκεί διαφορετική λειτουργία σε διαφορετικά άτοµα (Καψάλης, 

Χαραλάµπους 2008). Για να βάλουµε λοιπόν τα είδη των εικόνων σε µια σειρά 

ανάλογα µε το µαθησιακό τους όφελος τοποθετούµε τις µετασχηµατιστές εικόνες 

στην πρώτη γραµµή. Σύµφωνα µε τον Levin είναι οι ευεργετικότερες µε βάση τα 

µαθησιακά τους αποτελέσµατα. Έχουν µια σύνδεση των πληροφοριών µε τέτοιο 

τρόπο που ακολουθεί τον τρόπο αποθήκευσης πληροφοριών του εγκεφάλου. Στη 

συνέχεια ακολουθούν οι επεξηγηµατικές, µετά οι οργανωτικές, οι αντιπροσωπευτικές 

και τέλος οι διακοσµητικές. Μάλιστα οι έρευνες του Levin παρουσιάζουν τα 

ευεργετικά αποτελέσµατα των διακοσµητικών εικόνων µε αρνητικό πρόσηµο, 

ενισχύοντας την άποψη ότι δεν βοηθούν καθόλου την κατανόηση, αλλά αντίθετα την 

παρακωλύουν (Πάνου, 2010). 
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2.2. Σχέση Εικόνας Κειµένου 

Η εικόνα αναπαριστά µια κατάσταση µε τρόπο ολικό και συνθετικό, γι’ αυτό 

είναι πιο ελκυστική από το γραπτό κείµενο (Βρύζας, 2005) αν και απαιτεί 

διαφορετική ανάγνωση και επιβάλλει υποκειµενικές αναγνώσεις, αφού τα µηνύµατά 

της είναι περισσότερο πολυσηµικά (Παθιάκη, 2010). Οι νοητικές εικόνες του 

κειµένου είναι αυτές που αποτελούν το ερέθισµα της εικονογράφησης και από αυτές 

απορρέει και η φυσική σχέση που δικαιολογεί την ύπαρξη εικόνας στο βιβλίο 

(Βόµβα, 2010).  

Το γραπτό κείµενο επιτρέπει την εκτεταµένη προσοχή, την 

επαναλαµβανόµενη ανάγνωση και την αξιολογική επεξεργασία. Έχει µεγαλύτερες 

δυνατότητες στην έκφραση πολύπλοκων εννοιών, αφού ευνοεί την αφαίρεση, την 

λογική αλληλουχία, την κριτική και την ορθολογική σκέψη (Eco, 1992 στο Παθιάκη, 

2010). Ο αναγνώστης µπορεί να εµπλακεί ενεργητικά σε ένα γραπτό κείµενο και να 

ενεργοποιήσει συλλογισµούς, να χρησιµοποιήσει εµπειρίες και βιώµατα, να βάλει 

µέρος του εαυτού του. Ο συγγραφέας κωδικοποιεί γεγονότα µε λέξεις και ο 

αναγνώστης,  χρησιµοποιώντας τις διανοητικές του ικανότητες, τα αποκωδικοποιεί 

και εφεύρει δικές του αναπαραστάσεις. Το κείµενο του δίνει τη δυνατότητα 

πολλαπλών αναγνώσεων, ανάλογα µε το ρυθµό που καθορίζει ο ίδιος µέχρι να το 

κατανοήσει (Γρόσδος, 2008). Ο Barthes (1977) υπερτονίζοντας τον ρόλο της 

γλώσσας, υποστήριξε ότι το νόηµα των εικόνων εξαρτάται από το λόγο, χωρίς τη 

βοήθεια του οποίου η εικόνα δεν θα µπορούσε να νοηµατοδοτηθεί. Από την άλλη, για 

να παράγει νόηµα το λεκτικό µήνυµα απαιτεί µια ανάγνωση γραµµική και ακόµα οι 

λέξεις δεν µπορούν εύκολα να µεταβιβάσουν πληροφορίες για την εµφάνιση των 

φυσικών αντικειµένων (Παθιάκη, 2010). 

Το εικονικό κείµενο τώρα, είναι ένα πολύπλοκο επικοινωνιακό φαινόµενο που 

συνίσταται σε ένα παιχνίδι λεκτικών και εικονιστικών µηνυµάτων. Για να παράγει 

νόηµα ο αναγνώστης του εικονικού κειµένου οδηγείται από τα µέρη στο σύνολο 

(Kress, 2005). Ο θεατής µπορεί να ξεκινήσει από οποιοδήποτε σηµείο και να 

ακολουθήσει την διαδροµή που επιθυµεί. Σύµφωνα µε τον Nodelman (1996) οι 

εικόνες µεταφέρουν διαφορετικά είδη πληροφοριών µε διαφορετικούς τρόπους. 

Μπορούν ακόµα να πάρουν πολλές σηµασίες, αλλά και να διεγείρουν συναισθήµατα, 

δίνοντας την αίσθηση της αµεσότητας και του ρεαλισµού. Οι εικόνες επειδή 

καταλαµβάνουν περισσότερο χώρο, απ’ ότι χρόνο,  δεν µπορούν να εκφράσουν 
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εύκολα τις χρονικές σχέσεις αιτίας και αποτελέσµατος και έτσι δεν µπορούν να 

πληροφορήσουν τον αναγνώστη για το ότι αυτό που απεικονίζεται συνέβη πριν από 

πολύ καιρό (Παθιάκη, 2010). 

Κατά τον Κυπριώτη (2006) το γραπτό γλωσσικό κείµενο ενεργοποιεί τους 

νοητικούς µηχανισµούς του δέκτη και έτσι καταφέρνει να εντοπίσει, να αξιολογήσει 

και να αξιοποιήσει την πληροφορία που του µεταδόθηκε. Αντίθετα η εικόνα δεν 

ευνοεί τη νοητική ενεργοποίηση, αφού η αποκωδικοποίησή της συντελείται 

αυτοµάτως. Αυτό συµβαίνει πρώτον γιατί το λεκτικό µήνυµα βασίζεται σε «γλωσσικά 

σηµεία» στα οποία η σχέση σηµαίνοντος και σηµαινόµενου είναι κατασκευασµένη 

και δεύτερον γιατί για το άτοµο η αποκωδικοποίηση του γλωσσικού κειµένου είναι 

µια αυτοµατοποιηµένη πρακτική. Σε αυτή την άποψη αντιτίθενται οι Arizpe & Styles 

(2003), σύµφωνα µε τους οποίους η ανάγνωση των εικόνων είναι µια εξίσου 

περίπλοκη διαδικασία µε αυτήν της ανάγνωσης κειµένων. Οι εικόνες µπορούν να 

προκαλέσουν διαφορετικά επίπεδα αντιδράσεων  και µπορούν εξίσου να 

υποστηρίξουν την ανάπτυξη του γραµµατισµού των µαθητών.  

Στη σχέση µεταξύ τους υπάρχει αλληλεξάρτηση και έτσι άλλες φορές η 

εικόνα υποστηρίζει το κείµενο, ενώ άλλες φορές το κείµενο χρησιµοποιείται για να 

προσδιορίσει την έννοια της εικόνας. Σύµφωνα µε τους Kress & Van Leeuwen (2001) 

«το οπτικό µήνυµα, ακόµα και όταν αποτελεί συνιστώσα του κειµένου, είναι ένα 

ανεξάρτητα δοµηµένο και οργανωµένο σύστηµα το οποίο συνδέεται µε το κείµενο, 

αλλά δεν εξαρτάται από αυτό» (Γρόσδος, 2008). Οι εικόνες και το κείµενο 

εξελίσσονται παράλληλα σαν δύο αυτόνοµα εκφραστικά µέσα µε το ίδιο θέµα, ενώ 

παρέχουν «από κοινού τη λειτουργία αναµετάδοσης σε µια ενότητα µηνύµατος» 

(Barthes, 1977). 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να συνδεθεί η εικόνα µε το 

κείµενο. Ένας από αυτούς είναι το κείµενο και η εικόνα να έχουν µια συµµετρική 

σχέση µεταξύ τους, ενισχύοντας το ίδιο µήνυµα. Το κείµενο και οι εικόνες πρέπει να 

βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία, καταθέτοντας και οι δύο  τη δική τους εκδοχή για 

το θέµα. Ακόµη υπάρχει η πιθανότητα η εικόνα να παίζει διευκρινιστικό ρόλο στο 

κείµενο, καθώς οι εικόνες µπορούν να δώσουν περισσότερες οπτικές πληροφορίες 

από το µήνυµα που τις συνοδεύει. Η εικονογράφηση µάλιστα εκπληρώνει το σκοπό 

της όταν λειτουργεί σαν αντίστιξη στα κείµενα, δίνοντας στον αναγνώστη τη διάθεση 

και την ατµόσφαιρα των λέξεων, αλλά ταυτόχρονα του επιτρέπει να συνθέσει µια 
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δική του ερµηνεία µέσα στο κείµενο. Μπορεί επίσης η εικόνα να είναι βοηθητική 

στον εµπλουτισµό του κειµένου, όπως για παράδειγµα στο αλφαβητάρι οι εικόνες 

αντιπροσωπεύουν τα αντίστοιχα αντικείµενα. Μια άλλη περίπτωση είναι το κείµενο 

να µεταφέρει το βασικό νόηµα και η εικόνα να φωτίζει κάποιες επιλεγµένες 

απόψεις. Τέλος, η εικόνα µπορεί να µεταφέρει το βασικό νόηµα και το κείµενο να 

αντανακλά επιλεγµένες απόψεις της εικόνας (Σαβιολή, 2010). Σύµφωνα µε τον 

Nodelman (1988) εικόνες και λέξεις αντιµάχονται µεταξύ τους, µεταδίδοντας 

διαφορετικές πληροφορίες, κείµενα και εικονογραφήσεις βρίσκονται σε µια ειρωνική 

σχέση µεταξύ τους: οι λέξεις µας λένε αυτά που δε λένε οι εικόνες και οι εικόνες µας 

δείχνουν αυτά που δε µας λένε οι λέξεις (Γρόσδος, 2008). Κατά την έννοια της 

«αγκίστρωσης» του Barthes, τα λεκτικά στοιχεία έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τις 

αναγνώσεις ενός εικονιστικού κειµένου και αντίστροφα µια εικόνα να επεξηγήσει ένα 

διφορούµενο λεκτικό κείµενο 

 (http://multitasks.blogspot.com/2006/09/blog-post.html στο Σαβιολή, 2010). 

 

2.3. Εικόνα: Φίλος ή Εχθρός; 

Η αναλογική σχέση οµοιότητας της εικόνας µε την πραγµατικότητα µπορεί να 

υποδηλώνει παθητικότητα του δέκτη (Πάνου, 2010, Σαβιολή, 2010). Στο παρελθόν 

θεωρήθηκε ότι τα γραφικά και οπτικά εικονιστικά σύµβολα παραγκωνίζουν τη 

λειτουργία της ανάσυρσης µιας πληροφορίας από την µακρόχρονη µνήµη και τη 

σύνδεσή της µε άλλες, αφού αντικαθίσταται από πιο εύκολο γνωστικό τρόπο. Έτσι 

χαρακτηρίστηκε «εργαλείο παραµέλησης της λειτουργίας της µνήµης» που οδηγεί 

σταδιακά στην αποχαύνωση (Πάνου, 2010). Θεωρήθηκε ότι η εικόνα δεν ευνοεί την 

ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης, αφού η αποκωδικοποίησή της είναι µια 

δραστηριότητα που συντελείται σχεδόν αυτοµάτως (Σαβιολή, 2010) και έτσι µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ως προπαγανδιστικό µέσο. Παράδειγµα αποτελούν οι 

φωτογραφήσεις ηγετών από κάτω προς τα πάνω για να µεγεθύνεται το ύψος και η 

επιβλητικότητά τους (http://multitasks.blogspot.com/2006/09/blog-post.html στο 

Σαβιολή, 2010). 

Αντιθέτως, σύµφωνα µε έρευνες που έχουν διεξαχθεί από τους Levin & 

Carney, Levin & Mayer, Tversky (2001), Larkin & Simon (1987) και Waller (1981) 

τα εικονιστικά µοτίβα ενισχύουν τη διαδικασία της µάθησης (Βόµβα, 2010), ενώ 

συµβάλουν στην πρόκληση του ενδιαφέροντος και στη συγκέντρωση της προσοχής 
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των µαθητών (Γρόσδος, 2008). Αρχικά η εικόνα και όχι το κείµενο, είναι αυτή που 

προσελκύει ένα µικρό παιδί να διαβάσει ένα βιβλίο, γιατί η εικόνα έχει τη δύναµη να 

ζωντανεύει τα βιώµατά του. Ο µαθητής λοιπόν αναζητά σε µια εικόνα στοιχεία που 

του είναι οικεία και µε βάση αυτά την επεξεργάζεται. Μπορεί  να δώσει έτσι νόηµα 

σε µία εικόνα, ανάλογα µε τα βιώµατα του. Η αναγνώριση του εαυτού µέσα στην 

εικόνα δηµιουργεί θετική στάση και αποτελεί κίνητρο για µια σειρά από εσωτερικές 

διεργασίες, βασικές για την διαδικασία της µάθησης. Ακόµη και όταν δεν περιέχει 

οικεία στοιχεία, προκαλεί τον αναγνώστη να ανακαλύψει το άγνωστο και να το 

συγκρίνει µε την προηγούµενη γνώση (Παθιάκη, 2010). 

Κατά τον Fang οι εικόνες µπορούν να δείξουν και να ορίσουν το περιβάλλον 

µιας ιστορίας, να ορίσουν και να περιγράψουν την εξέλιξη των ηρώων και της 

υπόθεσης, να δείξουν µια διαφορετική οπτική γωνία, να βοηθήσουν στην κατανόηση 

και στην καθαρότητα του κειµένου και τέλος να ενισχύσουν το κείµενο. Ακόµη 

µπορούν να δώσουν κίνητρο στον αναγνώστη, να ενισχύσουν τη δηµιουργικότητα, να 

βοηθήσουν στην εκτίµηση της αισθητικής και να προωθήσουν γλωσσικές δεξιότητες 

(Βόµβα, 2010). Σε αυτό συµφωνεί και ο Peeck (1993) υποστηρίζοντας ότι οι εικόνες 

αυξάνουν το κίνητρο που στρέφει την προσοχή στο κείµενο και µπορούν να 

παρουσιάσουν συνολικά το περιεχόµενο µε οφέλη στη µνήµη και στην κατανόηση 

(στο Πάνου, 2010). Ο Goodman (1967) µάλιστα θεωρεί ότι τα παιδιά πρέπει να 

επεξεργάζονται τις εικόνες στην αρχική τους µορφή, για να µπορούν να πηγαίνουν 

πέρα από αυτό που τους προσφέρει η εικόνα και να βρίσκουν και άλλες πληροφορίες.  

Όταν συνυπάρχει µε το κείµενο η εικόνα χρησιµεύει ως ένα πλαίσιο που θα 

επιτρέψει στον αναγνώστη να προετοιµαστεί γνωστικά και να ενταχθεί σε αυτό 

(Παθιάκη, 2010). Η εικόνα µπορεί να δώσει τις ίδιες πληροφορίες µε το κείµενο, 

προσφέροντας έτσι στον αναγνώστη πληρέστερη κατανόηση ή και να επεκτείνει την 

πληροφορία που περιέχει το κείµενο (Σαβιολή, 2010). Τα βιβλία που περιέχουν 

εικόνες µπορούν να διαβάζονται µε δύο τρόπους: τον λεκτικό και τον εικονικό. 

Έρευνες (Anstey & Bull, 2000, Callow, 1999, Doonan, 1993, Kress & Van Leeuwen, 

1990/1996, Lewis, 2001, Michaels & Walls, 1990, Nodelman, 1988, Stephens, 1992, 

Styles, 1996, Styles & Arizpe, 2001, Unsworth, 2001) έχουν αποδείξει τη σύνθετη 

σχέση µεταξύ των λεκτικών και των εικονικών σηµείων κειµένων.  Η εικόνα όµως 

µπορεί να προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες, γι’ αυτό χρειάζεται µια βαθύτερη 

ερµηνεία (Carney & Levin, 2002) και κατανόηση των πληροφοριών που θα οδηγήσει 
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στην καλλιέργεια µεθοδολογικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι βασικές σε κάθε 

διαδικασία µάθησης (Παθιάκη, 2010).  

Σαν αντίλογος στις αντιλήψεις που την κατηγορούν ότι επιφέρει την νάρκωση, 

µαρτυρίες δείχνουν ότι η εικόνα χρησιµοποιείται και διασώζεται από ανθρώπους µε 

υψηλή µνήµη και νοηµοσύνη, οι οποίοι την χρησιµοποίησαν ως εργαλείο µνήµης και 

διατήρησης πληροφοριών στην µακρόχρονη µνήµη (Πάνου, 2010).  

Κατά τη δική µας άποψη η εικόνα είναι ένα εργαλείο µε δύο όψεις και τα 

οφέλη ή οι αρνητικές συνέπειες που θα επιφέρει εξαρτώνται από το ίδιο το άτοµο. 

Έτσι αν ο αναγνώστης ενός εικονικού κειµένου είναι ανυποψίαστος, αφήνεται να 

παρασυρθεί από την εικόνα. Ταυτίζεται µε προσωπικότητες, στυλ, αντιλήψεις, 

γεγονός που µπορεί να τον οδηγήσει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων, κινήσεων, 

αρχών που πριν απέρριπτε κατηγορηµατικά. Μπορεί να ταυτιστεί µάλιστα τόσο 

άµεσα που ο θεατής σε κλάσµατα δευτερολέπτου µετά τη θέαση να προβεί σε 

συµπεριφορές που θα καταδείξουν την ταύτισή του µε αυτό που είδε1. Ακόµα και η 

συνείδηση αυτής της ταύτισης δεν µπορεί να ενεργοποιήσει αµυντικούς µηχανισµούς 

για τον έλεγχο της καινούριας συµπεριφοράς, αλλά αντίθετα τοποθετείται στην 

σφαίρα του συνειδητού, αφού αποτυπώνεται στη συνείδηση ως µια συµπεριφορά που 

αυξάνει την αυτοπεποίθηση του θεατή και τον κάνει να νιώθει καλύτερα. Σε αυτή την 

ταύτιση στηρίζεται και η διαφήµιση (Πάνου, 2010). 

Αντίθετα αν είναι κριτικά σκεπτόµενος ο θεατής, θα έχει περισσότερο 

αναλυτική, πραγµατιστική και κυνική µατιά, που δεν θα επηρεάζεται από 

συναισθηµατισµούς και αδυναµίες του ασυνείδητου. Θα είναι περισσότερο σκληρός, 

γιατί θα συγκρίνει την πραγµατικότητα της εικόνας µε την πραγµατικότητα που 

συµβαίνει γύρω του και δεν θα αφήνεται να παρασυρθεί στη βίωση µιας εικονικής 

πραγµατικότητας που θα τον καταστήσει «ευτυχισµένο». Κατά τον Archard (2006) 

κάθε φορά που αναγνώστης έρχεται αντιµέτωπος µε µία εικόνα αφήνει και τους δύο 

αυτούς τρόπους θέασης να αντιµάχονται ο ένας τον άλλο. 

 

 

 

                                                           
1 Αυτή η αντίδραση στηρίζεται στην λεγόμενη υποουδική αντίληψη (subliminal perception), 

σύμφωνα με την οποία το άτομο μπορεί να αντιληφθεί κάποια ερεθίσματα και να επηρεαστεί από 

αυτήν την αντίληψη χωρίς να έχει επίγνωση της ύπαρξής της (Pervin & John 2001). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

« Από όλες τις αισθήσεις να εμπιστεύεσαι μόνο την όραση. » 

Αριστοτέλης 

(http://images.google.gr) 

Είναι πλέον γεγονός ότι στη σηµερινή εποχή η επικοινωνία δεν 

εµπλέκει µόνο λεκτικούς αλλά και άλλους σηµειωτικούς 

τρόπους, όπως τον οπτικό (Barthes, 1994). Η δηµιουργία νοήµατος στα κείµενα 

απαιτεί την παράλληλη χρήση του οπτικού και του λεκτικού τρόπου µε συστηµατικές 

µεθόδους. Οι Kress & Van Leeuwen επισήµαναν ότι η οπτική επικοινωνία είναι τόσο 

κρίσιµη ώστε ο οπτικός γραµµατισµός γίνεται πια θέµα επιβίωσης (Βόµβα, 2010) και 

όρισαν τον οπτικό γραµµατισµό ως την ικανότητα κατανάλωσης, κριτικής 

αποτίµησης, δηµιουργίας και παραγωγής οπτικών µηνυµάτων. 

Κατά τον Debes (1969) είναι το σύνολο των δεξιοτήτων που κατακτά ο 

άνθρωπος µε την όραση και την βοήθεια και άλλων αισθήσεων όπως η αντίληψη, η 

ερµηνεία συµβόλων και η επικοινωνία, οι οποίες είναι θεµελιώδεις για τη µάθηση. Ο 

Levie (1978) τονίζει τη σπουδαιότητα των συµβόλων στην επικοινωνία, οι Ausburn 

και Ausburn (1978) τον ορίζουν ως το σύνολο των δεξιοτήτων που προάγουν την 

κατανόηση οπτικών συµβόλων, ενώ ο Hortin (1983) συµπληρώνει σε αυτές την 

σκέψη (Γκόρια, 2005). Είναι η λειτουργία της κατανόησης οπτικών ερεθισµάτων, 

αλλά και η ερµηνεία αυτών µε δηµιουργία αναπαραστάσεων (Πάνου, 2010). 

Σύµφωνα µε τους Baca & Braden (1990) «οπτικό» (visual) είναι οτιδήποτε 

µπορεί να ιδωθεί, ανεξαρτήτως βαθµού ρεαλισµού που το διακρίνει, ενώ ο «οπτικός 

γραµµατισµός» αναφέρεται στη χρήση όλων αυτών για επικοινωνία σκέψη, µάθηση, 

σηµατοδότηση,  δηµιουργική έκφραση, αισθητική απόλαυση. Εποµένως ο οπτικός 

γραµµατισµός περιλαµβάνει «την ικανότητα αναγνώρισης και κατανόησης των 

µηνυµάτων που παράγουν οι εικόνες (ερµηνεία εικόνων), όπως επίσης και την 

ικανότητα να παραχθούν εικόνες που εκπέµπουν µηνύµατα και ιδέες» (Aanstoos, 

2003).  

Ο οπτικός γραµµατισµός εµπλέκει τρεις ικανότητες: 

Α) την εσωτερική οπτικοποίηση, δηλαδή την νοητική αναπαράσταση του 

περιεχοµένου του κειµένου. 
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Β) την δηµιουργία οπτικών εικόνων, δηλαδή την οπτική αναπαράσταση της 

δοµής και του περιεχοµένου του κειµένου. 

Γ) την ανάγνωση οπτικών εικόνων, δηλαδή την χρήση, περιγραφή, ερµηνεία 

και επεξεργασία οπτικού υλικού 

(http://multitasks.blogspot.com/2006/09/blog-post.html στο Σαβιολή, 2010) . 

Αυτό που θα πρέπει ωστόσο να διασφαλιστεί στην κοινωνία της εικόνας που 

ζούµε, είναι ότι τα παιδιά έχουν κατακτήσει δεξιότητες κριτικής και αυτόνοµης 

σκέψης για να ερµηνεύσουν αυτό που βλέπουν και αυτό που διαβάζουν (Galda, 

1993). «Οπτικά εγγράµµατος άνθρωπος είναι αυτός που κατορθώνει να σκέφτεται και 

να ερµηνεύει κριτικά την εικονική πραγµατικότητα στην οποία εκτίθεται. Αυτό 

περιλαµβάνει τη δυνατότητα να αποκωδικοποιηθούν επιτυχώς και να ερµηνευθούν τα 

οπτικά µηνύµατα για να κωδικοποιηθούν και να συντεθούν οι βασικές οπτικές 

επικοινωνίες» (Bamford, 2003, Metros and Woolsey, 2006). Ο αναγνώστης πρέπει να 

αναγνωρίζει παραστάσεις, να ξεχωρίζει πόσα πράγµατα υπάρχουν µέσα σε µία εικόνα 

και να λέει τι κάνουν οι χαρακτήρες µεταξύ τους (Πάνου, 2010). Η πιο σηµαντική 

δεξιότητα όµως είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να παράγει µέσα από τα οπτικά 

ερεθίσµατα. Ο οπτικός γραµµατισµός λαµβάνει χώρα όταν ο εγκέφαλος παράγει δικές 

του εσωτερικές εικόνες (γνωστικά σχήµατα), κατά την κατανάλωση µίας εικόνας 

(http://www.philology.gr/cooperations/Odyssey_teaching.doc στο Πάνου, 2010). 

 

3.1. ∆εξιότητες οπτικού γραµµατισµού 

Ο οπτικός γραµµατισµός αναλύεται σε πολλαπλά επίπεδα δεξιοτήτων. Το 

πρώτο επίπεδο ανάγνωσης αφορά την αποκωδικοποίηση και αναγνώριση του θέµατος 

που αναπαριστά η εικόνα, η φωτογραφία ή το γραφικό. Συνεχίζει µε το δεύτερο 

επίπεδο της δεξιότητας να διακρίνει κανείς την οπτική του δηµιουργού ή την 

προκατάληψη (διαχείριση της πληροφορίας που παρέχει η διαφήµιση ή τα έργα 

τέχνης). Η κατανόηση των συµβόλων και των σχέσεων που διέπουν την παρεχόµενη 

πληροφορία είναι σηµαντικότερη και απαιτεί ανώτερα επίπεδα δεξιοτήτων όπως είναι 

η κριτική σκέψη, ανάγνωση και θέαση αυτών. Προϋποθέτει την κατάκτηση 

µηχανισµών αποκωδικοποίησης προκειµένου να αναγνωρισθεί η σηµασία τους 

(Branton, 1999/  Emery & Flood, 1998) και απαιτεί µια επίπονη και χρονοβόρα 

διαδικασία, παρόµοια µε αυτήν που απαιτεί η κατάκτηση των µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων του γραπτού λόγου. 
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Η Bamford (2003) επισηµαίνει ότι ένα άτοµο πρέπει να είναι σε θέση να 

καταλαβαίνει το περιεχόµενο των εικόνων, να αναλύει και να ερµηνεύει τις εικόνες 

για να κατανοήσει την έννοια µέσα στο πολιτιστικό πλαίσιο, στο οποίο η εικόνα 

δηµιουργήθηκε και υπάρχει, να αναλύσει τη σύνταξη των εικόνων 

συµπεριλαµβανοµένου του ύφους και της σύνθεσης, να αξιολογήσει την αισθητική 

αξία της εργασίας, να αξιολογήσει την αξία της εργασίας από την άποψη του σκοπού 

και του ακροατηρίου, να κατανοήσει τη σύµπραξη, την αλληλεπίδραση, την 

καινοτοµία, το συναισθηµατικό αντίκτυπο ή και την «αίσθηση» µιας εικόνας. 

Αφού λοιπόν στις κοινωνίες µας, η επικοινωνία δεν εµπλέκει µόνο τους 

λεκτικούς αλλά και άλλους σηµειωτικούς τρόπους, όπως τον οπτικό (Roland Barthes, 

1977), πάµε κι εµείς να δούµε λίγο πιο αναλυτικά τις δεξιότητες αυτές που 

αναφέραµε παραπάνω και τις οποίες οφείλει να αναπτύξει το άτοµο ώστε να 

θεωρείται οπτικά εγγράµµατο.  

 

α) Αντίληψη 

Σύµφωνα µε τον Debes (1969) όπως αναφέραµε και παραπάνω ο οπτικός 

γραµµατισµός είναι το σύνολο των δεξιοτήτων που κατακτά ο άνθρωπος µε την 

όραση και την βοήθεια και άλλων αισθήσεων όπως η αντίληψη. Η συµπεριφορά δεν 

εξαρτάται παθητικά από τα ερεθίσµατα αλλά διαµορφώνεται από εσωτερικούς 

αντιληπτικούς µηχανισµούς νοητικού τύπου. Η αντίληψη αποτελεί µια δηµιουργική 

διεργασία, η οποία βασίζεται στις υπολογιστικές ικανότητες των αλληλοσυνδεόµενων 

νευρώνων (Βοσνιάδου, 2004) 

«Η αντίληψη είναι µια πρωταρχικής σπουδαιότητας γνωστική λειτουργία η 

οποία συνίσταται στην επιλογή, απόσπαση, οργάνωση, ερµηνεία και τελική 

αναγνώριση των πληροφοριών» (Πόρποδας, 2002). Αποτελεί την αρχική φάση της 

γνωστικής διαδικασίας της µάθησης και της απόκτησης της γνώσης. Για να 

συντελεστεί, πρέπει τα εξωτερικά ερεθίσµατα να προσληφθούν από τους 

αισθητηριακούς υποδοχείς, να κωδικοποιηθούν, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία, 

η συγκράτηση και η αναγνώριση (Πόρποδας, 1996). 

Σύµφωνα µε τους Kagan & Hageman (1980) είναι η γνωστική λειτουργία µε 

τη βοήθεια της οποίας επιλέγουµε, προσλαµβάνουµε, οργανώνουµε και 

αναγνωρίζουµε τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος (Πόρποδας, 1996). Σε αυτό 

συµφωνεί και ο Johannes Muller που προτείνει ότι τα ερεθίσµατα µεταφέρονται από 
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τα αισθητήρια όργανα µέσω του νευρικού συστήµατος στον εγκέφαλο, όπου 

ερµηνεύονται ως διαφορετικά είδη αισθήσεων (Βοσνιάδου, 2004). 

Οι µελετητές της ανάπτυξης της αντιληπτικής λειτουργίας συµφωνούν ότι 

κατά τη φάση της ανάπτυξης του παιδιού παρατηρείται βελτίωση στις ικανότητες 

επιλογής, οργάνωσης και αναγνώρισης των προσδιοριστικών χαρακτηριστικών των 

πληροφοριών. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον Piaget το παιδί αναγνωρίζει αντικείµενα 

από τον πρώτο κιόλας χρόνο της ζωής του. Συγκεκριµένα αναγνωρίζει πρόσωπα και 

αντικείµενα που το περιβάλλουν και συγχρόνως διαφοροποιεί και προσδιορίζει τα 

κύρια χαρακτηριστικά τους (Πόρποδας, 2002). «Για παράδειγµα, η αντίληψη των 

διαφοροποιητικών και προσδιοριστικών χαρακτηριστικών του προσώπου του 

ανθρώπου αρχίζει σχεδόν από τον πρώτο µήνα της ζωής του παιδιού, ενώ από τον 

πέµπτο µήνα το βρέφος µπορεί να διακρίνει αρκετά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά 

του προσώπου του ανθρώπου, έτσι ώστε να το ξεχωρίζει από το πρόσωπο µιας 

ανθρωπόµορφης κούκλας (Gibson, 1969 στο Πόρποδας, 2002: 151). 

Τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος διεγείρουν τα αισθητήρια και αυτά 

µεταβιβάζουν το µήνυµα στο κεντρικό νευρικό σύστηµα για επεξεργασία (Πόρποδας, 

1996). Υπάρχουν δύο θεωρίες που µιλούν για τη λειτουργία της αντίληψης: 

 

Α) Η Θεωρία του Εµπειρισµού ( J. Locke, G. Beckley, D. Hume) 

Σύµφωνα µε αυτήν η ικανότητα της αντίληψης, µάθησης και γνώσης του 

κόσµου είναι αποτέλεσµα εµπειρίας και µάθησης, ανεξάρτητα από έµφυτες 

προδιαθέσεις (Πόρποδας, 1996). Τα κυριότερα σηµεία αυτής της θεωρίας όσον 

αφορά την αντίληψη, είναι: 

1. Η οπτικά προσλαµβανόµενη πληροφορία είναι ασαφής και χρειάζεται 

διόρθωση. Η άποψη αυτή των εµπειρικών µπορεί να ελεγχθεί ως προς τη 

βάση της αντιλαµβανόµενης πληροφορίας. Κατά συνέπεια η αντίληψη 

είναι το αποτέλεσµα µιας σειράς µετασχηµατισµών, τους οποίους 

υφίσταται η αναπαράσταση του εξωτερικού ερεθίσµατος στον 

αµφιβληστροειδή (Neisser, 1967 στο Πόρποδας, 1996). 

2. Η αντίληψη των ερεθισµάτων βασίζεται στην αφαίρεση και συγκράτηση 

των κοινών χαρακτηριστικών τους. Η ικανότητα του ατόµου να 

αναγνωρίζει ένα αντικείµενο, οφείλεται στην ικανότητα του ατόµου να 

συγκρατεί τα κοινά χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια η αναπαράσταση 
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που συγκρατείται να είναι µια αφηρηµένη εικόνα του αντικειµένου, από 

την οποία έχουν απορριφθεί τα ατοµικά χαρακτηριστικά κάθε είδους και 

έχουν συγκρατηθεί µόνο τα κοινά χαρακτηριστικά. Οι αδυναµίες της 

άποψης αυτής βρίσκονται στο ότι η αντίληψη µε βάση τα κοινά 

χαρακτηριστικά δεν ερµηνεύει τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται αντιληπτά 

τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και στο ότι δεν ερµηνεύει τον τρόπο µε 

τον οποίο µπορούµε να αναγνωρίσουµε µια εικόνα, η οποία δεν έχει 

κανένα κοινό χαρακτηριστικό µε την παράσταση που έχει συγκρατηθεί 

στη µνήµη (Πόρποδας, 1996). 

3. Η αντίληψη των ερεθισµάτων συντελείται µε τη συνένωση των επιµέρους 

στοιχείων τους. Για να γίνει αντιληπτό ένα δοµηµένο σύνολο διασπάται 

στα στοιχεία του, τα οποία στη συνέχεια ενώνονται µε βάση τους 

συνειρµικούς νόµους (Πόρποδας, 1996). 

Η σχέση µεταξύ των δύο ερεθισµάτων διατυπώνεται σε δύο συµπεράσµατα: 

Αν το εξωτερικό ερέθισµα παραµένει σταθερό, τότε η µεταβολή του εσωτερικού 

ερεθίσµατος θα προκαλέσει τη µεταβολή της αντιληπτικής εµπειρίας. Ενώ αν το 

εξωτερικό ερέθισµα παραµένει σταθερό, τότε η µη µεταβολή του εσωτερικού 

ερεθίσµατος θα προκαλέσει τη µη µεταβολή της αντιληπτικής εµπειρίας (Πόρποδας, 

1996). 

Β) Μορφολογική Ψυχολογία ή Θεωρία του Νατιβισµού (Wertheimer, 

Koffka & Kohler). 

Η αντίληψη είναι µια έµφυτη λειτουργία και λειτουργεί κατά τον τρόπο που 

είναι προγραµµατισµένη να λειτουργήσει (Πόρποδας, 1996). Σύµφωνα µε τους 

Ψυχολόγους της Μορφής, οι νοητικές διεργασίες αποτελούνται κυρίως από 

σχηµατοποιήσεις σε σύνολα (gestalten) και όχι από ακολουθίες απλών 

αισθητηριακών αντιλήψεων ή από διασυνδέσεις ανάµεσα σε ερεθίσµατα και 

αντιδράσεις, όπως υποστήριζαν οι µπηχεβιοριστές. Αντιλαµβανόµαστε τα 

αντικείµενα περισσότερο σαν καλά οργανωµένους σχηµατισµούς ή ολότητες και όχι 

σαν το άθροισµα µεµονωµένων µερών τους.  

Η διαδικασία απόκτησης γνώσεων αποτελείται από σχηµατοποιήσεις των 

ερεθισµάτων σε σύνολα και την αναδιοργάνωσή τους από ένα σύνολο σε ένα άλλο 

κατά τη διάρκεια της µάθησης (Βοσνιάδου, 2004). Ακόµη, οι Ψυχολόγοι της 

Μορφής, έκαναν τη διάκριση ανάµεσα στο αντικείµενο που υπάρχει στο περιβάλλον 
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(εξωτερικό ερέθισµα) και στην αναπαράσταση του στον αµφιβληστροειδή χιτώνα του 

µατιού (εσωτερικό ερέθισµα). Για να απορρίψουν τα συµπεράσµατα των Εµπειρικών 

για την αντίληψη επινόησαν έναν αριθµό αντιληπτικών επιδείξεων (Πόρποδας, 1996): 

• Αντιστροφή µορφής- φόντου: ενώ έχουµε το ίδιο εξωτερικό ερέθισµα 

και το εσωτερικό ερέθισµα δεν υφίσταται καµία µεταβολή, ωστόσο η 

αντιληπτική εµπειρία είναι διαφοροποιηµένη. Τη διάκριση αυτή 

ανάµεσα σε µορφή και φόντο την κάνει το οπτικό σύστηµα. 

• Η σταθερότητα µεγέθους: ένα αντικείµενο έχει το ίδιο µέγεθος 

ανεξάρτητα από την απόσταση που το χωρίζει από τον παρατηρητή. 

Ανασκευάζει το συµπέρασµα των Εµπειρικών, σύµφωνα µε το οποίο η 

αλλαγή του µεγέθους της αναπαράστασης στον αµφιβληστροειδή θα 

έπρεπε να έχει ως αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση της αντίληψης του.  

• Αλλαγές µορφής: ενώ έχουµε εσωτερική αναπαράσταση, ωστόσο 

έχουµε την ίδια αντιληπτική εµπειρία. 

• Οι ενσωµατωµένες µορφές: η µη µεταβολή της εσωτερικοποιηµένης 

παράστασης έχει ως αποτέλεσµα τη µεταβολή της αντιληπτικής 

εµπειρίας.  

Οι Ψυχολόγοι της Μορφής λοιπόν καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι «η 

αντίληψη δε βασίζεται µόνο στην εσωτερικοποιηµένη αναπαράσταση του εξωτερικού 

ερεθίσµατος στον αµφιβληστροειδή χιτώνα, αλλά σε µια πιο επεξεργασµένη µορφή 

του εσωτερικοποιηµένου ερεθίσµατος, η οποία είναι αποτέλεσµα µιας λειτουργικής 

διαδικασίας» (Πόρποδας, 1996: 107). 

Η Μορφολογική Ψυχολογία δεν κατάφερε να απαντήσει στο ερώτηµα: «πως 

γίνεται η αναγνώριση των οπτικών πληροφοριών;», λέγοντας ότι είναι απλώς ένα 

ζήτηµα αποθήκευσης στη µνήµη. Πότε όµως δεν επεξηγήθηκε η λειτουργία µιας 

τέτοιας διαδικασίας. Εδώ εντοπίζεται η σοβαρή αδυναµία της Μορφολογικής Σχολής. 

∆εν πρέπει όµως να ξεχνάµε ότι η θεωρία αυτή αποτέλεσε την πιο σηµαντική 

συνεισφορά στη µελέτη και ερµηνεία της οπτικής αντίληψης (Πόρποδας, 1996). 

Επειδή όµως η σύζευξη των πορισµάτων δεν έχει ακόµα προχωρήσει, θα 

περιοριστούµε στην αναφορά των σταδίων επεξεργασίας από τη σκοπιά της 

Γνωστικής Ψυχολογίας. Τα δύο κύρια στάδια της διαδικασίας της αντίληψης είναι 

αυτό της 1)επιλογής και αυτό της 2)αναγνώρισης των πληροφοριών. Το δεύτερο 

στάδιο περιλαµβάνει τα υποστάδια της α)κωδικοποίησης β)αναπαράστασης 
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γ)συγκράτησης και δ)ανάσυρσης των πληροφοριών που οδηγούν στην ε)απόσπαση 

των πληροφοριών από το ερέθισµα στ)στην οργάνωση τους και στην ζ)ερµηνεία τους 

η οποία ολοκληρώνει την αναγνώρισή τους (Πόρποδας, 1996). 

Α)Επιλογή πληροφοριών 

Είναι ένα είδος «γνωστικής εγρήγορσης» που προετοιµάζει όλες τις φάσεις 

του γνωστικού συστήµατος για την επικείµενη πρόσληψη και επεξεργασία του 

ερεθίσµατος. Τα στοιχεία του ερεθίσµατος που επηρεάζουν την επιλογή είναι η 

κίνηση, η αντίθεση, η οµοιότητα κ.α., παράγοντες που χρησιµοποιεί ευρύτατα η 

διαφήµιση (Βοσνιάδου, 2004). 

Αποτελεί το αρχικό στάδιο της αντίληψης, στη διάρκεια του οποίου από 

πλήθος ερεθισµάτων που περιβάλλουν το άτοµο επιλέγονται κάποια ερεθίσµατα και 

προσλαµβάνονται προκειµένου να αναγνωριστούν. Για να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά πρέπει να αυξηθεί η ετοιµότητα και η εγρήγορση του γνωστικού 

συστήµατος του ατόµου (Πόρποδας, 2002). 

Β)Αναγνώριση πληροφοριών 

«Είναι µια σύνθετη διαδικασία, η οποία παρόλο που φαίνεται ότι συµβαίνει 

οµαλά, ωστόσο όχι µόνο παρουσιάζει διαφορές από άτοµο σε άτοµο, αλλά ενδέχεται 

να µην ολοκληρώνεται κιόλας» (Πόρποδας, 1990). Αυτό εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

από την αντιληπτική εµπειρία και µάθηση. Κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης των 

πληροφοριών συντελούνται οι λειτουργικές διαδικασίες της απόσπασης, της 

οργάνωσης και της ερµηνείας των πληροφοριών. 

Για να συντελεστεί η απόσπαση των πληροφοριών που έχουν ήδη επιλεγεί και 

προσληφθεί, θα πρέπει να έχουν επιλεγεί και προσληφθεί από το γνωστικό σύστηµα 

και να βρίσκονται σε ένα αρχικό στάδιο συγκράτησης που χαρακτηρίζεται ως 

κωδικοποιηµένη αναπαράσταση. ∆ύο είναι οι υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί: 

σύµφωνα µε τη διαδοχική απόσπαση, το γνωστικό σύστηµα αποσπά τα 

πληροφοριακά στοιχεία ένα- ένα µε τη σειρά, ενώ σύµφωνα µε την ταυτόχρονη ή 

πολλαπλή απόσπαση, πολλά πληροφοριακά στοιχεία αποσπώνται ταυτόχρονα 

(Neisser, 1963, Neisser & Beller, 1965, Sperling, 1967 στο Πόρποδας, 2002). 

Οι έξι βασικές αισθήσεις τις οποίες χρησιµοποιούν οι άνθρωποι (όραση,  

ακοή, αφή, όσφρηση, γεύση και κιναίσθηση) είναι ένα σύστηµα που µετατρέπει τις 

πληροφορίες που έρχονται από τον εξωτερικό κόσµο σε νευρική δραστηριότητα. Τα 

µηνύµατα που εισπράττουµε από τον εξωτερικό κόσµο ονοµάζονται αισθήµατα. Η 
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έρευνα έχει δείξει πως είναι δύσκολο να ξεχωρίζουµε εντελώς τα αισθήµατα και την 

αντίληψη, γιατί η διαδικασία ερµηνείας των αισθηµάτων µπορεί να αρχίζει στα ίδια 

τα αισθητήρια όργανα (Βοσνιάδου, 2004). 

Αφού όµως µιλάµε για τον Οπτικό Γραµµατισµό θα περιοριστούµε στην 

οπτική αντίληψη. Στην όραση το ερέθισµα είναι το φως. Το οπτικό µας σύστηµα 

µετατρέπει το µήκος κύµατος του φωτός σε χρώµατα. Ο οφθαλµός δηµιουργεί αρχικά 

το είδωλο και στη συνέχεια το µετατρέπει σε ηλεκτρικές ώσεις. 

Η αντίληψή µας για αντικείµενα είναι πολύ πιο σταθερή ή πιστή από τις 

εικόνες του αµφιβληστροειδούς µας. Οι εικόνες του αµφιβληστροειδούς αλλάζουν µε 

την κίνηση των µατιών, του κεφαλιού, µε την αλλαγή της στάσης µας και µε την 

αλλαγή του φωτός. Αν βασιζόµαστε µόνο στις εικόνες του αµφιβληστροειδούς για 

την οπτική µας αντίληψη, θα είχαµε πάντα συνείδηση του ότι οι άνθρωποι 

µεγαλώνουν σωµατικά, όταν µας πλησιάζουν, τα αντικείµενα αλλάζουν σχήµα, όταν 

κινούµαστε, και τα χρώµατα αλλάζουν µε κάθε µεταβολή των συνθηκών φωτισµού. 

Σε αντίθεση προς το χάος της συνεχούς µεταβολής των εικόνων του 

αµφιβληστροειδούς, οι οπτικές ιδιότητες των αντικειµένων τείνουν να παραµένουν 

σταθερές στη συνείδησή µας. ∆εν έχουµε συνήθως συνείδηση των µεταβολών στο 

µέγεθος των ατόµων που µας πλησιάζουν ή της αλλαγής των σχηµάτων των 

αντικειµένων ανάλογα µε τη γωνία από την οποία τα βλέπουµε. Σε σχέση µε την 

οπτική αντίληψη, σηµαντικές σταθερές είναι: το µέγεθος, το σχήµα, η φωτεινότητα 

και το χρώµα (Πετρουλάκη, 2004).  

Πολλές φορές οι αντιλήψεις µας είναι λανθασµένες, αφού επηρεάζονται από 

τις προηγούµενες γνώσεις µας. Οι αντιληπτικές πλάνες έχουν προκαλέσει το 

ενδιαφέρον των ψυχολόγων γιατί αντιπροσωπεύουν τρόπους µε τους οποίους το 

αντιληπτικό σύστηµα είναι δυνατόν να παραπλανηθεί (Βοσνιάδου, 2004). 

Σύµφωνα µε τον Richard Gregory «οι διαδικασίες που παράγουν τη 

σταθερότητα του µεγέθους στα τρισδιάστατα αντικείµενα µερικές φορές 

χρησιµοποιούνται εσφαλµένα στην αντίληψη των δυσδιάστατων αντικειµένων και 

γίνονται το αίτιο για τη δηµιουργία µιας αντιληπτικής πλάνης» (Gregory, 1970 στο 

Βοσνιάδου, 2004: 165).  

Τα περισσότερα χαρακτηριστικά της γενικής διαδικασίας οπτικής αντίληψης 

φαίνεται να είναι σχεδόν οικουµενικά αντί να εξαρτώνται από την κουλτούρα. 
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Πάντως, µερικά χαρακτηριστικά µοιάζει να υπόκεινται σε κάποιο βαθµό πολιτιστικής 

µεταβλητότητας.  

Η αντίληψη του βάθους, και ειδικά οι πολιτιστικοί παράγοντες υποδεικνύουν 

ότι η οπτική αντίληψη είναι κατά ένα τουλάχιστον µέρος επίκτητη. Ένα άλλο είδος 

απόδειξης αφορά τους ενήλικες, που µαθαίνουν να προσαρµόζουν τεχνητά την 

αντίληψή τους χρησιµοποιώντας ειδικά µηχανήµατα. Κάποιοι άνθρωποι µπορούν να 

εξασκούν απλές δεξιότητες µετά από µερικά µόνο λεπτά άσκησης.  

Πάντως, πέραν των πολιτιστικών διαφορών, µερικές ατοµικές διαφορές 

µπορεί να επηρεάσουν την οπτική µας αντίληψη – ξέχωρα από τις φυσιολογικές 

διαφορές, όπως η µειωµένη όραση. Οι άνθρωποι διαφέρουν, παραδείγµατος χάριν, σε 

χωρικές ικανότητες, γνωστικό στυλ (παρορµητικότητα έναντι στοχαστικότητας, 

Jerome Kagan), («εξάρτηση ή ανεξαρτησία πεδίου» από τον Herman Witkin), φύλο, 

προκατάληψη Gordon Allport & Leo Postman (1945), προσωπικότητα, το επάγγελµα, 

την ηλικία, τις αξίες, τις στάσεις, τα µακροχρόνια κίνητρα, τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις, την κοινωνικό-οικονοµική θέση, το πολιτιστικό υπόβαθρο, την 

εκπαίδευση, τις συνήθειες και τις εµπειρίες του παρελθόντος, τρέχοντα νοητικά 

«σύνολα», διαθέσεις (συναισθηµατική κατάσταση), στόχους, προθέσεις, 

περιστασιακά κίνητρα και προσδοκίες σχετικές µε το περιβάλλον (Warr & Knapper 

1968). 

 «Κανείς δεν παίρνει την ίδια εικόνα για το ίδιο πράγµα, έτσι κι οι 

φωτογραφίες αποτελούν απόδειξη όχι µόνο του τι βρίσκεται εκεί, αλλά και του τι 

βλέπει ένα άτοµο, δεν αποτελούν µόνο µια καταγραφή, αλλά µιαν αξιολόγηση του 

κόσµου» (Sontag, 1979: 88).  

Αντιµετωπίζοντας µιαν οπτική εικόνα, φαίνεται ότι έχουµε ανάγκη να 

ξεχωρίσουµε ένα κυρίαρχο σχήµα (µια φιγούρα µε καθορισµένο περίγραµµα) από 

εκείνα που τα τρέχοντα ενδιαφέροντά µας στέλνουν στο υπόβαθρο (ή φόντο). Το 

αντιληπτικό σύνολο λειτουργεί σε τέτοιες περιπτώσεις και τείνουµε να ευνοούµε µια 

ερµηνεία περισσότερο από µια άλλη (αν και αλλάζοντας την ποσότητα του µαύρου 

και του άσπρου που είναι ορατά, µπορεί να ευνοήσουµε τη µια ή την άλλη εκδοχή). 

Όταν εντοπίσουµε τη φιγούρα, τα περιγράµµατα µοιάζει να της ανήκουν και φαίνεται 

να προβάλλει µπροστά από το φόντο. 

Στις περιπτώσεις αντίληψης σύνθετων οπτικών ερεθισµάτων έχει αποδειχθεί 

ότι οι οφθαλµικές κινήσεις συγκεντρώνονται στις περιοχές της µορφής, οι οποίες 
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περιέχουν τις περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του ερεθίσµατος. Οι 

οφθαλµικές κινήσεις δεν ακολουθούν µια σταθερή τακτική στη διερεύνηση του 

ερεθίσµατος και πρόσληψη των πληροφοριακών στοιχείων του. Συνέπεια αυτού του 

φαινοµένου είναι να έχουµε την εντύπωση, ότι µέσα σε χρόνο λιγότερο από ένα 

δευτερόλεπτο, έχουµε δει ολόκληρη την εικόνα, ανεξάρτητα από τη πολυπλοκότητά 

της. Βέβαια είναι πολύ πιθανό να µην έχουµε αντιληφθεί όλες τις λεπτοµέρειες της 

εικόνας για τις οποίες θα απαιτηθούν πρόσθετες οφθαλµικές κινήσεις. Ανεξάρτητα 

όµως από την εντύπωση που έχουµε, είναι γεγονός ότι η συνολική αντίληψη της 

εικόνας είναι το αποτέλεσµα συσχετισµού και συνένωσης τµηµατικών 

πληροφοριακών στοιχείων που προσλαµβάνονται σε κάθε προσήλωση. 

 

β)Ερµηνεία 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω η αναγνώριση των πληροφοριακών 

ερεθισµάτων είναι το αποτέλεσµα µιας σειράς διαδικασιών, όπως η απόσπαση των 

πληροφοριών από το ερέθισµα, η οργάνωση των πληροφοριών που αποσπάστηκαν 

και τέλος η ερµηνεία τους (Πόρποδας, 2009). 

Η ερµηνεία αποτελεί µια σύνθετη λειτουργική διαδικασία και ολοκληρώνει 

την διαδικασία της αντίληψης. Το τι τελικά αντιλαµβανόµαστε επηρεάζεται από τις 

σχέσεις µεταξύ των ερεθισµάτων, την επίδραση του περιβάλλοντος των 

πληροφοριακών στοιχείων και την προηγούµενη γνώση που είναι συγκρατηµένη στη 

µνήµη» (Πόρποδας, 1996). Σύµφωνα µε τον Πόρποδα (2002), «η ερµηνεία των 

πληροφοριών επηρεάζεται τόσο από παράγοντες του περιβάλλοντος των 

πληροφοριών όσο και από τις γνώσεις που έχει ήδη το άτοµο που προσλαµβάνει τις 

πληροφορίες». Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

Α. Οι σχέσεις µεταξύ των στοιχείων του ερεθίσµατος. Σύµφωνα µε τους 

εκπροσώπους της σχολής της Μορφολογικής Ψυχολογίας., ερµηνεύουµε αυτό που 

βλέπουµε όχι µεµονωµένα, αλλά σε σχέση µε το περιβαλλοντικό πλαίσιο στο οποίο 

βρίσκεται (Πόρποδας, 1996). 

Β. Η επίδραση του περιβάλλοντος είναι σηµαντική στον τρόπο ερµηνείας 

του προσλαµβανοµένου ερεθίσµατος. Έτσι η ερµηνεία του ερεθίσµατος επηρεάζεται 

όταν παρουσιάζεται το «περιβάλλον» ταυτόχρονα µε το ερέθισµα ή λίγο πριν. 

Αντίθετα το ερέθισµα δεν θα επηρεαστεί αν παρουσιάσουµε το «περιβάλλον» µετά 
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(Neisser, 1967, Lindsay & Norman, 1972, Barber & Legge, 1976 στο Πόρποδας, 

1996). 

Γ. Η αποκτηµένη γνώση είναι επίσης σηµαντική και όπως αναφέρει ο 

Neisser (1976) εκείνο που τελικά αντιλαµβανόµαστε καθορίζεται απ’ ότι ήδη 

ξέρουµε. Οι ήδη αποκτηµένες γνώσεις ενός ατόµου επιδρούν καθοριστικά στην 

ερµηνεία των προσλαµβανοµένων πληροφοριών. Αυτό φαίνεται ακόµη περισσότερο 

στην ερµηνεία της σηµασίας ενός πληροφοριακού υλικού, αφού ασκούν επιρροή και 

η γενικότερη µόρφωση και η κουλτούρα του ατόµου. Είναι γνωστό ότι ο µορφωµένος 

άνθρωπος διακρίνεται από το ότι δεν ερµηνεύει µε δογµατικό τρόπο κάθε νέα 

πληροφορία. Από την άλλη, η ερµηνεία µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την 

παραβίαση βασικών αρχών που διέπουν τον περιβάλλοντα κόσµο. Ο λόγος είναι ότι 

οι πληροφορίες έχουν δοµηθεί στη µνήµη µας µε βάση συγκεκριµένες αρχές και 

επηρεάζουν την ερµηνεία των νεοπροσλαµβανόµενων πληροφοριών (Πόρποδας, 

2002). 

 

γ) Επικοινωνία  

Ως επικοινωνία ορίζεται «η διαδικασία πληροφόρησης ανάµεσα σε δύο ή 

περισσότερα άτοµα, µέσω της χρήσης λεκτικών και µη λεκτικών σηµείων» 

(Χοντολίδου, 1994 στο Βόµβα, 2010) και αποτελεί µορφή κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης που προσδιορίζεται από συναισθηµατικούς, νοητικούς, 

εθνολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες (Βόµβα, 2010). Η επικοινωνία είναι  µια 

αµφίδροµη διαδικασία µε την οποία ανταλλάσουν µηνύµατα ο ποµπός και ο δέκτης. 

Ο ποµπός είναι η εικόνα γιατί αυτή συνθέτει και στέλνει µηνύµατα προς το µαθητή. 

Μέσα της επικοινωνίας αυτής είναι το χρώµα, το βάθος, η φωτεινότητα, η πόζα των 

σχεδίων και όλων των εικονικών χαρακτηριστικών. Το µήνυµα είναι το ίδιο το 

αποτέλεσµα που αναδύεται µέσα από την συνύπαρξη των τροπικοτήτων της εικόνας 

και τέλος, ο δέκτης είναι ο ίδιος ο µαθητής που λαµβάνει  και αποκωδικοποιεί τα 

µηνύµατα (Πάνου, 2010). 

Ο Levie (1978) τόνισε τη σπουδαιότητα των συµβόλων στην επικοινωνία και 

ο Vygotsky (1985) επισήµανε ότι «η αρχική λειτουργία της γλώσσας σε παιδί και σε 

ενήλικο είναι η λειτουργία της επικοινωνίας» στο Βάµβουκας (2004). 

«Η µη λεκτική επικοινωνία είναι η διαδικασία µέσω της οποίας ένα άτοµο 

επηρεάζει τη συµπεριφορά, τη νοητική κατάσταση ή τα συναισθήµατα κάποιου 
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άλλου, χρησιµοποιώντας ένα ή περισσότερα µη λεκτικά κανάλια» (Μιχαηλίδου, 

2008: 16). Σύµφωνα µε το Richmond, McCroskey & Payne (1991), την ανάγκη για 

επικοινωνία δεν την βλέπουµε µόνο στον γραπτό και στον προφορικό λόγο. Η ανάγκη 

αυτή παρατηρείται και σε µια εικόνα ή φωτογραφία όπου ο καλλιτέχνης επιθυµεί να 

επικοινωνήσει µε το κοινό του. Η ανάγκη για επικοινωνία δηµιουργού- θεατή 

δηµιούργησε τη σηµειολογία της εικονικής αποτύπωσης. Η δεύτερη ενδιαφέρεται για 

τη δηµιουργία δηµιουργικής συνείδησης του θεατή. 

Όπως η εικόνα έτσι και η γλώσσα είναι ένα ιεραρχηµένο σύστηµα 

επικοινωνίας που χρησιµοποιείται για να µεταδώσει µια πληροφορία και επειδή 

αποτελείται από σηµεία είναι και αυτή ένα σηµειωτικό σύστηµα. Η γλώσσα της 

εικόνας έχει και αυτή τα δικά της στοιχεία, που πρέπει να κατανοήσουµε πλήρως για 

να εκφραστούµε µέσα από αυτήν. Για να κατανοήσουµε καλύτερα τη λειτουργία της 

θα πρέπει να αναλύσουµε σε βάθος τα στοιχεία της (σχήµα της εικόνας, ο χώρος που 

περιγράφεται ο φωτισµός, η κίνηση µε τη µορφή είτε του ρυθµού είτε του χρόνου, η 

υφή) . Ο ποµπός- δηµιουργός πρέπει να κωδικοποιήσει το µήνυµα του στο µέσο που 

θα χρησιµοποιήσει. Ο δέκτης- θεατής πρέπει να καταλάβει το µήνυµα και να το 

καταλάβει έτσι, όπως ο δηµιουργός-ποµπός το συνέλαβε, πρέπει δηλαδή να το 

αποκωδικοποιήσει σωστά (Βλασσάς, 1998). 

Ο ποµπός-δηµιουργός είναι ο µόνος που θα αποφασίσει εάν µέσω της 

επιδιωκόµενης επικοινωνίας µε τους δέκτες των εικόνων του θέλει να απευθύνεται 

στο «µέσο θεατή», «στην πλατιά µάζα» ή στο εκλεπτυσµένο κοινό του, αυτό του 

«περιορισµένου κύκλου» (Βλασσάς, 1998). Η διαδικασία της επικοινωνίας θα 

θεωρηθεί ότι είναι επιτυχηµένη όταν έχουµε εκ µέρους του δέκτη-θεατή πλήρη 

ανταπόκριση στα µηνύµατα, που ο ποµπός-δηµιουργός στέλνει (Βλασσάς, 1998).  

Όταν λοιπόν ο θεατής «διαβάζει» µια εικόνα βρίσκει τα σηµαίνοντα (µορφές) 

που τον παραπέµπουν στα σηµαινόµενα (έννοιες). Έτσι η εικόνα αυτή µπορεί να 

«επικοινωνήσει» µαζί του και να του µεταδώσει γνώση και συγκινησιακή φόρτιση. 

Μάλιστα, πρέπει να πούµε πως η ψυχολογική επίδραση της ανάλυσης µιας εικόνας 

στον άνθρωπο µπορεί να είναι καθοριστική για τη λήψη µιας απόφασης (Βλασσάς, 

1998). 

Η εικόνα µπορεί να καταγράψει κοινωνικά προβλήµατα, πολέµους, όνειρα και 

προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο αλλά ταυτόχρονα να υποστηρίζει θέσεις και 

αντιθέσεις. Στην οπτική επικοινωνία µ' ένα συγκεκριµένο µέσο µεταφέρουµε ένα ή 



40 

 

περισσότερα µηνύµατα. Τη στιγµή που ο δέκτης-θεατής βρίσκεται σε µια 

συγκεκριµένη κατάσταση από τις οπτικές πληροφορίες που φτάνουν σε αυτόν από τα 

διάφορα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τον οδηγούν σε µια τραγική συνέπεια να 

αδιαφορεί πιθανόν για το περιεχόµενο των µηνυµάτων. Έτσι τα µηνύµατα 

ισοπεδώνονται και χάνουν τη δυναµική αλλά και τις διαφορές τους (Βλασσάς, 1998).  

 

δ) Σκέψη 

 Ο Hortin (1983) θεωρεί την σκέψη ως µία από τις βασικές έννοιες που 

ορίζουν τον Οπτικό Γραµµατισµό. Η σκέψη είναι «η εσωτερική νοητική λειτουργία, 

µε την οποία ο ανθρώπινος νους επεξεργάζεται µε λογική πειθαρχία και µέσα από 

ενέργειες οργάνωσης, ανάλυσης, συµπλήρωσης, επέκτασης, αναδιάταξης και 

επανερµηνείας τις διαθέσιµες πληροφορίες, για να ανακαλύψει τις µεταξύ τους 

σχέσεις και να καταλήξει στη διατύπωση λογικών συµπερασµάτων, χρήσιµων για την 

επίλυση προβληµατικών καταστάσεων»(Ματσαγγούρας, 2002 τ. β: 76) 

«Η ποιότητα της σκέψης εξαρτάται από την ικανότητα του ατόµου να 

ξεπεράσει τις γνωστικές προκαταλήψεις του (Hayes, 1993) και να ακολουθήσει ορθά 

τις αρχές της λογικής. Τότε µόνο θα είναι έγκυρες οι κρίσεις, οι αποτιµήσεις και τα 

συµπεράσµατά του (Φαµπό, 1986, Walters, 1989), που αποτελούν προηγµένα 

προϊόντα της κριτικής σκέψης» (Ματσαγγούρας, 2002, τ. β: 76). 

Σύµφωνα µε τους ψυχολόγους η σκέψη αποτελείται από έννοιες οι οποίες 

είναι οργανωµένες σε εννοιολογικές δοµές και µπορούν να πάρουν διάφορες µορφές 

αναπαράστασης (Βοσνιάδου, 2004). 

Οι σκέψεις των ανθρώπων διαφέρουν και η κάθε µια στηρίζεται σε ένα 

µοναδικό νοητικό πλαίσιο, το οποίο συνδέει µεταξύ τους σκέψεις, επιθυµίες, 

συναισθήµατα προθέσεις και συµπεριφορές. Έχουν αναπαραστατικό χαρακτήρα, που 

σηµαίνει πως περιγράφουν µία όψη της πραγµατικότητας και εποµένως 

χαρακτηρίζονται από «προθετικότητα». Αυτό µας επιτρέπει να συγκεντρώνουµε 

πληροφορίες για την πραγµατικότητα έµµεσα, όπως όταν κάποιος διατυπώνει τις 

σκέψεις και τη γνώση του για ένα θέµα.  

Υπάρχουν διάφοροι µηχανισµοί σκέψης: 

Α. Η συλλογιστική σκέψη: Η συλλογιστική σκέψη είναι η διαδικασία 

εξαγωγής συµπερασµάτων από κάποια δεδοµένα στη διάρκεια µιας διαλογικής 

διαδικασίας. Ο συλλογισµός διέπει την ανθρώπινη σκέψη και βάζει τις βάσεις της 
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ανθρώπινης δραστηριότητας (Βοσνιάδου, 2004). Η ανθρώπινη σκέψη δηλαδή 

καταλήγει σε συµπεράσµατα µέσα από τη χρήση των κανόνων της τυπικής λογικής. 

Σε αυτή την εργασία θα παρουσιάσουµε τρία είδη συλλογιστικής σκέψης: τον 

παραγωγικό, τον επαγωγικό και τον αναλογικό συλλογισµό. 

Σύµφωνα µε τον παραγωγικό συλλογισµό ξεκινάµε µε δύο γενικές προτάσεις 

που θεωρούνται αληθείς και καταλήγουµε σε ένα συµπέρασµα που επιβάλλεται µε 

λογική αναγκαιότητα ως ακολουθία. Η συνεπαγωγή του συµπεράσµατος που 

προκύπτει από τις προϋποθέσεις ως µια λογική αναγκαιότητα είναι το 

χαρακτηριστικό γνώρισµα του παραγωγικού συλλογισµού (Βοσνιάδου, 2004). Θα 

πρέπει επίσης να αναφέρουµε ότι «η ικανότητα εξαγωγής λογικών συµπερασµάτων 

είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα της ανθρώπινης σκέψης, αφού αυτή µας βοηθά 

να συνάγουµε συµπεράσµατα ώστε να επικοινωνούµε µε τους άλλους ανθρώπους και 

να λύνουµε τα καθηµερινά µας προβλήµατα» (Βοσνιάδου, 2004: 218). 

∆υστυχώς όµως ο παραγωγικός συλλογισµός µπορεί να µας οδηγήσει σε 

λανθασµένα συµπεράσµατα, αν βέβαια αυτά δεν είναι εµπειρικά αληθή. Επειδή, όµως 

αντίθετα µε την τυπική λογική που ενδιαφερόµαστε για τη λογική συνέπεια, στην 

πραγµατική ζωή ενδιαφερόµαστε για την αλήθεια των συµπερασµάτων σε σχέση µε 

τα ισχύοντα εµπειρικά δεδοµένα, η τυπική λογική δεν είναι µια καλή θεωρία της 

ανθρώπινης σκέψης (Βοσνιάδου, 2004). 

Πριν περάσουµε στην ανάλυση του επαγωγικού συλλογισµού , θα θέλαµε να 

αναφέρουµε ότι η τάση αυτή των ανθρώπων να κρίνουν ένα συλλογισµό µε βάση την 

αλήθεια των πεποιθήσεών τους ονοµάζεται προκατάληψη των πεποιθήσεων. Οι 

µελέτες των Tanis & Frick (1943), Parrot (1969) και του McGuire (1950) έδειξαν πως 

οι άνθρωποι τείνουν να κρίνουν ως λογικά συνεπή τα συµπεράσµατα µε τα οποία 

συµφωνούν. Όταν τώρα οι νέες πληροφορίες έρθουν σε αντίθεση µε τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις, οι άνθρωποι φτάνουν σε λάθος συµπεράσµατα ώστε να µην 

διαταράξουν τις ήδη υπάρχουσες γνωστικές δοµές (Βοσνιάδου, 2004). 

Πάµε τώρα στον επαγωγικό συλλογισµό , ο οποίος ξεκινά από το ειδικό και το 

συγκεκριµένο και καταλήγει στο γενικό και το αφηρηµένο. Είναι ένας ατελής 

συλλογισµός που µας επιτρέπει να γενικεύσουµε τις γνώσεις µας, χωρίς όµως να 

είµαστε απολύτως βέβαιοι ότι οι γενικεύσεις µας είναι σωστές (Βοσνιάδου, 2004). 

Τα επαγωγικά συµπεράσµατα αντανακλούν βαθµούς πιθανότητας και όχι 

εγγυήσεις για ορθότητα των συµπερασµάτων, γι’ αυτό και πρέπει να συνοδεύονται µε 
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όρους όπως: ίσως, πιθανώς. Από την άλλη, ο επαγωγικός συλλογισµός µας πάει πέρα 

από αυτά που ήδη ξέρουµε και αποβαίνει σηµαντικός για τη ζωή µας. 

Οι άνθρωποι δεν χρησιµοποιούν πάντα τον επαγωγικό συλλογισµό τόσο 

αποτελεσµατικά όσο θα µπορούσαν. Είναι αλήθεια πως όταν προσπαθούµε να 

ανακαλύψουµε αν οι πεποιθήσεις µας για τον κόσµο είναι σωστές, προτιµούµε να 

ψάξουµε για ενδείξεις που τις επιβεβαιώνουν παρά για ενδείξεις που τις διαψεύδουν. 

Αυτή είναι µια άλλη τάση του ανθρώπου που ονοµάζεται «προκατάληψη της 

επιβεβαίωσης» (Βοσνιάδου,2004). 

Τέλος, φτάσαµε στην αναλογική σκέψη, η ποία «χρησιµοποιείται όταν κάποιος 

µεταφέρει πληροφορίες από έναν τοµέα (τοµέας βάσης) µε σκοπό να τον βοηθήσουν 

να σκεφτεί για έναν άλλο τοµέα (τοµέας- στόχος)» (Βοσνιάδου, 2004: 225). Η 

ικανότητα για αναλογική σκέψη θεωρείται ως µια σηµαντική πλευρά της 

δηµιουργικότητας (Vosniadou, 1989), αφού χρησιµοποιείται συχνά από επιστήµονες 

για να τους βοηθήσει στη διαδικασία της επιστηµονικής ανακάλυψης (Βοσνιάδου, 

2004). 

Η αναλογική σκέψη εµπλέκει τις διαδικασίες της αναγνώρισης της αναλογίας, 

της χαρτογράφησης οµοιοτήτων και διαφορών, της µεταβίβασης λύσης και της 

αξιολόγησης. ∆υστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι ανακαλούν λάθος πληροφορίες 

που µπορεί να είναι µόνο επιφανειακά σχετικές, για τη λύση ενός προβλήµατος, όπως 

και συχνά αποτυγχάνουν να εξάγουν την υποκειµενική δοµή ενός προβλήµατος και 

να µεταβιβάσουν τη λύση στον τοµέα- στόχο (Βοσνιάδου, 2004). 

∆ύο τρόποι για να βοηθήσουµε τους µαθητές να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα 

προβλήµατα είναι η παροχή νύξεων (Grick & Holyoake, 1983) και η παρουσίαση 

αναλογιών σε εικονική µορφή (Gender & Stevens, 1983, Meyer, 1983, Vosniadou & 

Ortony, 1989) που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση επιστηµονικών εννοιών και 

εξηγήσεων σχετικά µε το πώς λειτουργούν διάφορα φυσικά συστήµατα (Βοσνιάδου, 

2004). 

 

ε) Μνήµη 

Η λειτουργία της µνήµης είναι σηµαντική για τη διεκπεραίωση της αντίληψης 

(Πόρποδας, 2008). Η απουσία της συνεπάγεται αδυναµία συγκράτησης των 

εµπειριών του ατόµου και κατά συνέπεια απουσία µάθησης, συνείδησης και αίσθησης 
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του εαυτού. Η λειτουργία της µνήµης περιλαµβάνει τη δοµηµένη συγκράτηση των 

πληροφοριών έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάσυρση τους (Πόρποδας, 2002). 

 Η λειτουργία της µνήµης αποτελείται από τρία στάδια: 

1. Την κωδικοποίηση, κατά την οποία οι πληροφορίες κωδικοποιούνται 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε το µνηµονικό σύστηµα να µπορεί να τις 

αποδέχεται και να τις χρησιµοποιεί,  

2. την αποθήκευση, κατά την οποία οι πληροφορίες διατηρούνται στη µνήµη 

για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα και 

3. την ανάσυρση, κατά την οποία οι πληροφορίες επαναφέρονται από τη 

µνήµη στη συνείδηση. Η ανάσυρση περιλαµβάνει δύο διαδικασίες: την 

ανάκληση και την αναγνώριση (Βοσνιάδου, 2004 τ. Α΄). Κατά την 

αναγνώριση «το άτοµο καλείται να προσδιορίσει µια προσλαµβανόµενη 

πληροφορία εντοπίζοντας στη µνήµη την ίδια ή παρόµοια πληροφορία και 

να αποφανθεί για την ταυτότητά της. Για να λειτουργήσει είναι αναγκαία 

η πρόσβαση στη µακρόχρονη µνήµη… κατά την ανάκληση καθίσταται 

δυνατή η πρόσβαση στη µνήµη, ο εντοπισµός και η ανάσυρση από τη 

µνήµη µίας ή περισσότερων πληροφοριών. Προϋπόθεση για την επιτυχή 

διεκπεραίωση της λειτουργίας της ανάκλησης είναι η καλή συγκράτηση 

και δόµηση των πληροφοριών στη µνήµη» (Πόρποδας, 2002: 198-199). 

Σύµφωνα µε τα κυριότερα µοντέλα της µνήµης που έχουν προταθεί η 

συγκράτηση των πληροφοριών σε αυτήν µπορεί να είναι βραχυπρόθεσµη ή 

µακροπρόθεσµη (Atkinson & Shiffirin στο Πόρποδας 2002 :187). 

Η βραχύχρονη µνήµη αναφέρεται στην πρόσκαιρη συγκράτηση των 

πληροφοριών που προσλαµβάνονται προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στο 

γνωστικό σύστηµα να τις υποβάλλει σε επεξεργασία, να τις αξιοποιήσει και να τις 

συνδυάσει µε τις επερχόµενες πληροφορίες. Αποθηκεύει περιορισµένο αριθµό 

πληροφοριών για περίπου δεκαοχτώ δευτερόλεπτα. Σύµφωνα µε τον George Miller 

(1956) η ικανότητα της βραχύχρονης µνήµης περιορίζεται στο πλήθος των 7+-2 

πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απλά στοιχεία, αλλά τµήµατα 

πληροφορίας που έχουν σηµασία. Μπορεί να συγκρατούµε επτά άσχετα γράµµατα 

µεταξύ τους, αλλά αν αυτά τα επτά γράµµατα σχηµατίζουν λέξη, τότε µπορούµε να 

συγκρατήσουµε επτά λέξεις. Πρέπει ωστόσο να σηµειώσουµε ότι η ικανότητα 

αποθήκευσης της βραχύχρονης µνήµης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από την 
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προϋπάρχουσα γνώση, η οποία µας βοηθάει να κωδικοποιούµε αποτελεσµατικά τις 

εισερχόµενες πληροφορίες. 

Πολλοί ερευνητές είχαν αναφέρει την βραχύχρονη µνήµη ως µέρος ενός πιο 

πολύπλοκου συστήµατος, της µνήµης εργασίας, αφού τα µέχρι τότε µοντέλα µνήµης 

δεν µπορούσαν να ερµηνεύσουν ικανοποιητικά τα σύνθετα έργα γνωστικής 

επεξεργασίας των πληροφοριών. Πρώτος ο Alan Baddeley έδωσε αυτό τον ορισµό 

στο σύνθετο λειτουργικό σύστηµα το οποίο απαρτίζεται από τρία αλληλεπιδρώντα 

λειτουργικά υποσυστήµατα: 

α)Την κεντρική εκτελεστική µονάδα που συντονίζει την εργαζόµενη µνήµη, 

επεξεργάζεται γνωστικά και συγκρατεί προσωρινά τα αποτελέσµατα της. 

β)Το αρθρωτικό κύκλωµα που συγκρατεί προσωρινά και επεξεργάζεται τις 

προφορικές πληροφορίες, µε βάση την εσωτερική επανάληψή τους. 

γ)Το χωρικό σηµειωµατάριο που συγκρατεί προσωρινά και επεξεργάζεται 

οπτικό- χωρικές πληροφορίες (Πόρποδας, 2002). 

Η ικανότητα της µακρόχρονης µνήµης θεωρείται ότι είναι απεριόριστη, αφού 

δεν µπορεί να αποδειχθεί το αντίθετο, και µπορεί να διαρκέσει για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα. Υπάρχουν τρία είδη µακρόχρονης µνήµης: 

1. η επεισοδιακή που αφορά τη µνήµη ενός συγκεκριµένου γεγονότος που 

συνέβη ενώ ήµασταν παρόντες. 

2. η σηµασιολογική που περιλαµβάνει τη γενικευµένη γνώση του κόσµου και 

3. η διαδικαστική που εµπλέκει την εκµάθηση συµπεριφορών και δεξιοτήτων 

και συχνά αποτελείται από µια πολύπλοκη ακολουθία κινήσεων που δεν 

µπορεί να περιγραφεί ακριβώς µε λέξεις. 

Κάποια από τα µοντέλα µνήµης που προσπαθούν να εξηγήσουν πως είναι 

οργανωµένες οι πληροφορίες στη µνήµη είναι τα εξής: 

Το µοντέλο των σηµασιολογικών δικτύων υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες 

ανασύρονται από τη µνήµη µέσω της εξαπλωµένης ενεργοποίησης (Medin & Ross, 

1992), η οποία διασχίσει όλα τα µονοπάτια που σχετίζονται µε την έννοια που µπαίνει 

στη σκέψη του ατόµου κάθε φορά. Κάποιες συνδέσεις µέσα στο δίκτυο είναι πιο 

ισχυρές από κάποιες άλλες, γεγονός που επηρεάζει την ταχύτητα µε την οποία τρέχει 

η εξαπλωµένη ενεργοποίηση. 
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Το µοντέλο των σχηµάτων υποστηρίζει ότι οι αναµνήσεις των γεγονότων 

αναπαρίστανται σε σχηµατική µορφή και δηµιουργούν ισχυρές προσδοκίες που 

επηρεάζουν τις ερµηνείες που δίνουν στις εισερχόµενες πληροφορίες. 

Το µοντέλο των παράλληλα κατανεµηµένων διαδικαστικών δικτύων 

ισχυρίζεται ότι πρόσφατα µαθηµένα γεγονότα µεταβάλλουν τις γενικές γνώσεις µας 

σχετικά. Τα δίκτυα αυτά παράγουν αυθόρµητες γενικεύσεις οι οποίες µπορεί να 

προκαλέσουν σηµαντικά λάθη αν το δίκτυο βασίζεται σε περιορισµένη εµπειρία 

(Βοσνιάδου, 2004 τ. Α΄). 

 

στ) Κωδικοποίηση 

Για να συντελεστεί η λειτουργία της γνώσης πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν 

κάποιες φάσεις γνωστικής επεξεργασίας πληροφοριών. Για να ολοκληρωθούν αυτές 

οι φάσεις απαραίτητη κρίνεται η λειτουργία ορισµένων βασικών γνωστικών 

µηχανισµών, όπως η κωδικοποίηση και η έκφραση (Πόρποδας, 1996). Μάλιστα η 

κωδικοποίηση συναντάται στην ικανότητα της ανθρώπινης µνήµης και αποτελεί το 

πρώτο από τα τρία στάδια (κωδικοποίηση, αποθήκευση και ανάσυρση) για την 

ολοκλήρωσή της (Βοσνιάδου, 2004). 

Είναι το πρώτο βήµα για να εισαχθούν στη µνήµη οι πληροφορίες και να 

κωδικοποιηθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε το µνηµονικό σύστηµα να µπορεί να τις 

αποδέχεται και να τις χρησιµοποιεί. Στο µνηµονικό σύστηµα οι αισθητήριες 

πληροφορίες τοποθετούνται σε µνηµονικούς κώδικες, οι οποίοι είναι οι νοητικές 

αναπαραστάσεις των φυσικών ερεθισµάτων (Βοσνιάδου, 2004). 

Στη βραχύχρονη µνήµη η κωδικοποίηση των πληροφοριών είναι πιο 

περίπλοκη απ’ ότι στους αισθητήριους καταγραφείς (Brandimonte, Hitch & Bishop, 

1992 στο Βοσνιάδου, 2004), ενώ η κωδικοποίηση στη µακρόχρονη µνήµη είναι 

ορισµένες φορές αυτόµατη και άλλες αποτέλεσµα µιας επίπονης διαδικασίας. Συχνά 

η κωδικοποίηση στη µακρόχρονη µνήµη αγνοεί τις επιφανειακές λεπτοµέρειες και 

αντί αυτών κωδικοποιεί τη γενική, υπονοούµενη σηµασία των πληροφοριών. 

Για να επεξεργαστούµε εικόνες στη µακρόχρονη µνήµη µπορούµε επίσης να 

χρησιµοποιήσουµε την οπτική κωδικοποίηση, πράγµα που µας βοηθάει να θυµόµαστε 

καλύτερα, αφού οι εικόνες µπορούν να αναπαρασταθούν και οπτικά και 

σηµασιολογικά. Κατά τον Paivio(1986) και τη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης, 
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θυµόµαστε καλύτερα τις πληροφορίες όταν αυτές αναπαρίστανται και µε τους δύο 

κώδικες παρά µόνο µε τον έναν (Paivio, 1986 στο Βοσνιάδου, 2004). 

Όσον αφορά τα οπτικά ερεθίσµατα η κωδικοποίηση περιλαµβάνει δύο φάσεις. 

Η πρώτη ονοµάζεται «αισθητηριακή αναπαράσταση» ή «εικονική µνήµη» και 

συγκρατεί προσωρινά µόνο τις πληροφορίες που εισέρχονται στο σύστηµα γνωστικής 

επεξεργασίας, ενώ κατά τη διάρκειά της δεν είναι δυνατή η αναγνώριση των 

ερεθισµάτων. Η δεύτερη φάση ονοµάζεται «κωδικοποιηµένη αναπαράσταση» και 

διαρκεί περισσότερο από την προηγούµενη, ολοκληρώνοντας την κωδικοποίησή τους 

(Πόρποδας, 1996). 

Σύµφωνα µε έρευνες το στάδιο της κωδικοποίησης επηρεάζεται τόσο από 

εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς παράγοντες. Στους εξωτερικούς παράγοντες 

συγκαταλέγεται η «ποιότητα του ερεθίσµατος» (Stenberg, 1967, 1969 b), ενώ στους 

εσωτερικούς συγκαταλέγεται ο εκτελεστικός έλεγχος . 

Το οπτικό ερέθισµα επιδρά πάνω στον αµφιβληστροειδή χιτώνα του µατιού 

και µετασχηµατίζεται σε άλλης µορφής κώδικα, ώστε να είναι δυνατή η γνωστική 

επεξεργασία  της αισθητηριακής πληροφορίας (Πόρποδας, 1996). Αν και ο 

«εκτελεστικός έλεγχος» ασκεί επίδραση σ’ όλα τα στάδια της γνωστικής 

επεξεργασίας, στο στάδιο της κωδικοποίησης η επίδρασή του είναι έµµεση, διαµέσου 

οφθαλµικών κινήσεων (). Σύµφωνα µε µελέτες οφθαλµικών κινήσεων (Tinker, 1958) 

ο τρόπος λειτουργίας του οπτικού συστήµατος ασκεί µεγάλη επιρροή στον τρόπο 

πρόσληψης των ερεθισµάτων. Έτσι στον αµφιβληστροειδή χιτώνα των µατιών είναι 

δυνατό να «εγγραφεί» µόνο ένα µέρος από τα ερεθίσµατα του οπτικού πεδίου, µε 

αποτέλεσµα να πρέπει τα µάτια να κινούνται από σηµείο σε σηµείο, ώστε να 

προσλάβουν όλα τα ερεθίσµατα. Οι κινήσεις αυτές των µατιών, που είναι γρήγορες 

και συντονισµένες, είναι γνωστές ως «οφθαλµικές κινήσεις» και συγκροτούνται από 

«άλµατα» και «προσηλώσεις». Σύµφωνα µε υπολογισµούς η κάθε προσήλωση 

διαρκεί περίπου 250- 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ κάθε άλµα για την 

επόµενη «προσήλωση» διαρκεί περίπου 10- 40 χιλ. του δευτερολέπτου. Το οπτικό 

πεδίο που καλύπτεται από την κάθε προσήλωση κατά την πρόσληψη του γραπτού 

κειµένου είναι περίπου 1-2 cm (Πόρποδας, 1996).  

Τέλος είναι σηµαντικό να πούµε ότι σχεδόν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια 

των προσηλώσεων γίνεται η πρόσληψη πληροφοριών. Ακόµη θα πρέπει να 

αναφέρουµε ότι και οι οφθαλµικές κινήσεις έχουν εσωτερικούς και εξωτερικούς 
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παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθµό και τον τύπο τους (προχωρητικές ή 

οπισθοχωρητικές). Στους εσωτερικούς παράγοντες συγκαταλέγονται δύο συστήµατα 

εσωτερικού ελέγχου: το «σύστηµα καθοδήγησης των οφθαλµικών κινήσεων µε βάση 

την περιφερειακή έρευνα» και το «σύστηµα καθοδήγησης των οφθαλµικών κινήσεων 

µε βάση τη γνωστική έρευνα» (Hochberg, 1970 στο Πόρποδας, 1996). 

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι ο µηχανισµός της κωδικοποίησης δεν λειτουργεί 

ανεξάρτητα, αλλά ως ένα µέρος του γνωστικού συστήµατος επεξεργασίας 

πληροφοριών (Πόρποδας, 1996). 

 

ζ) Κατανόηση 

Η κατανόηση είναι η ικανότητα του ανθρώπου για εξαγωγή συµπερασµάτων 

και ανάπτυξη συλλογισµών. Η ικανότητα της µνήµης δεν αρκεί για την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας της µάθησης. Τα σύγχρονα προγράµµατα σπουδών επιδιώκουν µια 

µάθηση που να στηρίζεται στην κατανόηση. Σύµφωνα µε το  ψυχογλωσσικό µοντέλο, 

η κατανόηση γίνεται αντιληπτή ως προϋπόθεση παρά ως αποτέλεσµα της µάθησης. Η 

µάθηση βασίζεται σε ένα εδραιωµένο νοητικό σχήµα, το οποίο αναπτύσσεται µε 

φυσικό τρόπο σε κάθε άτοµο που αποθηκεύει τις εµπειρίες του και κατανοεί σε σχέση 

µε τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες (Smith, 1975). 

Το θέµα της κατανόησης των πληροφοριών απασχολεί τους επιστήµονες από 

την δεκαετία του 1960, περίοδος γνωστή ως αρχή της ανάπτυξής της Γνωστικής 

Ψυχολογίας. Κρίθηκε ιδιαίτερα σηµαντικό ως θέµα, εξαιτίας της σπουδαιότητας και 

των ευρύτατων εφαρµογών της λειτουργίας της κατανόησης στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Συγκεκριµένα, ο βαθµός επιτυχίας της µάθησης στην εκπαιδευτική 

πορεία ενός µαθητή κρίνεται από το επίπεδο κατανόησης των πληροφοριών 

(Πόρποδας, 2002). 

«Η κατανόηση είναι µια διαδικασία πρόσληψης, επεξεργασίας, συγκράτησης 

και αξιοποίησης µιας πληροφορίας. Από την άποψη αυτή η κατανόηση είναι διακριτή 

και δεν ταυτίζεται µε τη σκέψη και το συλλογισµό, η διεκπεραίωση των οποίων 

προϋποθέτει την ύπαρξη εννοιών που έχουν κατανοηθεί και έχουν αναπτυχθεί σε 

δοµηµένα γνωστικά σύνολα» (Πόρποδας, 2002). 

Όπως είπαµε και για τις προηγούµενες λειτουργίες, η λειτουργία αυτή 

επηρεάζεται από την ικανότητα του κάθε ατόµου, από τις προϋπάρχουσες γνωστικές 
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δοµές και από την αποτελεσµατικότητα αξιοποίησης αυτών των δοµών για τη 

διεκπεραίωση της κατανόησης των πληροφοριών (Πόρποδας, 2002). 

Πρέπει να αναφέρουµε ότι αν και έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις για τον 

τρόπο λειτουργίας της κατανόησης, δεν έχει ακόµα δοθεί οριστική απάντηση. Εµείς 

θα αναφέρουµε µερικές από τις κυριότερες απόψεις (Πόρποδας, 2002). 

Α) Κατανόηση κατά στάδια: σύµφωνα µε την οποία η κατανόηση 

διεκπεραιώνεται σε δύο διαδοχικά στάδια: την κατανόηση των εννοιών και τη 

συσχέτιση µεταξύ τους (Carroll, 1972, Trabasso, 1972). 

Β) Απόσπαση και δόµηση εννοιολογικών µονάδων: επιτυγχάνεται χάρη στην 

ικανότητα του αναγνώστη να αντιλαµβάνεται και να κατανοεί εννοιολογικές µονάδες 

(propositions). Το άτοµο αποσπά τις εννοιολογικές µονάδες, τις συνδυάζει µεταξύ 

τους και τελικά διαµορφώνει µια αφηρηµένη αναπαράσταση των δοµηµένων 

εννοιολογικών µονάδων. Η αναπαράσταση αυτή συνδέεται µε τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις από την µακρόχρονη µνήµη και επιτυγχάνεται η κατανόηση των 

πληροφοριών (Πόρποδας, 2002). 

Γ) Κατανόηση συµβόλων και γνωστικών σχηµάτων: Ο όρος σχήµα 

χρησιµοποιήθηκε από τον Bartlett για να αποδώσει την οργάνωση και δόµηση που 

έχει στο νου του κάθε άνθρωπος. Τα διαµορφωµένα αυτά γνωστικά σχήµατα που 

βρίσκονται στη µακρόχρονη µνήµη, βοηθούν το άτοµο να κατανοήσει καλύτερα τις 

νέες πληροφορίες. Αποτελούν τους έτοιµους υποδοχείς στους οποίους θα δοµηθούν 

οι νέες πληροφορίες. 

Τα ερευνητικά δεδοµένα των Anderson & Pitchert, 1978, Bower, Black & 

Turne (1979) έδειξαν ότι η κατανόηση και συγκράτηση των πληροφοριών στη µνήµη 

µπορεί να είναι αφαιρετική ή και προσθετική, αφού µπορούν να προστίθενται και να 

αφαιρούνται πληροφορίες από τα γνωστικά σχήµατα (Πόρποδας, 2002). Αν και η 

συγκεκριµένη ερµηνεία θεωρείται αρκετά ικανοποιητική, δε φαίνεται να ερµηνεύει 

κάθε µνηµονική συγκράτηση ειδικών πληροφοριών. 

∆) Οι προϋπάρχουσες γνώσεις: « Οι προϋπάρχουσες γνώσεις (ως δοµηµένα 

γνωστικά σχήµατα) εκτός του ότι συµβάλλουν στη διεκπεραίωση της κατανόησης 

των νέων πληροφοριών που προσλαµβάνει ο αναγνώστης, καθιστούν δυνατή και την 

εξαγωγή συµπερασµάτων» (Πόρποδας, 2002: 414). 
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η) Ανάλυση 

Η Bamford (2003) προσθέτει στις δεξιότητες του οπτικά εγγράµµατου και την 

ικανότητα να αναλύει και να ερµηνεύει τις εικόνες για να κατανοήσει την έννοια 

µέσα στο πολιτιστικό πλαίσιο, στο οποίο η εικόνα δηµιουργήθηκε και υπάρχει, να 

αναλύσει τη σύνταξη των εικόνων συµπεριλαµβανοµένου του ύφους και της 

σύνθεσης, να αξιολογήσει την αξία της εργασίας από την άποψη του σκοπού και του 

ακροατηρίου, να κατανοήσει τη σύµπραξη, την αλληλεπίδραση, την καινοτοµία, το 

συναισθηµατικό αντίκτυπο ή και την «αίσθηση» µιας εικόνας. 

Πιστεύει ότι ο οπτικός γραµµατισµός προϋποθέτει την ανάπτυξη των 

απαραίτητων δεξιοτήτων για να µπορεί να ερµηνεύσει το περιεχόµενο των οπτικών 

εικόνων, να εξετάσει την κοινωνική επίδραση αυτών των εικόνων και να συζητήσει 

το σκοπό, το ακροατήριο και την ιδιοκτησία. Περιλαµβάνει την ικανότητα να 

οπτικοποιεί εσωτερικά, να επικοινωνεί οπτικά, να διαβάζει και να ερµηνεύει οπτικές 

εικόνες.  

«Η ανάλυση ως διαδικασία βασίζεται σε κύριες έννοιες όπως η έννοια της 

αιτιότητας και σε διαδικασίες που βρίσκουν εφαρµογή σε όλους τους τοµείς της 

γνώσης και απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις που αναφέρονται στη φύση του 

συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου» (Ματσαγγούρας, 2002 τ. β: 545) 

Στις αναλυτικές δεξιότητες κατατάσσονται η ανάλυση των δοµικών στοιχείων, 

η διάκριση των σχέσεων, η διάκριση των µοτίβων, η διάκριση γεγονότων από 

απόψεις- εκτιµήσεις, οι οποίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη µάθηση και 

κατανόηση ανώτερου επιπέδου. Για να επιτευχθεί αυτό το άτοµο πρέπει ήδη να έχει 

σαφή αντίληψη των σχέσεων και των δοµών που διέπουν τα εξεταζόµενα στοιχεία 

(Κούµπε, 1984 στο Ματσαγγούρας, 2002). Οι δεξιότητες αυτές αναλύονται πιο 

διεξοδικά:  

Α)Ανάλυση δοµικών στοιχείων: συµφώνα µε την οποία η ανάλυση είναι η 

σύνθετη δεξιότητα που αναφέρεται στη διάκριση των βασικών στοιχείων ενός 

συνόλου και των αρχών που τα συνδέουν. Είναι αναγκαία για τον εντοπισµό σχέσεων 

και µοτίβων, τη διευκρίνιση της φύσης ενός προβλήµατος και αποτελεί προϋπόθεση 

της κριτικής σκέψης (Ματσαγγούρας, 2002). 

«Για την επιτυχή ανάλυση ενός στοιχείου πρέπει πρώτα να γίνει κατανοητό 

στους µαθητές ποιος είναι ο σκοπός της ανάλυσης, στη συνέχεια να καθοριστούν τα 

κριτήρια ή οι ενδείξεις µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάλυση και, τέλος, να γίνει η 



50 

 

συστηµατική εξέταση του στοιχείου και να διατυπωθούν τα αποτελέσµατα» 

(Ματσαγγούρας, 2002: 547). 

Β) ∆ιάκριση των Σχέσεων: η λειτουργία αυτή είναι πολύ σηµαντική για τον 

άνθρωπο, αφού του επιτρέπει να εξηγήσει και να διαχειριστεί τα τρέχοντα 

προβλήµατα. «Ακολουθεί την ανάλυση του όλου στα δοµικά του µέρη και 

αναφέρεται στην ανάδειξη των σχέσεων, οι οποίες συνδέουν τα µέρη που 

εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση των στοιχείων. Οι σχέσεις αυτές αναφέρονται στα 

αίτια και στα αποτελέσµατα, στη χρονολογική αλληλουχία, στην ιεραρχική εξάρτηση, 

στις αναλογίες, στις συνεξαρτήσεις» (Ματσαγγούρας, 2002: 547). 

Γ) ∆ιάκριση Μοτίβων: είναι η σύνθετη δεξιότητα που προκύπτει από την 

ανάλυση συνόλων στα δοµικά τους µέρη και στην προσπάθεια εντοπισµού κοινών 

µοτίβων (Ματσαγγούρας, 2002). « Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την ικανότητα να 

ανακαλύπτει, µέσα στις πληροφορίες που επεξεργάζεται, τα µοτίβα τα οποία 

υπάρχουν στην οργάνωση των δεδοµένων του και, όπου τα µοτίβα αυτά δεν είναι 

εµφανή ή δεν υπάρχουν, να τα δηµιουργεί προκειµένου να κατανοήσει τα δεδοµένα 

(Caine & Caine 1991, Jones et al., 1987). Η δηµιουργία τέτοιων µοτίβων αποτελεί 

ανάγκη του ανθρώπινου νου, που οργανώνει τις εµπειρίες µας και µε τον τρόπο αυτό 

βοηθά, αλλά και περιορίζει τις αντιλήψεις µας» (Ματσαγγούρας, 2002: 550). 

∆) ∆ιάκριση Γεγονότων από Απόψεις και Εκτιµήσεις: η βασική διαφορά 

µεταξύ απόψεων και γεγονότων είναι ότι τα γεγονότα επιβεβαιώνονται ή 

διαψεύδονται από πηγές µαρτυρίας ενώ οι απόψεις είναι προσωπικές θέσεις ενός 

ατόµου και µπορούν απλά να χαρακτηριστούν ως αντιφατικές σε σχέση µε τις 

προηγούµενες ή ως µεροληπτικές αν εκφράζουν στερεότυπα. Είναι αναγκαία για να 

µπορεί το άτοµο να αξιολογεί τον εαυτό του και την πραγµατικότητα 

(Ματσαγγούρας, 2002). 

Ε) ∆ιευκρίνιση: Σκοπός της είναι να διασαφηνίσει και να εµπλουτίσει έννοιες 

και γεγονότα, να συσχετίσει τα λανθάνοντα και υπονοούµενα στοιχεία των 

δεδοµένων µε την προϋπάρχουσα γνώση. Παραθέτοντας παραδείγµατα περιορίζονται 

οι ασάφειες, τα ερωτηµατικά και τα σκοτεινά σηµεία και µεγιστοποιείται η 

κατανόηση. 

Έτσι κι εµείς µε βάση αυτές τις λειτουργίες για να αναλύσουµε σωστά ένα 

οπτικό µήνυµα θα εξετάσουµε το περιβάλλον, την τεχνική, την σύνθεσή της, τα 
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φώτα, τις κινήσεις, το ρυθµό, τη σχέση που έχει η εικόνα µε την πραγµατικότητα 

καθώς και το χωρόχρονο µέσα στο οποίο έχει γίνει αυτή.  

 

3.2. Θεωρίες Οπτικού Γραµµατισµού 

Οι Cassidy & Knowlton (1983) θεωρούν ότι ο αλφαβητικός γραµµατισµός 

κατακτάται µε τη µάθηση, ενώ ο οπτικός µέσα από φυσιολογικές διαδικασίες 

νοητικής ωρίµανσης και στηρίζουν τον ισχυρισµό τους σε µελέτες ανθρώπων που 

γεννήθηκαν τυφλοί και παρόλο που αποκατέστησαν την όρασή τους σε νεαρή ηλικία, 

δεν µπόρεσαν ποτέ να εκτιµήσουν κατάλληλα αυτό που έβλεπαν. Συνεπώς, τα παιδιά 

κατά τη διαδικασία ωρίµανσης θα πρέπει να εκτίθενται διαρκώς σε οπτικά 

ερεθίσµατα, διαφορετικά η διδασκαλία δεν µπορεί να αναπληρώσει το κενό των 

δεξιοτήτων οπτικής αντίληψης που δεν έχουν κατακτηθεί. Στον ισχυρισµό τους αυτό 

επικαλούνται τη φυσιολογία του εγκεφάλου, ο οποίος υποδιαιρείται στο 

αριστερό(γλώσσα, λογική, σύµβολα και ανάλυσή της) και στο δεξί ηµισφαίριο 

(οπτικό-χωρικές διαδικασίες και για το οποίο δεν γνωρίζουµε πώς να το 

καλλιεργήσουµε) ( στο Γκόρια, 2005).  

 

 

1. Θεωρία ∆ιπλής Κωδικοποίησης 

Η άποψή της αυτή αντικρούεται από της υποστηριχτές της θεωρίας την διπλής 

κωδικοποίησης του Pavio (theory of dual coding) (1986) οι οποίοι πρεσβεύουν ότι ο 

νους περιλαµβάνει ανεξάρτητα, αλλά και αλληλοεξαρτώµενα συστήµατα και έτσι τα 

όρια των γλωσσικών εννοιών και των οπτικών αναπαραστάσεων είναι χαλαρά και 

επιτρέπεται να µεταπηδούν από το ένα σύστηµα στο άλλο – άποψη που ερµηνεύει την 

αύξηση του βαθµού κατανόησης στα κείµενα που συνδυάζουν το γραπτό λόγο µε την 

εικόνα (Γκόρια, 2005). Η θεωρία του Paivio βασίζεται στην θεώρηση ότι εδώ και 

2500 χρόνια η εικόνα είναι αρωγός της µνήµης (Yates, 1966), η οποία ενεργοποιείται 

µε σκοπό την ταχύτερη απόκτηση της γνώσης. Από τη στιγµή που η εικόνα άρχισε να 

εκτίθεται συστηµατικά, λειτουργεί σαν γνωσιακό εργαλείο για τη γλώσσα. Ο Paivio 
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απέδειξε ότι οι άνθρωποι θυµούνται καλύτερα εικόνες, παρά λέξεις και ότι η 

µακρόχρονη µνήµη περιέχει διαφορετικούς τύπους απεικόνισης για λέξεις και 

διαφορετικούς για εικόνες (http://en.Wikipedia.org/wiki/Modality στο Βόµβα, 2010). 

Ουσιαστικά η θεωρία αυτή είναι πολύ σηµαντική γιατί διαψεύδει της πιθανότητες να 

υπάρξει σύγχυση όταν συµπορεύονται η εικόνα µε το κείµενο, αφού το λεκτικό 

κοµµάτι των πληροφοριών αποθηκεύεται σε ξεχωριστό µέρος σε σχέση µε το 

εικονιστικό. 

Τα υποσυστήµατα αυτά που προωθούν τη λεκτική και την οπτική 

πληροφορία ξεχωριστά και ανεξάρτητα τη µία από την άλλη είναι: 

Α)Το λεκτικό, το οποίο εξειδικεύεται στην απευθείας επικοινωνία µε τη 

γλώσσα και αποτελείται από τα λογογενή τµήµατα (logogens που εµπεριέχει 

λεκτικούς κώδικες), τα οποία αποθηκεύονται σε αυτό το τµήµα του εγκεφάλου κάθε 

φορά που αυτός δέχεται λεκτικές πληροφορίες. Είναι αναπόσπαστο κοµµάτι όλων 

των λειτουργιών της γλώσσας, αλλά δεν λειτουργεί µόνο του σε όλες. ∆ηµιουργεί τη 

βάση για µια πλούσια γνώση και συµπληρώνει το µη λεκτικό σύστηµα (Βόµβα, 

2010).  

Β)Και το µη λεκτικό, που εξειδικεύεται στην επικοινωνία µε µη λεκτικά 

αντικείµενα και γεγονότα και αποτελείται από τα εικονογενή τµήµατα (imagens που 

ανταποκρίνονται στην παρουσίαση φυσικών αντικειµένων). Το εικονικό σύστηµα 

αποθηκεύει της εικονικές πληροφορίες (Πάνου, 2010) και δεν µπορεί να λειτουργήσει 

µόνο του σε καµία από της λειτουργίες της γλώσσας (Βόµβα, 2010). Η Θεωρία της 

∆ιπλής Κωδικοποίησης δίνει έµφαση στην πρώιµη ανάπτυξη του µη λεκτικού 

συστήµατος, που βασίζεται σε αισθητηριακές εµπειρίες µέχρι την καλλιέργεια 

µετέπειτα γνωστικών δεξιοτήτων της γλώσσας (Βόµβα, 2010). 

Όταν το άτοµο δέχεται ένα λεκτικό µήνυµα έχει τη δυνατότητα να το 

αποθηκεύσει στο λεκτικό σύστηµα, αλλά έχει και τη δυνατότητα να το αποθηκεύσει 

στο εικονικό σύστηµα του εγκεφάλου. Έτσι σε ένα αµφιθέατρο για παράδειγµα, όταν 

ειπωθεί η λέξη παπαγάλος άλλοι φοιτητές θα σχηµατίσουν λεκτικά τη λέξη στο 

µυαλό τους ενώ άλλοι φοιτητές θα σχηµατίσουν την εικόνα του παπαγάλου ή κάποια 

σχετική της (π.χ. κλουβί). Η διαφορά οφείλεται στο γνωστικό ύφος του κάθε φοιτητή 

και στο αν είναι λεκτικός ή οπτικός τύπος (Πάνου, 2010). 

Οι έρευνες αυτές απέδειξαν την δυνατότητα του λεκτικού να αποθηκεύεται 

και σαν εικονικό και έτσι προβάλλεται η δυνατότητα αύξησης του όγκου των 
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αποθηκεύσιµων πληροφοριών στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Γνωρίζουµε ότι το πλήθος 

των λεκτικών πληροφοριών που µπορούν να αποθηκευτούν στην βραχύχρονη µνήµη 

είναι περίπου 7+-2. Η εκδοχή της αλληλοεµπλοκής των δύο συστηµάτων προσφέρει 

τη δυνατότητα πέντε λεκτικές πληροφορίες να γίνονται µια εικόνα και έτσι να 

πιάνουν χώρο για µία λεκτική πληροφορία. Αποµένουν λοιπόν της 6+-2 πληροφορίες 

για να αποθηκευτούν (Paivio, 1990 στο Βόµβα, 2010). 

Οι αναπαραστάσεις συνδέονται µε τα αισθητήρια συστήµατα που εισάγουν 

και εξάγουν δεδοµένα και είναι έτσι κατασκευασµένες, ώστε να έχουµε διαφορετικές 

λογογενής ή εικονογενής αντιδράσεις στα οπτικά, ακουστικά και κιναισθητικά 

ερεθίσµατα.  Μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ή σε συνεργασία µεταξύ της 

για να µεταδώσουν την αντίστοιχη συµπεριφορά. Η γνωστική ανάπτυξη σύµφωνα µε 

αυτήν την θεωρία βασίζεται σε πολλαπλές µαθησιακές διαδικασίες όπως η 

παρατήρηση, η κλασσική εξάρτηση, η λειτουργική µάθηση και η µίµηση. Οι 

γνωστικές αναπαραστάσεις αναπτύσσονται σταδιακά. Οι µη λεκτικές 

αναπαραστάσεις δηλώνονται νωρίς µε αντιδράσεις αναγνώρισης σε ανθρώπους και 

πράγµατα πριν υπάρξει οποιοδήποτε ίχνος γλώσσας. Η γλώσσα εµφανίζεται αργότερα 

σε συµπεριφορές όπως το κοίταγµα ή το ψάξιµο για ονοµασµένα αντικείµενα 

(Πάνου, 2010).  

Τα πειράµατα του Paivio έδειξαν πως οι οπτικές αναπαραστάσεις φτιάχνουν 

γρηγορότερα γνωστικά σχήµατα όταν το µήνυµα είναι πολυµορφικό και πολύπλοκο 

και έτσι οργανώνουν, και φτιάχνουν µια οργανωµένη συνισταµένη. Η οργανωµένη 

αυτή συνισταµένη παρουσιάζει συνοπτικά ποικίλες συνιστώσες σε κάτι πιο απλό και 

εύκολα κατανοητό, ώστε να φτιάξει περισσότερα γνωστικά σχήµατα κατανόησης και 

να µειώσει το γνωστικό φορτίο (Paivio, 1990). 

 Ακόµη ο Paivio υποστήριξε ότι η συνεχής  εξάσκηση του µαθητή σε οπτικές 

αναπαραστάσεις διαµορφώνει το γνωστικό του στυλ σε οπτικό. Βέβαια, θα πρέπει να 

εναρµονίζονται µε το στόχο του λεκτικού υλικού, αλλιώς µπορεί να υπάρξει σύγχυση 

και συνεπώς αδυναµία της βραχυπρόθεσµης µνήµης να κρατήσει για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα της λεκτικές πληροφορίες (Πάνου, 2010).  

Ο Mayer µελέτησε αυτή τη θεωρία για να σχεδιάσει επεξηγηµατικά 

διαγράµµατα που θα ενίσχυαν τη διαδικασία της µάθησης, όπως τα στατικά και τα 

εικονογραφηµένα διαγράµµατα. Οι Mayer & Moreno ανακάλυψαν ότι η µάθηση 

επιτυγχάνεται καλύτερα όταν οι υποδείξεις δίνονται προφορικά και ο Sweller (2003) 
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συµφώνησε ότι κάποιες φορές η δυσκολία στη µάθηση είναι αποτέλεσµα του 

σχεδιασµού των οδηγιών και όχι της φύσης του µαθήµατος που διδάσκεται (στο 

Βόµβα, 2010). 

Ο Rieber µίλησε για την συµβολή των διαγραµµάτων από υπολογιστή στη 

διαδικασία της µάθησης. Ο βαθµός της συµβολής της εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά του ίδιου του διαγράµµατος, αλλά και από τα χαρακτηριστικά 

του µαθητή που τα χρησιµοποιεί.  

Είναι γεγονός ότι µόνο µερικά διαγράµµατα είναι χρήσιµα για µάθηση, 

εποµένως θα πρέπει να ανταποκρίνονται της απαιτήσεις της µάθησης για να είναι 

αποτελεσµατικά (Τρέσου & Μητακίδου στο Βόµβα, 2010). Ακόµη θα πρέπει να 

δίνονται παράλληλα µε την καθοδήγηση και της υποδείξεις του εκπαιδευτικού και να 

εναρµονίζονται χρονικά µε το κείµενο που τα συνοδεύει2 (Γραφή και Γραφές στον 

21ο αι. στο Βόµβα, 2010). 

Οι µαθητές που έχουν λιγότερη οικειότητα µε το θέµα επωφελούνται 

περισσότερο από τα διαγράµµατα σε σχέση µε της µαθητές που είχαν περισσότερη 

οικειότητα µε το θέµα. Ακόµη ο βαθµός οπτικοχωρικής ικανότητας (visuospatial)3 

του µαθητή µπορεί να επηρεάσει την συµβολή των διαγραµµάτων. Οι µαθητές µε 

χαµηλή οπτικοχωρική ικανότητα δυσκολεύονται πολύ στη χρήση διαγραµµάτων, 

αφού πάνω στην προσπάθειά τους να δηµιουργήσουν µια οπτική αναπαράσταση στη 

βραχυπρόθεσµη µνήµη, χάνουν τα γνωστικά εφόδια που είναι απαραίτητα για τη 

σύνδεση µιας οπτικής µε µια λεκτική πληροφορία (Βόµβα, 2010). 

Η θεωρία της διπλής κωδικοποίησης βοηθά στην µάθηση, αφού δίνει τη 

δυνατότητα να ανακαλεστεί µια πληροφορία από δύο µονοπάτια και γιατί η επιρροή 

της στηρίζεται στις υπάρχουσες γνώσεις και στα νοητικά σχήµατα του ατόµου 

(Βόµβα, 2010). Ενισχύει την αναγκαιότητα της καλλιέργειας του οπτικού 

γραµµατισµού και της ενσωµάτωσης περισσότερων εικονικών στοιχείων στη 

διδασκαλία, αλλά δεν διευκρινίζει αν µπορεί να διδαχθεί ο οπτικός γραµµατισµός. 

Φαίνεται, ότι οι βελτιώσεις των δεξιοτήτων οπτικού γραµµατισµού προάγουν την 

                                                           
2
 Αρχή της γειτνίασης (contiguity principle). Η αποτελεσματικότητα αυτής της αρχής εξαρτάται από 

τον τρόπο που παρουσιάζεται η νέα πληροφορία (Βόμβα, 2010). 
3
 Η ικανότητα του μαθητή να δημιουργεί με το μυαλό του εικόνες αντικειμένων και να τις μεταφέρει. 

Η ικανότητα αυτή κατέχει πληροφορίες από ότι βλέπουμε, οι οποίες μεταφέρονται στην 

βραχυπρόθεσμη μνήμη και ενισχύουν την διαχείρηση οπτικοχωρικών πληροφοριών. Κυριαρχεί στο 

δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου και χωρίζεται σε οπτικές, χωρικές και κιναισθητικές 

δεξιότητες(Βόμβα, 2010). 
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ενδοεπικοινωνία µεταξύ αριστερού και δεξιού ηµισφαιρίου που είναι ωφέλιµη για την 

προσέγγισή του. Υπάρχουν διάφοροι τύποι εικόνων στους οποίους µπορούν να 

εφαρµοστούν αυτές οι δεξιότητες: φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικοί και σχέδια, 

καρτούν, φιλµ, χάρτες και διάφορα είδη πινάκων και γραφηµάτων (Γκόρια, 2005).  

 

2. Θεωρία Οπτικού Επιχειρήµατος 

Μια άλλη θεωρία σχετική µε τα οπτικά ερεθίσµατα είναι η θεωρία του 

οπτικού επιχειρήµατος. Πρώτος ο Waller χρησιµοποίησε αυτόν τον όρο για να 

µελετήσει αν οι γραφικές αναπαραστάσεις µπορούν να συνδυαστούν µε τις λεκτικές 

πληροφορίες. Σύµφωνα µε της παρατηρήσεις του, οι γραφικές αναπαραστάσεις είναι 

περισσότερο αποτελεσµατικές από τα κείµενα, αφού απαιτούν λιγότερες γνωστικές 

διαδικασίες και δεν υπερβαίνουν τους περιορισµούς της βραχυπρόθεσµης µνήµης 

(Βόµβα, 2010). 

Κατά τις Larkin & Simon (Vekiri, 2002), οι οπτικές αναπαραστάσεις δίνουν 

στους µαθητές την δυνατότητα να καταλήγουν σε συµπεράσµατα τα οποία 

βασίζονται στην αντίληψή τους. Ακόµη, συµβάλουν στην γνωστική δραστηριότητα 

λειτουργώντας ως εξωτερική γνώση που καθοδηγεί και διευκολύνει τη γνωστική 

συµπεριφορά. ∆ηλαδή, στην περίπτωση που ο µαθητής συναντά ένα πρόβληµα η 

γραφική αναπαράσταση τον βοηθά να σκεφτεί αυτοµάτως τη λύση του, χωρίς να µπει 

στην όλη διαδικασία της σκέψης, µε αποτέλεσµα να µειώνεται το γνωστικό φορτίο 

της µνήµης (Βόµβα, 2010). 

Υπάρχουν τρία είδη διαγραµµάτων: το διάγραµµα- δέντρο (tree diagram) το 

ποίο έχει µια µοναδική τυπολογία δικτύου (en.wikipedia.org/wiki/Tree_diagram στο 

Α) και το οποίο βοηθά στην αντίληψη των σχέσεων που έχουν µεταξύ τους οι 

πληροφορίες, τα matrices και εννοιολογικός χάρτης (concept map), ο οποίος δείχνει 

τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών. Οι έννοιες στον εννοιολογικό χάρτη, συνήθως 

αναπαριστούνται µέσα σε κιβώτια ή κύκλους και είναι συνδεδεµένες µε βέλη που 

επισηµαίνουν την ιεραρχική µορφή του διαγράµµατος. Με τη βοήθειά του οι µαθητές 

βρίσκουν ευκολότερα τις ουσιώδης πληροφορίες του θέµατος. 

Η θεωρία αυτή αναδεικνύει τη χρηστική αξία που έχουν οι γραφικές 

αναπαραστάσεις στην επεξεργασία των πληροφοριών και στην ερµηνεία του γραπτού 

λόγου. Οι αναπαραστάσεις βοηθούν στην κατανόηση δύσκολων και περίπλοκων 

ζητηµάτων, συµπληρώνουν τη µνήµη και διευκολύνουν την αντιληπτική 
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δραστηριότητα, συνδέοντας την προηγούµενη γνώση µε της νέες πληροφορίες 

(Βόµβα, 2010). Ακόµη, βοηθούν τον µαθητή να βάλει κοµµάτια από τον εαυτό του 

κατά τη διάρκεια της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης, φτιάχνοντας δικά του 

γνωστικά σχήµατα, κρίσεις και εικόνες. Πάντως και σε αυτή την θεωρία η συµβολή 

των διαγραµµάτων εξαρτάται από την προηγούµενη γνώση του µαθητή. Έρευνες 

έχουν δείξει ότι οι µαθητές που έχουν περισσότερη οικειότητα µε ένα θέµα µπορούν 

να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικότερα τους γνωστικούς χάρτες (Βόµβα, 2010). 

Οι γραφικές αναπαραστάσεις συγκεντρώνουν όλη τη λεκτική πληροφορία σε 

µια ολότητα (Vekiri, 2002) και έτσι µειώνουν την ποσότητα των πληροφοριών από 

την βραχυπρόθεσµη µνήµη. Τα διαγράµµατα συµπυκνώνουν το νόηµα του κειµένου 

σε πολύ λίγο χώρο, ενώ συγχρόνως παρέχουν εύκολη κωδικοποίηση. Έτσι ο µαθητής 

λαµβάνει όλη την πληροφορία που χρειάζεται σπαταλώντας µικρό γνωστικό φορτίο 

για να την επεξεργαστεί, σε αντίθεση µε την ίδια πληροφορία παρεχόµενη σε γραπτό 

κείµενο (Vekiri, 2002, Waller, 1981 στο Βόµβα, 2010). 

Με τη βοήθεια των οργανωτικών διαγραµµάτων τα άτοµα εξάγουν πολύτιµα 

συµπεράσµατα και αναµειγνύουν τις πληροφορίες που αυτά παρέχουν. Επίσης 

βοηθούν στην αντίληψη και στο συνδυασµό πολλαπλών πληροφοριών και ενισχύουν 

τη λειτουργία της σκέψης κατά τη διάρκεια επίλυσης προβληµάτων. Τέλος 

επιτρέπουν στον µαθητή να αναλύσει, να αντιληφθεί και να εξάγει βασικά µηνύµατα 

σε σύντοµο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε το κείµενο (Παθιάκη, 2010 & Σαβιολή, 

2010) 

 

3. Θεωρία Ενωµένης ∆ιατήρησης 

Η θεωρία αυτή εισήχθηκε για πρώτη φορά από τον ερευνητή Kulhavy µε 

σκοπό να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο οι γεωγραφικοί χάρτες διευκολύνουν την 

απόκτηση πληροφοριών από το κείµενο που µελετάται. Ασχολείται πάλι µε τον τρόπο 

αποθήκευσης των λεκτικών και εικονικών πληροφοριών (Vekiri, 2002) και είναι 

ουσιαστικά ένας συνδυασµός των δύο προηγούµενων θεωριών. Έχει αρκετά κοινά µε 

την θεωρία της διπλής κωδικοποίησης, απλώς εξειδικεύεται στους γεωγραφικούς 

χάρτες. Προτείνει πάλι ένα µοντέλο διπλής αποθήκευσης πληροφοριών στη 

µακρόχρονη µνήµη όπου οι λεκτικές πληροφορίες αποθηκεύονται ξεχωριστά από τις 

εικονικές (Vekiri, 2002). Οι χάρτες µπορούν να βελτιώσουν την δυνατότητα 

ανάκλησης των λεκτικών πληροφοριών των µαθητών, αφού οι αναπαραστάσεις αυτές 
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µπορούν να ενεργοποιήσουν τις λεκτικές αναπαραστάσεις κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας της ανάκτησης (Vekiri, 2002). Οι χάρτες θεωρούνται πιο εξελιγµένοι από 

το κείµενο αφού αφοµοιώνονται από την αναπαραστάσεις της µνήµης ως ολιστικές 

πληροφορίες.  

 

3.3. Είναι αναγκαία η ανάπτυξη δεξιοτήτων Οπτικού Γραµµατισµού; 

Η σηµασία του οπτικού γραµµατισµού έχει διαφανεί καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας. Ένα τρανταχτό παράδειγµα είναι το πόσο σηµαντική είναι για τη ζωή µας η 

ικανότητα ανάγνωσης χαρτών. Από παλαιότερα λοιπόν οι άνθρωποι βασίστηκαν στις 

εικόνες για να δηµιουργήσουν σηµαντικές αναφορές και νοήµατα φιλοσοφικών και 

περίπλοκων ιδεών, όπως οι µαθηµατικές και χηµικές φόρµουλες ή η ανάγνωση 

αρχιτεκτονικών σχεδίων. Η ανάµειξη λεκτικών και εικονικών αντικειµένων 

αποδεδείχθηκε ως ο καλύτερος τρόπος επεξήγησης των αντιληπτικών δοµών 

(Bamford, 2003). Αναδύθηκε από ένα µεγάλο µέρος επιστηµονικών κλάδων όπως: 

εικονικές τέχνες, Ιστορία των Τεχνών, Αισθητική, Γλωσσολογία, Φιλολογία, 

Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Φυσιολογία της αντίληψης, Κοινωνιολογία, Πολιτικές 

επιστήµες, Σηµιωτική, Εκπαιδευτική τεχνολογία (Bamford, 2003) και όπως φαίνεται 

συνεχίζει να εξαπλώνεται σε όλο το εύρος των επιστηµών, γι’ αυτό και η ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων του Οπτικού Γραµµατισµού στον τοµέα της εκπαίδευσης αποβαίνει 

επιτακτική ανάγκη. 

Ο Origin ισχυρίζεται ότι «η ανάγκη για εκµάθηση της ανάγνωσης οπτικών 

µηνυµάτων είναι µια ανάγκη που φτάνει σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας µας». Έχει 

διαπιστωθεί ότι οι νέοι έχουν αποκτήσει περισσότερο από το µισό των γνώσεών τους 

µέσω οπτικών µηνυµάτων (McKenzie, 1998: 1). Εκτός από τον τύπο, την τηλεόραση 

και τις ταινίες, τα µικρά παιδιά ασχολούνται σε καθηµερινή βάση µε τους 

υπολογιστές, µε εκπαιδευτικά παιχνίδια βίντεο, το διαδίκτυο και όλα τα µέσα 

ενηµέρωσης, που απαιτούν υψηλό βαθµό οπτικού γραµµατισµού για να 

αντιµετωπίσουν κάποιες φορές µια απίστευτη ποσότητα πληροφοριών.  

Τα περισσότερα προϊόντα που βρίσκονται γύρω µας αποτελούνται από εικόνες 

καταδεικνύοντας τον σηµερινό πολιτισµό ως πολιτισµό της εικόνας (Πάνου, 2010). 

Αυτός ωστόσο  ο πολιτισµός κινδυνεύει να µετατραπεί σε πολιτισµό της 

αποχαύνωσης και του καναπέ (Πάνου, 2010). Όταν τα εικονικά προϊόντα αυτού του 

πολιτισµού παρατίθενται µπροστά στο παιδί η κύρια επιδίωξη γίνεται η απόλαυση. 
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Στην απόλαυση στηρίζεται και η συνέχεια της παραγωγικής κατανάλωσης. Αν η 

εικόνα είναι ελκυστική και ενδιαφέρουσα, τότε η επεξεργασία θα έχει διάρκεια. Ένα 

πολύ απλό και βαρετό θέαµα δεν θα τραβήξει την προσοχή του παιδιού και έτσι δεν 

θα ασχοληθεί βαθυστόχαστα µαζί του. Η απόλαυση της εικόνας ωστόσο θα πρέπει να 

εξελιχθεί για να µη γίνει µια παθητική προσέγγιση. Η κριτική προσέγγιση των 

εικόνων στρέφεται κυρίως προς το περιεχόµενο, αναγνωρίζοντας τι λέει ο 

δηµιουργός, πώς απεικονίζει το περιεχόµενο, τι σκοπό έχει για να διατυπώσει τις 

συγκεκριµένες απόψεις και τι εικονικά τεχνάσµατα χρησιµοποιεί για να το πετύχει 

(Μαρτέν, 1984). 

Με τη χρήση του οπτικού γραµµατισµού ο θεατής µαθαίνει να ψάχνει το 

υπονοούµενο, να υποψιάζεται, να προσεγγίζει την εικόνα, γνωρίζοντας πως το νόηµα 

δεν κρύβεται στις επιφανειακές δοµές της, αλλά σε αυτό που προσπαθεί σκόπιµα να 

κρύψει ο δηµιουργός της. Έτσι οι µαθητές αποκτούν σταδιακά τις δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης των υπονοούµενων εννοιών και αποκτούν την ικανότητα να 

προσεγγίζουν την εικόνα από ποικίλες οπτικές (Μαρτέν, 1984). Τα επίπεδα του 

οπτικού γραµµατισµού προσδιορίζουν απευθείας το επίπεδο οπτικής αντίληψης και 

την ικανότητα του ατόµου να µπορεί να διαβάσει εικόνες σε σηµαντικό βαθµό. 

Συχνά γίνεται παραλληλισµός της εικόνας µε την γλώσσα και κατ’ επέκταση 

του οπτικού γραµµατισµού µε το φωνολογικό γραµµατισµό (visual literacy 

metaphor), ενώ προβάλλεται η συµβολή του στην βελτίωση των δεξιοτήτων 

ανάγνωσης και γραφής µέσα από την χρήση οπτικών εικόνων. ∆ιανύοντας λοιπόν µια 

εποχή των εικόνων, κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασµός εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων οπτικού γραµµατισµού, που προάγουν τις δεξιότητες ερµηνείας και 

παραγωγής οπτικών µηνυµάτων.   

 

3.4. Είναι οι δεξιότητες του Οπτικού Γραµµατισµού διδάξιµες; 

Υπάρχει η αντίληψη πως οι δεξιότητες οπτικού γραµµατισµού που αναφέραµε 

παραπάνω είναι δεξιότητες που δόθηκαν στον άνθρωπο από τη γέννησή του και δεν 

θέλουν κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Έτσι οι άνθρωποι αναφορικά µε την 

προσέγγιση, ανάγνωση και κατανόηση των εικόνων χωρίζονται σε αναλφάβητους και 

µη, όπως συµβαίνει µε τα γράµµατα και τις λέξεις (Πάνου, 2010). 

Γενικά για τα εικονικά µηνύµατα επικρατεί η πεποίθηση πως η ανάγνωσή 

τους είναι µια διαδικασία εύκολη για όλους. Η πεποίθηση αυτή όµως είναι 
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λανθασµένη και η ικανότητά µας για εικονική κατανόηση δεν είναι έµφυτη, αλλά 

αναδύεται σταδιακά καθώς µεγαλώνουµε σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε εικονικά 

ερεθίσµατα (Πάνου, 2010). 

Από τη στιγµή που ο µαθητής βγαίνει στο περιβάλλον και αρχίζει τη 

διαδικασία της κοινωνικοποίησής του βοµβαρδίζεται από εικόνες. Το νήπιο, 

προκειµένου να κοινωνικοποιηθεί θα προσπαθήσει να µιµηθεί τις αντιδράσεις των 

γονιών όταν βλέπουν τα φανάρια και όταν υπακούν στα οπτικά µηνύµατα του κώδικα 

οδικής κυκλοφορίας. Το περιβάλλον της πόλης είναι πλούσιο σε οπτικά ερεθίσµατα, 

τα οποία θα προκαλέσουν το παιδί να κάνει εικασίες, σκέψεις και να καταλήξει σε 

συµπεράσµατα σχετικά µε το είδος των πραγµάτων που βλέπει, τη χρηστικότητά τους 

και τον τρόπο χρήσης τους (Πάνου, 2010). 

Το πλούσιο εικονικά περιβάλλον του κάθε µαθητή θα επηρεάσει και την 

απόδοση του στο σχολείο. Ένα φτωχό εικονικό περιβάλλον δεν βοηθά τον µαθητή να 

κοινωνικοποιηθεί σε ένα πλούσιο εικονικό πλαίσιο και οι δεξιότητες του στην 

ανάγνωση των εικόνων είναι πενιχρές έως ανύπαρκτες. Καταλήγουµε λοιπόν στο 

συµπέρασµα ότι ο αλφαβητισµός των εικόνων δεν είναι µια δεξιότητα που δόθηκε 

αυτούσια στον άνθρωπο, αλλά πρέπει να καλλιεργηθεί συστηµατικά, αλλιώς το 

εικονικό θα αντιµετωπίζεται από τον άνθρωπο µόνο ως απόλαυση (Πάνου, 2010).  

 

3.5. Οπτικός Γραµµατισµός και Μεταγνωστικές ∆εξιότητες 

Είναι πλέον φανερό ότι η οπτική σκέψη και µάθηση4 είναι σε θέση να 

αντικαταστήσουν την παραδοσιακή διδασκαλία και την απλή λεκτική περιγραφή 

γεγονότων και εννοιών. Ο καλύτερος τρόπος επεξήγησης εννοιολογικών δοµών 

θεωρήθηκε η ανάµιξη γλωσσικών και εικονογραφικών στοιχείων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, που ωστόσο απαιτεί δεξιότητες κριτικής θεώρησης, προκειµένου ο 

θεατής να δοµήσει και να προβεί σε ερµηνείες. Το παιδί καλείται να 

                                                           
4
 Ο οπτικός γραμματισμός περιλαμβάνει τρεις επιμέρους έννοιες: την οπτική σκέψη (Visual thinking), 

την οπτική μάθηση (Visual Learning) και την οπτική επικοινωνία (Visual Communication). Η οπτική 

σκέψη αναφέρεται στην οπτικοποίηση των αισθητηριακών εμπειριών, αντιλήψεων και εννοιών, 

διαδικασία που τις μετατρέπει σε νοητικές εικόνες με σκοπό την μετάδοση των πληροφοριών που 

κομίζουν(επικοινωνία), η οπτική μάθηση αναφέρεται στην απόκτηση και στη δόμηση γνώσης μέσα 

από την αλληλεπίδραση με οπτικά φαινόμενα και η οπτική επικοινωνία αναφέρεται στην χρήση 

οπτικών συμβόλων για να εκφραστούν ιδέες και να μεταφερθούν σημασίες (Aanstoos, 2003). 
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αποκωδικοποιήσει τα εικονικά σύµβολα, να τα διαβάσει και να µεταβεί στο στάδιο 

της επεξεργασίας και τελικά της κατανόησης της πληροφορίας που παρουσιάζουν. 

Η παράλληλη χρήση εικόνας κειµένου και η συνεχής µετάβαση από το ένα 

στο άλλο βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του µηνύµατος, στη σύνδεση των 

γνώσεων που παρέχονται στο κείµενο µε τα δικά τους προσωπικά βιώµατα και στην 

ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων (Σφυροέρα, 2003). Το οπτικό υλικό προσθέτει 

µεγάλη βοήθεια στην κατανόηση των πληροφοριών και στη διαδικασία κατασκευής 

γνωστικών σχηµάτων, γιατί ο άνθρωπος χρησιµοποιώντας µια εικόνα µπορεί να 

φτιάξει χίλιες δικές του εικόνες (Hegarty et al., 1991, Kosma, 1991, Levin et al., 

1987, Wim, 1987 στο Πάνου, 2010). 

Η εικόνα ακόµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να γεννήσει ιδέες, βοηθώντας 

στην επίλυση προβληµάτων παραγωγής γραπτού λόγου που οφείλονται στην έλλειψη 

γραµµατικών, συντακτικών και λεξιλογικών δεξιοτήτων, αλλά και έλλειψης ιδεών 

(προβλήµατα γραφέα και δηµιουργού). Η εικαστική αναπαράσταση σε συνδυασµό µε 

το κείµενο καλλιεργεί τον λεκτικό γραµµατισµό, αφού οι µαθητές διευρύνουν το 

λεξιλόγιό τους και κατανοούν καλύτερα τη χρήση της γραφής (Σιρβοπούλου, 2003).  

Πολλοί ερευνητές συµφωνούν στην συµβολή της εικόνας στην παραγωγή του 

γραπτού λόγου (Μαντιδάκη, 1999) και στην χρήση της ως υποστηρικτικό υλικό για 

τους αρχάριους συγγραφείς (Roberts, 1989). Η δυσκολία στην γέννηση ιδεών 

προκαλεί αποστασιοποίηση των µαθητών από το γραπτό λόγο, αφού τον φοβούνται 

και αισθάνονται χαµηλή αυτοπεποίθηση. Το υλικό των εικόνων είναι υποστηρικτικό 

στη µεθοδευµένη προσπάθεια του παιδιού να γίνει συγγραφέας, προσφέροντας του 

γνωστική και ψυχολογική υποστήριξη (Πάνου, 2010). Παράλληλα,  διαµορφώνει την 

κριτική σκέψη, αφού µέσα από την παραγωγή ιδεών γίνεται µια κριτική θεώρηση για 

να επιλεγούν οι ιδέες που πρέπει να αναπτυχθούν.  

Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

οπτικού γραµµατισµού είναι αναγκαία, αφού η εικόνα «προκαλεί την παραγωγή 

χηµικής ενέργειας, ενέργειας της φαντασίας του εγκεφάλου που χρησιµοποιεί το 

άτοµο για να παράγει νέες ιδέες και να καλλιεργηθεί»( Πάνου, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

« Ο καλύτερος αναγνώστης είναι ένας κριτικός, ανθιστάμενος αναγνώστης, ο οποίος 

αντιλαμβάνεται τόσο την κατασκευή του κειμένου όσο και της αναγνωστικής θέσης και ο οποίος 

ταυτόχρονα ανασυγκροτεί το κείμενο με έναν τρόπο που θα του είναι χρήσιμος» 

(Kress, 1988). 

 

4.1. Γνωστικές ∆εξιότητες 

«Γνωστικές δεξιότητες ονοµάζονται οι λειτουργίες µικρότερου εύρους, οι 

οποίες στην ουσία τους αποτελούν ανεπτυγµένες γνωστικές τεχνικές επεξεργασίας, 

που χρησιµοποιεί το άτοµο µε ακρίβεια και σχετική ταχύτητα µέσα σε ποικίλα 

πλαίσια, ανεξάρτητα από πληροφοριακό περιεχόµενο» (Kauchack & Eggen, 1989 στο 

Ματσαγγούρας, 2002). Οι Ψυχολόγοι συµφωνούν στο ότι οι δεξιότητες είναι 

ιεραρχικά δοµηµένες κι ότι λειτουργούν ως συστήµατα παραγωγής γνωστικών 

προϊόντων ( Efklides et.al.), αλλά δεν συµφωνούν στο αν οι γνωστικές δεξιότητες 

είναι γενικής και εξειδικευµένης φύσεως. Σύµφωνα µε την Resnick (1987) υπάρχουν 

γενικής φύσης δεξιότητες που τις συναντά κανείς σε όλους τους τοµείς της γνώσης, 

αλλά η αποτελεσµατική τους λειτουργία προϋποθέτει κατάκτηση του γνωστικού 

τοµέα στον οποίο επιχειρεί να τις εφαρµόσει (Schauble & Glaser, 1990). Υπάρχει η 

πιθανότητα η χρήση αρκετών δεξιοτήτων να στηρίζεται στη µνήµη και να αποτελεί 

απλή επανάληψη καθιερωµένων διαδικασιών (Ματσαγγούρας, 2002).  

Υπάρχουν είκοσι δύο είδη γνωστικών δεξιοτήτων σύµφωνα µε τον 

Ματσαγγούρα τα οποία βρίσκονται σε ιεραρχική σειρά και µεταβαίνουν σταδιακά 

από τα απλούστερα επίπεδα µάθησης στα συνθετότερα (Ματσαγγούρας, 2002). 

 Στο πρώτο επίπεδο, το πληροφοριακό, οι αισθήσεις και οι λειτουργίες της 

µνήµης, συλλέγουν πληροφορίες και εκφράζονται από το άτοµο µε το λόγο. Η 

συµβολή του συγκεκριµένου επιπέδου µάθησης είναι σηµαντική γιατί εξασφαλίζει τις 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την περαιτέρω προώθηση της µάθησης. Το 

πληροφοριακό επίπεδο αντιστοιχεί στην πρώτη φάση του ψυχολογικού µοντέλου της 

επεξεργασίας των πληροφοριών, που συλλέγει µέσω αισθήσεων και µνήµης τις 

αναγκαίες πληροφορίες. Η διδασκαλία διαφοροποιείται από την απλή πληροφόρηση, 

αφού προωθεί τη µαθησιακή διαδικασία και στα επόµενα επίπεδα (Ματσαγγούρας, 

2002). Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι όταν η πληροφοριακή µάθηση είναι µηχανιστική, 

χρησιµοποιώντας δηλαδή επαναληπτικές ασκήσεις, δεν ενεργοποιεί και δεν 

µετασχηµατίζει τα γνωστικά σχήµατα του µαθητή, ενώ η ανάγκη µετάβασης σε 
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µορφές µάθησης που βασίζονται σε δεξιότητες της κριτικής σκέψης γίνεται 

επιτακτική. Στη µόνη περίπτωση που αποδεχόµαστε αυτό το είδος διδασκαλίας είναι 

όταν οι πληροφορίες αφορούν γεγονότα και διαδικασίες και, βεβαίως, διασφαλίζεται 

το στοιχείο της κατανόησης (Ματσαγγούρας, 2002).  

Στο δεύτερο επίπεδο, το οργανωτικό, η µάθηση µέσα από τη σύγκριση, 

κατηγοριοποίηση, διάταξη και ιεράρχηση προβαίνει σε αλληλοσυσχετίσεις των 

δεδοµένων, οι οποίες εκφράζονται συνήθως µε τη µορφή εννοιών, κρίσεων, κανόνων, 

γενικεύσεων και ιεραρχικών σχηµάτων. «Είναι η πρώτη προσπάθεια ένταξης των 

στοιχείων του περιεχοµένου της διδασκαλίας µέσα σ’ ένα πλαίσιο σχέσεων, το οποίο 

συχνά είναι απλό και µονοδιάστατο, διότι αγνοεί ότι υπάρχουν κι άλλες εναλλακτικές 

µορφές οργάνωσης που βασίζονται σε διαφορετικές σχέσεις»(Ματσαγγούρας, 2002). 

Το είδος αυτό της µάθησης αναπτύσσεται είτε µέσα στα πλαίσια δασκαλοκεντρικών 

διδασκαλιών, είτε µέσα στα πλαίσια µαθητοκεντρικών διδασκαλιών. Στο επίπεδο 

αυτό εισάγονται οι πληροφορίες στη φάση της επεξεργασίας, αποτέλεσµα της οποίας 

είναι η κατανόηση των σχέσεων που συνδέουν τις πληροφορίες. ∆εν εξαντλεί βέβαια 

την επεξεργασία, αλλά αποτελεί το πρώτο βήµα. Η κατανόηση και επεξεργασία των 

δεδοµένων µέσα από την ενεργοποίηση του επαγωγικού συλλογισµού και η 

τροποποίηση των γνωστικών σχηµάτων που συντελούνται σε αυτό το επίπεδο 

µάθησης το κατατάσσουν σε ανώτερη θέση από το προηγούµενο (Ματσαγγούρας, 

2002). 

Στο τρίτο επίπεδο, το αναλυτικό, µέσα από διαδικασίες ανάλυσης και 

επαγωγικές συλλογιστικές διεργασίες αναζητούνται οι σχέσεις µεταξύ των 

δεδοµένων. Οι σχέσεις αυτές αφορούν την εσωτερική δοµή των δεδοµένων, και γι’ 

αυτό τις αποκαλούµε το εσωτερικές και το επίπεδο της µάθησης αναλυτικό. Βασικό 

προϊόν των δεξιοτήτων της κατηγορίας αυτής είναι η διατύπωση γενικεύσεων, που 

αποτελεί κατά τον Gagne υψηλό επίπεδο µάθησης. Η ανάδειξη των εσωτερικών 

σχέσεων, µπορεί όπως και στο προηγούµενο επίπεδο, να γίνει είτε από τον 

εκπαιδευτικό είτε από τους ίδιους τους µαθητές στα πλαίσια διερευνητικών 

διδασκαλιών, οπού µε ή χωρίς την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οι µαθητές 

αναλύουν τα δεδοµένα τους (Ματσαγγούρας, 2002). 

Τέλος στο τέταρτο επίπεδο, το πραξιακό, το άτοµο χρησιµοποιεί µε 

απαγωγικό τρόπο την οργανωµένη γνώση του, για να εξηγήσει, να ερµηνεύσει, να 

προβλέψει, να αξιολογήσει, να αναδιοργανώσει και, γενικά, να ξεπεράσει τις 
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επιφανειακές δοµές των δεδοµένων του (Μαραγκουδάκης 1999: 30). Οι διαδικασίες 

αυτές αξιοποιούν τις δυνατότητες της γνώσης στην πράξη, ενεργοποιώντας την 

προσπάθεια επίλυσης προβληµατικών καταστάσεων και «αποτελεί κατά τον Gagne 

το ανώτερο επίπεδο µάθησης. Η µορφή διδασκαλίας που προσφέρεται γι’ αυτού του 

είδους τη µάθηση είναι η διερευνητική διδασκαλία και αντιστοιχεί στη φάση των 

αποτελεσµάτων, κατά την οποία το άτοµο χρησιµοποιεί τις έννοιες, τις σχέσεις και τα 

σχήµατα που ανέπτυξε στη φάση της επεξεργασίας προκειµένου να αντιµετωπίσει 

νέες ή υποθετικές καταστάσεις. Οι τέσσερις κατηγορίες γνωστικών δεξιοτήτων 

αντιστοιχούν σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα µάθησης: α) τη πληρότητα των 

πληροφοριών, β) τη δηµιουργία εννοιών και κρίσεων, γ) τη διατύπωση γενικεύσεων 

και δ) την επίλυση προβληµάτων, αντίστοιχα (Ματσαγγούρας, 2002). 

Οι γνωστικές δεξιότητες είναι πολύ σηµαντικές για τη µάθηση γιατί η λήψη, 

επεξεργασία και µετάδοση πληροφοριών αποτελεί την ουσία της εσωτερικής ζωής 

του ανθρώπου και γιατί οι λειτουργίες στις οποίες παραπέµπουν αποτελούν τον µόνο 

τρόπο απόκτησης, επεξεργασίας και µετάδοσης τέτοιων πληροφοριών (Κουτσάκος, 

1986). Όταν η διδασκαλία κινητοποιεί αυτές τις δεξιότητες, αυξάνεται η κατανόηση 

εννοιών και κειµένων και συντελείται η επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων 

(Ματσαγγούρας, 2002). 

Οι γνωστικές στρατηγικές είναι ευρύτερης έκτασης από τις γνωστικές 

δεξιότητες και καθορίζουν τη µέθοδο χρήσης των συλλογισµών και των δεξιοτήτων, 

ώστε να πραγµατοποιηθεί η λειτουργία της κατανόησης. Ειδικότερα µάλιστα οι 

στρατηγικές της διερευνητικής σκέψης αποβλέπουν στην υπέρβαση των δεδοµένων, 

για να παραχθεί νέα γνώση που θα δώσει λύση σε προβληµατικές καταστάσεις 

(Ματσαγγούρας, 2002). 
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4.2. Μεταγνωστικές ∆εξιότητες 
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Ο σκοπός της µεταγνωστικής διδασκαλίας είναι να βοηθήσει τον µαθητή να 

ανακαλύπτει τη γνώση εφευρίσκοντας κάθε φορά καταλληλότερους τρόπους, να 

οργανώσει τη σκέψη του και να την αυτοκατευθύνει, καθιστώντας τον έτσι αυτόνοµο 

στο χώρο της µάθησης και επίσης αναπτύσσοντάς του µια θετική στάση προς τη 

γνώση και τους εκπαιδευτικούς φορείς (Κουτσελίνη 1995 στο Ματσαγγούρας, 2002). 

Το άτοµο που έχει αναπτύξει µεταγνωστικές δεξιότητες, έχει την δυνατότητα να τις 

µεταφέρει και σε άλλο πλαίσιο µάθησης µε συγγενές ή διαφορετικό αντικείµενο 

(Dean, D. & Kuhn, D., 2003). Το σχολείο λοιπόν έχει ως στόχο να υποκαταστήσει 

την έλλειψη ανατροφοδότησης του συνοµιλητή µε µεταγνωστικές διαδικασίες. Οι 

διαδικασίες αυτές θα συµβάλουν στο µετασχηµατισµό των διαθέσιµων πληροφοριών, 

προκειµένου να συνθέσουν ένα επικοινωνιακό κείµενο (Ματσαγγούρας, 2003). 

Είναι αλήθεια ότι πολλές από τις γνώσεις που αποκτούµε σήµερα θα 

ξεπεραστούν εν όψει των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτό που µας 

χρειάζεται λοιπόν δεν είναι απλά οι γνώσεις, αλλά η γνώση του πώς µαθαίνουµε ως 

άτοµα, ώστε να είµαστε σε θέση να συνεχίσουµε να µαθαίνουµε ευέλικτα και 

αποτελεσµατικά, µε βάση τη βιωµατική µας εµπειρία από τη  σχολική τάξη. Το 

µεταγνωστικό αποτελεί ανώτερη νοητική λειτουργία του ατόµου και ρόλος του είναι 

να τονίσει και να διορθώσει τις γνωστικές λειτουργίες, ώστε να πραγµατοποιηθεί ο 

επιδιωκόµενος σκοπός. Το µεταγνωστικό, καθιστά το άτοµο αυτόνοµο και του 

επιτρέπει  

1) Να προσδιορίζει τη φύση του προβλήµατος που αντιµετωπίζει και να το 

αναλύει στα δοµικά του στοιχεία,  

2) Να στοχάζεται για το τι γνωρίζει (και τι αγνοεί) που έχει σχέση µε τη λύση 

του προβλήµατος, 
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3) Να καταστρώνει σχέδιο δράσης για την επίλυση του προβλήµατος 

4) Να υλοποιεί και να κατευθύνει το σχέδιο δράσης επιφέροντας επιτόπου τις 

αναγκαίες αλλαγές, 

5) Να ελέγχει το αποτέλεσµα της οργανωµένης παρέµβασής του, και  

6) Να επανέρχεται µε διορθωτικές παρεµβάσεις, διατηρώντας σε όλες τις 

παραπάνω φάσεις την ικανότητα να συντονίζει τη δράση του και να την 

συσχετίζει µε τα δεδοµένα και τους επιδιωκόµενους στόχους (Meadows, 

1996, στο Ματσαγγούρας, 2002) 

Το µεταγνωστικό ως λειτουργία εδράζεται σε συγκεκριµένο τµήµα του 

εγκεφάλου, το νεοφλοιό, και χρησιµοποιεί ως όργανο την «εσωτερική γλώσσα». 

Σύµφωνα µε τους νευροβιολόγους το ανώτερο σηµείο ανάπτυξης του είναι µετά την 

ηλικία των 12 ετών, την περίοδο της αφηρηµένης σκέψης (Swartz & Perkins, 1989). 

Όπως οι γνωστικές λειτουργίες αλλάζουν από ηλικία σε ηλικία, έτσι και η 

µεταγνωστική ικανότητα αναπτύσσεται παράλληλα µε τη γενικότερη αναπτυξιακή 

πορεία του ατόµου (Ματσαγγούρας, 2002). 

Η Γνωστική βιβλιογραφία χρησιµοποιεί τον όρο µεταγνωστικό για να 

αναφερθεί σε δύο διακριτές λειτουργίες. «Πρώτον, στη λειτουργία συνειδητοποίησης 

και ελέγχου του γνωστικού συστήµατος που επιτρέπει στο άτοµο να προγραµµατίζει, 

να προβλέπει, να κατευθύνει και να αξιολογεί τις σκέψεις του (Swartz & Perkins, 

1989 Fisher, 1990) και δεύτερον, στη µεταγνώση (metacognitive knowledge), τη 

γνώση δηλαδή που αποκτά το άτοµο µέσα από το µεταγνωστικό για τον τρόπο µε τον 

οποίο λειτουργεί το γνωστικό σύστηµα  και τις στρατηγικές που ακολουθεί κατά την 

επεξεργασία των δεδοµένων (Κωσταρίδου- Ευκλείδη 1997, ∆ηµητρίου 1993)» 

(Ματσαγγούρας, 2002). 

Ο όρος «µεταγνώση» δηµιουργήθηκε από τον Flavell (1979) και αφορούσε 

την γνώση και την επίγνωση των γνωστικών φαινοµένων. Η έννοια της µεταγνώσης 

συνδέεται µε τον όρο της αυτορρύθµισης της µάθησης µέσω των γνωστικών 

κινήτρων. Τον όρο αυτό χρησιµοποίησαν και οι White & Gunstone (1989) για να 

περιγράψουν τη διαδικασία: «µαθαίνω για το πώς µαθαίνω». Η µεταγνώση δηλαδή 

είναι η ενηµερότητα ενός ατόµου για τις γνωστικές του λειτουργίες, δυνάµεις, 

αδυναµίες και την αυτορρύθµιση του (Flavell, 1976  στο Λίβα). Ανάλογα µε τη 

γνωστική λειτουργία στην οποία επικεντρώνεται η µεταγνώση, διακρίνουµε τη 

µεταµνήµη, τη µετακατανόηση, τη µεταπροσοχή και τη µεταγλώσσα (Παντελιάδου, 
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2000 στο Λίβα). Τον ίδιο ορισµό περίπου για τη µεταγνώση έδωσαν αι οι Harris & 

Hodges (1995) και οι Paris, Lipson & Wilson (1994), τονίζοντας την ικανότητα του 

ατόµου να γνωρίζει και να διαχειρίζεται όπως αυτό επιθυµεί τις νοητικές του 

διαδικασίες µε σκοπό την αυτό- παρέµβαση. Έτσι το άτοµο µπορεί να 

πολλαπλασιάσει ταχύτατα τις γνώσεις του γιατί µαθαίνει και να µαθαίνει και 

οδηγείται σε διαδικασίες αυτοµόρφωσης (Λίβα). 

Κατά τους Weinert & Kluwe (1987) η µεταγνώση είναι η γνώση, η κατανόηση 

και η στάση που έχει το άτοµο για το επίπεδο και τις δυνατότητες της σκέψης του, 

του προσωπικού του συστήµατος επεξεργασίας πληροφοριών και οικοδόµησης της 

γνώσης. Εµπεριέχει την ικανότητα του σχεδιασµού µιας στρατηγικής για την 

παραγωγή πληροφοριών, την ικανότητα επίγνωσης των ιδιαιτέρων βηµάτων και 

στρατηγικών για την αποτελεσµατική επίλυση προβληµάτων και αξιολόγηση 

αποτελεσµάτων (Def Stefano & Gordon, Vermunt, 1996 στο Λίβα).  

Η µεταγνώση αποτελείται από τρεις διαφορετικούς παράγοντες: το άτοµο και 

τη γνώση για τον εαυτό του, τις απαιτήσεις του διδασκόµενου αντικειµένου και τις 

στρατηγικές που επικαλούνται για την πρόοδο των µεταγνωστικών δεξιοτήτων. «Η 

µεταγνωστική ικανότητα αναπτύσσεται µέσα από τη δυναµική αλληλεπίδραση των 

προσωπικών χαρακτηριστικών του ατόµου και του ιδιαίτερου τρόπου σκέψης του µε 

τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου καθήκοντος και του περιβάλλοντος» (Λίβα) 

Συγκεκριµένα τώρα στο γραπτό λόγο, η µεταγνώση αναφέρεται στην 

επίγνωση των αδυναµιών του συγγραφέα κατά την παραγωγή ενός επικοινωνιακού  

κειµένου και τη γνώση των δυσκολιών που συναντά όταν επιδιώκει να το 

ολοκληρώσει, ώστε να µάθει να σχεδιάζει, να εφαρµόζει και να αξιολογεί µια 

στρατηγική για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που τίθενται. Είναι η µετάβαση από 

το µοντέλο της παράθεσης των πληροφοριών(knowledge telling) στο µοντέλο του 

µετασχηµατισµού των πληροφοριών (knowledge transforming) (Bereiter & 

Scardamalia, 1987 . Elliot 1991. Σπαντιδάκης, 1998) 

Με λίγα λόγια «περιγράφει αφενός την ενηµερότητα του ατόµου για τις 

γνωστικές του λειτουργίες και αφετέρου την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών 

των γνωστικών λειτουργιών, ώστε σε συνδυασµό µε τα κίνητρα και την χρήση 

στρατηγικών να οδηγηθεί στην αυτό-ρυθµιζόµενη και αυτόνοµη µάθηση» (Sperling 

A., et al., 2004) και να επιτύχει µονιµότερη γνώση και µεγαλύτερη επίδοση 
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(Κουτσελίνη - Ιωαννίδου, 1995). Η µεταγνώση µπορέι να διδαχθεί µέσα από µια 

ποικιλία στρατηγικών (Schraw, 1998).  

Οι βασικές µεταγνωστικές στρατηγικές περιλαµβάνουν: α)τον 

προγραµµατισµό και την οργάνωση των στρατηγικών και τρόπων επεξεργασίας των 

δεδοµένων, επιλογή αρχών και ανάκληση προηγούµενων γνώσεων, β)την παραγωγή 

ερωτήσεων για σύνδεση δεδοµένων µε ζητούµενα, γ)τη λήψη αιτιολογηµένων 

αποφάσεων, δ)την αξιολόγηση του τρόπου σκέψης και δράσης και ε) την παράφραση 

και επεξεργασία ιδεών (Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 1998 στο Λίβα). 

Ο Flavell (1979) υποστηρίζει ότι η µεταγνώση µπορεί να πάρει διάφορες 

µορφές όπως είναι οι µεταγνωστικές εµπειρίες, η µεταγνωστική γνώση, οι 

µεταγνωστικές δεξιότητες, η θεωρία του νου και η επιστηµολογική σκέψη. 

Οι µεταγνωστικές εµπειρίες είναι οι ιδέες, τα αισθήµατα, οι κρίσεις και οι 

εκτιµήσεις του ατόµου και συνίστανται µέσω της αλληλεπίδρασης του ατόµου µε το 

εκάστοτε γνωστικό αντικείµενο. Οι µεταγνωστικές εµπειρίες παρακολουθούν τη 

γνώση και παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να επιτύχουν το στόχο τους. 

Η µεταγνωστική γνώση περιλαµβάνει τις γνώσεις και τα πιστεύω του ατόµου 

για τον εαυτό του και το περιβάλλον του, τους στόχους και τις εµπειρίας τα οποία 

έχουν αποθηκευτεί στη µνήµη του. Είδη µεταγνωστικής γνώσης αποτελούν οι 

δηλωτικές πληροφορίες για γνώσεις και πεποιθήσεις του ατόµου και τις στρατηγικές 

που χρησιµοποιεί. Σε αυτή την κατηγορία µπορούν να µπουν η θεωρία του νου και η 

επιστηµολογική σκέψη (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 2005 στο Λίβα). 

Οι µεταγνωστικές δεξιότητες σε αντίθεση µε τις προηγούµενες που απλά 

συµµετέχουν στην παρακολούθηση της γνώσης, ελέγχουν την ίδια τη γνώση. Οι 

µεταγνωστικές δεξιότητες βοηθούν το µαθητή-συγγραφέα να γνωρίζει και να παίρνει 

αποφάσεις σχετικά µε το είδος του κειµένου το οποίο καλείται να γράψει, µε το 

ακροατήριο του και τα χαρακτηριστικά αυτού του ακροατηρίου, µε τις 

επικοινωνιακές ανάγκες που θέλει να καλύψει, αλλά και µε διαδικασίες που αφορούν 

τον σχεδιασµό, την οργάνωση, την καταγραφή και την βελτίωση του κειµένου µέχρι 

την τελική του έκδοση (Σπαντιδάκης, 2004). 

Οι µεταγνωστικές δεξιότητες αλληλοσυσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται 

µεταξύ δύο πόλων: τη δηλωτική γνώση (συνειδητοποίηση των δεξιοτήτων και 

στρατηγικών που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί µια εργασία) και τη διαδικαστική 
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γνώση (το πώς, πότε, που και γιατί χρησιµοποιούνται οι παραπάνω στρατηγικές για 

να είναι αποτελεσµατική η µάθηση). (Σπαντιδάκης, 1998).  

Η δηλωτική γνώση αναφέρεται στην οντολογία των πραγµάτων και αποτελεί 

αντικείµενο των επιστηµών, ενώ η διαδικαστική γνώση αναφέρεται στον τρόπο 

χρήσης της γνώσης και των πραγµάτων και αποτελεί αντικείµενο της µεθοδολογίας 

και της τεχνολογίας.  

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να διδάξει όλες τις λειτουργίες γύρω από τη σκέψη 

και τη µάθηση, ώστε ο µαθητής να έχει επαρκή γνώση και να είναι ικανός να τις 

οργανώνει και να τις ελέγχει (Κουτσελίνη& Θεοφιλίδης 1998 στο Ματσαγγούρας, 

2002). Όταν αναπτυχθούν οι δεξιότητες αυτές, επηρεάζουν θετικά την εµµονή του 

ατόµου σε δύσκολες και πολύπλοκες γνωστικές εργασίες, γιατί  του δηµιουργούν το 

αίσθηµα του ελέγχου των καταστάσεων, γνωρίζοντας το τι το πώς και το γιατί της 

κάθε πράξης. Έτσι έχουµε ικανοποιητικά αποτελέσµατα και συνεχή αυτοβελτίωση 

του µαθητή (Lipman, 1995) 

Για να εξασκηθούν λοιπόν αυτές οι δεξιότητες, ο εκπαιδευτικός µπορεί να 

ζητά από τους µαθητές να αναφέρουν τι θα κάνουν ή τι έκαναν για να ολοκληρώσουν 

ένα κείµενο. Τέτοιες ερωτήσεις είναι: ερωτήσεις προγραµµατισµού της σκέψης, 

ερωτήσεις καθοδήγησης της σκέψης, ερωτήσεις αξιολόγησης της σκέψης, ερωτήσεις 

ανάλυσης των συναισθηµάτων και ερωτήσεις ανάλυσης των γνωστικών έξεων 

(Ματσαγγούρας, 2002). 

 

 

4.3. Μεταγνωστικές ∆εξιότητες και Γραπτός λόγος 

«Η σχετική βιβλιογραφία τονίζει τη στενή σχέση γραπτού λόγου και κριτικής 

σκέψης, και παραθέτει αναλυτικά τους λόγους και τους τρόπους µε τους οποίους η 

παραγωγή του γραπτού λόγου συµβάλλει, όσο κανένα ίσως άλλο µάθηµα του 

αναλυτικού προγράµµατος, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης» (Παπούλια- 

Τζελέπη 2000). Ο γραπτός λόγος αποτελεί µέσο ανάπτυξης της κριτικής σκέψης  

(Kellogg, 1994) καθώς ο µαθητής αποκτά σταδιακά την αυτονοµία του και βρίσκει το 

προσωπικό του ύφος γραφής, αναπτύσσοντας έτσι τη µεταγνωστική του δεξιότητα 

(Ματσαγγούρας, 2003). Οι Silliman & Wilkinson (1994), υποστηρίζουν ότι ο 

γραπτός λόγος αποτελεί ισχυρό µεταγνωστικό εργαλείο για τη δηµιουργία, την 

κατανόηση και την αναθεώρηση ιδεών σχετικά µε τον κόσµο γύρω µας.  
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Η παραγωγή γραπτού λόγου συµβάλλει στη νοητική ανάπτυξη κατ’ αρχήν 

γιατί η δοµή του γραπτού λόγου και κυρίως του αφηγηµατικού αντιστοιχεί στη δοµή 

της σκέψης, αφού προσδίδει νόηµα στα κοινωνικά δρώµενα, αποδίδοντας κίνητρα και 

σκόπιµες επιδιώξεις στους δρώντες, ερµηνεύοντας αιτιοκρατικά τις εξελίξεις και 

αξιολογώντας τα κίνητρα, τη συµπεριφορά και τα αποτελέσµατα (Χαραλαµπάκης, 

2000). Επίσης ο γραπτός λόγος αποτυπώνει και, κατά συνέπεια, «ακινητοποιεί» και 

οπτικοποιεί τη σκέψη, και έτσι παρέχει στον γράφοντα τη δυνατότητα να εξετάσει τη 

δοµή της σκέψης του και, όταν το κρίνει αναγκαίο, να αναζητήσει 

αποτελεσµατικότερους τρόπους οργάνωσης και έκφρασης ιδεών (Bjork & Raisanen, 

1997: 21). Ο γραπτός λόγος παρέχει τεχνικά τη δυνατότητα αναθεώρησης του, γι’ 

αυτό και ο εκπαιδευτικός µπορεί να εκµεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα για να διδάξει 

τις µεταγνωστικές λειτουργίες της αυτοκαθοδήγησης, αυτοαξιολόγησης και 

αυτοβελτίωσης του παραχθέντος κειµένου. Το µεταγνωστικό που εµπλέκει η 

παραγωγή και η βελτίωση του γραπτού λόγου, αποτελεί βασικό δοµικό στοιχείο της 

κριτικής σκέψης.  

Ακόµη ο γραπτός λόγος ενεργοποιεί το νοητικό δυναµικό του ανθρώπου, 

απαιτώντας νοητική προσπάθεια που ξεπερνά κατά πολύ την αντίστοιχη για τη 

µάθηση  οποιουδήποτε διδακτικού αντικειµένου και συγκρίνεται µόνο µε τη νοητική 

προσπάθεια που καταβάλλουν οι ειδικοί σκακιστές (Kellog, 1994). Κατά τις διάφορες 

φάσεις της παραγωγής του γραπτού λόγου ενεργοποιούνται ταυτόχρονα πολλές και 

ποικίλης φύσης γνωστικές λειτουργίες της µνήµης και της σκέψης, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται εύκολα και συχνά γνωστική «υπερφόρτωση» (Hayes, 1996 

McCutchen, 1996).  

Υπάρχουν διάφορα γνωστικά µοντέλα που προσπαθούν να περιγράψουν τον 

τρόπο που παράγεται ο γραπτός λόγος. Κάποια από αυτά είναι: 

Το µοντέλο των Flower & Hayes (1981) σύµφωνα µε το οποίο κατά την 

παραγωγή ενός γραπτού κειµένου εκτυλίσσονται κάποια γνωστικά στάδια : 

Το πρώτο στάδιο αφορά τον σχεδιασµό και περιλαµβάνει τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις του συγγραφέα που πρέπει να ανακαλέσει και να επιλέξει ανάλογα µε το 

θέµα που έχει να αναπτύξει. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει ακόµα να οργανώσει τις 

ιδέες του και να θέσει τους κατάλληλους στόχους ανάλογα µε το περιεχόµενο, το 

ύφος και το ακροατήριο που θα απευθύνεται το γραπτό του. 
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Το δεύτερο στάδιο αφορά την πρώτη καταγραφή του κειµένου, όπου ο 

µαθητής καλείται να καταγράψει τις πληροφορίες που ανακάλεσε κατά τη φάση 

σχεδιασµού. Εδώ εργάζονται περισσότερο οι µηχανιστικές δεξιότητες (ορθογραφία, 

λεξιλόγιο, σηµεία στίξης). 

Το τρίτο στάδιο αφορά την αναθεώρηση και εδώ ο µαθητής οφείλει να 

αξιολογήσει την πρώτη καταγραφή και να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. 

Το τελευταίο στάδιο του ελέγχου συντονίζει τις δεξιότητες που επιλέγει κάθε 

φορά ο µαθητής ανάλογα µε τις αντίστοιχες διαδικαστικές ανάγκες (Σπαντιδάκης, 

2008 στο Λίβα). 

Οι  Bereiter & Scardamalia (1987) ανάπτυξαν δύο µοντέλα γραφής: 

Το µοντέλο της συνειρµικής γραφής σύµφωνα µε το οποίο η συνοχή και η 

οργάνωση του κειµένου εξαρτώνται κυρίως από το κατά πόσο η πληροφορία είναι 

διαθέσιµη. Συνήθως οι αρχάριοι συγγραφείς ανακαλούν κάθε φορά µια ιδέα από τη 

µνήµη τους και απλώς την καταγράφουν, χωρίς να προσπαθούν να αλλάξουν τη δοµή 

της. Τα κύρια σηµεία του θέµατος τα οποία πρέπει να απαντηθούν αναπαρίστανται 

από τη γνώση που είναι ήδη διαθέσιµη και όχι από τη γνώση που παράγεται κατά τη 

διάρκεια συνθετικής διαδικασίας. Τα γραπτά τους περιέχουν πολλές άσχετες 

πληροφορίες και γράφουν κυρίως για τους εαυτούς τους, χρησιµοποιώντας την 

τακτική «τι άλλο;», και όχι για να επικοινωνήσουν µε το ακροατήριό τους 

(Σπαντιδάκης, 1998). 

Το µοντέλο της επεξεργασµένης γραφής το οποίο ακολουθείται κυρίως από 

τους έµπειρους συγγραφείς είναι πολύ πιο σύνθετο από το προηγούµενο. Σε αυτό το 

µοντέλο διακρίνονται δύο βασικές περιοχές βάσει των οποίων λειτουργεί ο 

συγγραφέας. Η µία περιοχή περιλαµβάνει θέµατα πεποιθήσεων και αντιλήψεων ενώ η 

άλλη περιλαµβάνει τους στόχους του συγγραφέα γι’ αυτό που πρόκειται να γράψει. 

Μεταξύ αυτών των δύο περιοχών υπάρχει διαρκής αλληλεπίδραση οδηγώντας τον 

συγγραφέα να αξιολογήσει και να επιλέξει την κατάλληλη διαδικασία (Bereiter & 

Scardamalia στο Λίβα). 

Το µοντέλο των Nelson & Narens δεν αφορά το γραπτό λόγο αλλά την 

µεταγνωστική λειτουργία και το οποίο αναλύει τον τοµέα ελέγχου της γνώσης σε 

τέσσερα µεταγνωστικά φαινόµενα: 

1. τις κρίσεις για την ευκολία της µάθησης όπου το άτοµο προβλέπει πριν 

από τη µάθηση τι είναι εύκολο να µάθει και τι όχι, 
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2. τις κρίσεις για τη µάθηση όπου το άτοµο προβλέπει τη µελλοντική του 

επίδοση σε τεστ από δεδοµένα που είναι σε θέση να ανακαλέσει εκείνη τη 

στιγµή, 

3. τις κρίσεις για τη συναίσθηση της γνώσης όπου το άτοµο προβλέπει κατά 

πόσο µια πληροφορία που δεν µπορεί να ανακληθεί εκείνη τη στιγµή θα 

ανακληθεί αργότερα και 

4. την αυτοπεποίθηση του ατόµου κατά την οποία το άτοµο προβλέπει αν µια 

πληροφορία που έχει ανακαλέσει είναι σωστή ή λανθασµένη (Λουϊζίδου- 

Κουτσελίνη στο Λίβα) 

Οι µαθητές συχνά συναντούν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να γράψουν 

ένα επικοινωνιακό κείµενο. Σχετικές διεθνείς έρευνες (Department of education and 

Science. Assessment of Performance Unit (APU) 1998, Gorman, Purview & 

Degenhart 1988, Ministere de l’ Educatio Nationale 1990, 1991, 1992, 1997, Purvs 

1992, Reading Today 2000, United States Department of Education 1992, 1998, 2000, 

Παπούλια Τζελέπη 2000, Κωνσούλη 1996, 1997, 1999) κατέδειξαν ότι τα 

προβλήµατα που τα παιδιά αντιµετωπίζουν κατά την παραγωγή ενός κειµένου δεν 

απορρέουν µόνο από την έλλειψη γνώσης των γλωσσικών κανόνων, αλλά από το ότι 

οι µαθητές αγνοούν τις βασικές παραµέτρους που προσδιορίζουν την παραγωγή κάθε 

συγκεκριµένου είδους κειµένου( Κωστούλη 2000, Papoulia- Tzelepi & Spinthourakis 

2000). 

Οι δυσκολίες αυτές µπορεί να έχουν σχέση είτε µε την εκτέλεση των 

µηχανιστικών λειτουργιών, είτε µε τον έλεγχο και την ενορχήστρωση των γνωστικών 

και µεταγνωστικών, αλληλοσχετιζόµενων λειτουργιών της γραφής (Graham & Harris, 

1993/ Hammil, 1990). Έτσι διακρίνουµε τα προβλήµατα παραγωγής γραπτού λόγου 

σε προβλήµατα γνωστικών- µεταγνωστικών δεξιοτήτων ( σχεδιασµού και βελτίωσης 

ιδεών) και προβλήµατα µηχανιστικών δεξιοτήτων ( γραφής µε το χέρι, ορθογραφίας, 

λεξιλογίου, στίξης, σύνταξης, τονισµού και χρήσης πεζών- κεφαλαίων). 

Στη συγκεκριµένη εργασία θα εστιαστούµε στα προβλήµατα των γνωστικών 

και µεταγνωστικών δεξιοτήτων (προβλήµατα στις γνωστικές και µεταγνωστικές 

δεξιότητες ειδικά,  προβλήµατα σχεδιασµού και  προβλήµατα βελτίωσης ιδεών). 

Οι µαθητές µε ελλιπείς µεταγνωστικές δεξιότητες δεν γνωρίζουν ποια 

στρατηγική να εφαρµόσουν, πότε και πώς να τη χρησιµοποιήσουν και πώς να την 

αξιολογήσουν (Englert, Raphael, Anderson, Gregg, & Antony, 1989). Οι 
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συγκεκριµένοι µαθητές συνήθως χρησιµοποιούν το µοντέλο παράθεσης πληροφοριών  

(Bereiter & Scardamalia, 1987). Γενικά οι µαθητές µε προβλήµατα στη γραπτή 

έκφραση χρησιµοποιούν περιορισµένο αριθµό προτάσεων και λέξεων, 

αντιµετωπίζουν τη γραφή ως ένα µέσο εξέτασης και όχι επικοινωνίας, έχουν 

αρνητική στάση απέναντι στη γραφή και παρουσιάζουν ελλείψεις στα 

εσωτερικευµένα ειδικά οργανωτικά σχήµατα τα οποία πρέπει να περιγράφουν τι 

πρέπει να περιλαµβάνει ένα κείµενο και µε ποια σειρά. 

Φαίνεται να αγνοούν την αναγκαιότητα του σχεδιασµού, να µην κατανοούν ότι 

ο σχεδιασµός αποτελεί απαραίτητο µέρος της γραπτής διαδικασίας, ως εκ τούτου 

είναι σηµαντικός για την ολοκλήρωσή της (Elliot, 1994) και ο χρόνος που 

αφιερώνουν για να σχεδιάσουν αυτό που θέλουν είναι λιγότερος του ενός λεπτού 

(Scardamalia & Bereiter, 1986 Σπαντιδάκης, 1997). Οι δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν έχουν σχέση µε τη γέννηση και την οργάνωση ιδεών και µε το σκοπό 

για τον οποίο γράφουν. ∆ηµιουργούν µια αναπαράσταση του θέµατος του οποίου 

πρόκειται να αναπτύξουν, δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στο περιεχόµενο παρά στη 

δοµή, στο κεντρικό νόηµα του κειµένου ή στο σκοπό για τον οποίο γράφουν το 

κείµενο (Andierssen, 1991).  Παρουσιάζουν ελλιπείς γνώσεις για το είδος του 

κειµένου το οποίο πρόκειται να γράψουν και δεν λαµβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες 

του ακροατηρίου τους. Μετατρέπουν το θέµα για το οποίο γράφουν σε µια απλή 

διαδικασία που περιλαµβάνει το σχήµα «ερώτηση- απάντηση», γράφοντας έτσι πολύ 

σύντοµα ότι τους έρχεται στο µυαλό ( Thomas et al., 1987) και ενώ έχουν πολλές 

πληροφορίες για το θέµα που τους ενδιαφέρει, ανακαλούν και γράφουν µόνο τις 

στερεότυπες και τις συνειρµικά ισχυρές (Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1996. Bereiter & 

Scardamalia, 1987). Η στρατηγική σχεδιασµού που χρησιµοποιούν δε λαµβάνει 

υπόψη της τις ανάγκες των αναγνωστών στους οποίους απευθύνονται, τις απαιτήσεις 

που προκύπτουν από το θέµα και τη συνολική οργάνωση του κειµένου που θέλουν να 

γράψουν (Graham & Harris, 1989). 

Πολλές από τις δυσκολίες σχεδιασµού οφείλονται και στη µέθοδο 

διδασκαλίας και στο χρόνο που παρέχεται στους µαθητές για να γράψουν, αφού αν 

είναι περιορισµένος οι µαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν µε τις 

διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της γραπτής έκφρασης. Αυτό 

είναι αποτέλεσµα αναποτελεσµατικής ιεραρχίας των γλωσσικών δεξιοτήτων, η οποία 

αρχίζει µε την ικανότητα προφορικής κατανόησης, συνεχίζει µε την ικανότητα 
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γραπτής αντίληψης, και ολοκληρώνεται µε τη δεξιότητα της γραπτής έκφρασης 

(Barenbaum, 1983. Poplin et al., 1980). Τροχοπέδη στην ανάπτυξη του σχεδιασµού 

αποτελεί και η έλλειψη αυθεντικών συνθηκών, αφού ο δάσκαλος αποτελεί συνήθως 

το µοναδικό αποδέκτη των γραπτών τους και έτσι οι µαθητές δεν λαµβάνουν την 

κατάλληλη ανατροφοδότηση από εκείνους για τους οποίους γράφουν. Αυτό έχει ως 

συνέπεια οι αρχάριοι συγγραφείς να σχεδιάζουν  και να αναθεωρούν τα κείµενά τους 

από ελάχιστα έως καθόλου (Englert & Thomas, 1987. Bereiter & Scardamalia, 1987). 

Οι µαθητές µε δυσκολίες στη φάση της βελτίωσης δεν έχουν αναπτύξει τις 

κατάλληλες διαγνωστικές δεξιότητες για να αξιολογήσουν και για να 

αναδιοργανώσουν το γραπτό τους. Οι στρατηγικές γραφής που χρησιµοποιούν 

βασίζονται κυρίως στον προφορικό τρόπο επικοινωνίας, και µόνον όταν τους 

παρέχονται νύξεις από τους ακροατές είναι σε θέση να επανεξετάσουν τις ιδέες τους 

(Bereiter & Scardamalia, 1982). Με άλλα λόγια αντιµετωπίζουν τη φάση βελτίωσης 

ως µια «αγγαρεία» και ως προσπάθεια να διορθώσουν απλώς τα ορθογραφικά και 

γραµµατικά λάθη, τις περισσότερες φορές ανεπιτυχώς. Οι βελτιώσεις είναι 

επιφανειακές και αφορούν κυρίως την εξωτερική εµφάνιση του κειµένου τους 

(Graham & Harris, 1993/ Σπαντιδάκης 1997, 2000). 

 

 

4.4. Οπτικός Γραµµατισµός ως εργαλείο ανάπτυξης Μεταγνωστικών 

∆εξιοτήτων. 

Το βασικό ερώτηµα της έρευνας αυτής αφορά στο αν η καλλιέργεια 

δεξιοτήτων οπτικού γραµµατισµού µέσα στην τάξη θα µπορούσε παράλληλα να 

αναπτύξει µεταγνωστικές δεξιότητες αντίστοιχες µε αυτές που απαιτούνται για την 

παραγωγή ενός γραπτού, επικοινωνιακού κειµένου. Αν δηλαδή η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων της αντίληψης, ερµηνείας, επικοινωνίας, κωδικοποίησης, κατανόησης και 

ανάλυσης εικονιστικών κειµένων µπορεί να συµβάλλει στην παράλληλη ανάπτυξη 

δεξιοτήτων δηµιουργίας και οργάνωσης ιδεών, επιλογής σωστής δοµής και 

περιεχοµένου ενός κειµένου µε βάση το ακροατήριο και αυτοβελτίωσης του τελικού 

κειµένου µε σκοπό να παράγει ο µαθητής ένα επικοινωνιακό κείµενο. 

Τη βάση για την απάντηση αυτού του ερωτήµατος αποτέλεσε η θεώρηση πως 

οι εικόνες έχουν την ικανότητα να µειώσουν το γνωστικό φορτίο µε το οποίο 

επιβαρύνεται ένας συγγραφέας. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν στην εκπαιδευτική 
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διαδικασία για να πληροφορήσουν, να τεκµηριώσουν και να αναλύσουν µια έννοια.  

Ακόµη µπορούν να ενεργοποιήσουν νοητικά τους µαθητές λειτουργώντας 

συγκριτικά. Μάλιστα σύµφωνα µε τους Levin & Carney (1980) κάποια συγκεκριµένα 

είδη εικόνων όπως οι απεικονιστικές, οι οργανωτικές, οι ερµηνευτικές και οι 

µετασχηµατιστικές µπορούν να οδηγήσουν σε ανώτερα επίπεδα µάθησης όπως είναι 

συγκράτηση πληροφοριών, η κατανόηση, η βαθύτερη επεξεργασία, η σύγκριση και η 

µνήµη. Πιο συγκεκριµένα ο Adler (1993) σηµειώνει, ότι όταν κατά την ανάγνωση 

αναπαραστατικών εικόνων γίνει συσχέτιση των δράσεων των εικόνων µε παρόµοιες 

δράσεις, οι µαθητές φτάνουν στην καλύτερη κατανόηση. Τα οφέλη των εικόνων 

αυτών τόνισαν επίσης οι Lesgold et al (1975) και Rubman (2000) αναφέροντας ότι η 

χρήση τους οδηγεί στην κρίση της ορθότητας των λεγοµένων και το αντίστροφο, 

καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι εικόνα και κείµενο µπορούν να συνδυαστούν µε 

σκοπό την κατάκτηση ανώτερων επιπέδων ερµηνείας και µάθησης. 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι οργανωτικές 

εικόνες, στις οποίες συγκαταλέγονται τα σχεδιαγράµµατα και οι νοητικοί χάρτες, 

ειδικά όταν εικόνα και κείµενο συνυπάρχουν µεταξύ τους, βελτιώνοντας την 

κατανόηση (Betancourt & Bisseret, 1998). Σε αυτό συµφωνούν και οι Levie & Lentz 

(1982) και Peck (1993). Τώρα, οι Mayer & Gallini (1990) τόνισαν ιδιαίτερα τη 

σηµασία ενός άλλου είδους εικόνων, των ερµηνευτικών, οι οποίες βοηθούν επίσης 

στην κατανόηση δυσνόητων σηµείων ενός κειµένου. Βέβαια οι εικόνες µε το 

µεγαλύτερο µαθησιακό όφελος όπως έχουµε αναφέρει ξανά στο κεφάλαιο 2,1, είναι 

οι µετασχηµατιστικές κατά τους Levin & Carney. Σηµειώνεται ότι όχι µόνο 

βοηθούν στη συγκράτηση των πληροφοριών, αλλά συγχρόνως και στην επίτευξη της 

ίδιας της πράξης. Ο Atkinson (1999) ισχυρίζεται ότι οδηγούν σε εφαρµογές ανώτερου 

νοητικού επιπέδου και ο Rummel (2001) ότι ευνοούν τη µείωση του µνηµονικού 

φορτίου και αυξάνουν το επίπεδο της νοητικής επεξεργασίας. 

∆εν πρέπει ωστόσο να ξεχνάµε ότι η εικόνα γενικά, σε οποιοδήποτε είδος κι 

αν ανήκει, είναι πιο ελκυστική για τους µαθητές και διεγείρει σε αυτούς 

συναισθήµατα, δίνοντας την αίσθηση της αµεσότητας και του ρεαλισµού. Κατά τους 

Arizpe & Styles (2003) οι εικόνες µπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του 

γραµµατισµού των µαθητών εξίσου µε τα κείµενα και ακόµη, σύµφωνα µε την έννοια 

της «αγκίστρωσης» του Barthes, τα εικονιστικά στοιχεία µπορούν να ορίσουν τις 

αναγνώσεις ενός κειµένου. Αρκεί µόνο να αναφέρουµε ότι οι ερευνητές όπως οι 
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Anstey & Bull, 2000, Callow, 1999, Doonan, 1993, Kress & Van Leeuwen, 

1990/1996, Lewis, 2001, Michael & Walls, 1990, Nodelman, 1988, Stephens, 1992, 

Style, 1996, Style & Arizpe, 2001, Unsworth, 2001 έχουν αποδείξει τη σύνθετη 

σχέση µεταξύ των λεκτικών και εικονικών σηµείων των κειµένων. 

Ενώ όµως διαφαίνεται τόσο καθαρά η σχέση µεταξύ εικόνας και µάθησης, στο 

σηµερινό εκπαιδευτικό σύστηµα η παράµετρος αυτή δεν φαίνεται να έχει ληφθεί 

υπόψη. Έτσι οι µαθητές στο ελληνικό σχολείο δεν αναπτύσσουν µηχανισµούς 

οπτικής αντίληψης µηνυµάτων, δεχόµενοι ως παθητικοί δέκτες οπτικά µηνύµατα µε 

σκοπό το οικονοµικό κέρδος. 

Το βασικό ερώτηµα της συγκεκριµένης εργασίας στηρίζεται θεωρητικά στις 

θεωρίες της ∆ιπλής Κωδικοποίησης του Paivio (1986), του Οπτικού Επιχειρήµατος 

του Waller (1981) και της Ενωµένης ∆ιατήρησης του Kulhavy. Σύµφωνα µε τις 

παραπάνω θεωρίες η δοµή των οπτικών και λεκτικών συστηµάτων του νου επιτρέπει 

την αύξηση της κατανόησης όταν κείµενο και εικόνα βρίσκονται µαζί. Με βάση τη 

θεωρία του Paivio όχι µόνο αποκλείεται η πιθανότητα σύγχυσης εικόνας και κειµένου 

κατά τη διάρκεια των νοητικών διεργασιών, αλλά αντίθετα αυξάνεται ο όγκος των 

αποθηκεύσιµων πληροφοριών στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η θεωρία του Waller από 

την άλλη, αποδεικνύει ότι οι γραφικές αναπαραστάσεις (είδος εικόνας) απαιτούν 

λιγότερες γνωστικές διεργασίες και εποµένως είναι περισσότερο αποτελεσµατικές 

από τα κείµενα στον τοµέα της µάθησης. Μάλιστα βοηθούν στην κατανόηση 

δύσκολων συστηµάτων, συµπληρώνουν τη µνήµη και βοηθούν το µαθητή να φτιάξει 

δικά του γνωστικά σχήµατα. Τέλος, σύµφωνα µε τη θεωρία του Kulhavy 

αποδεικνύεται η ικανότητα των χαρτών να βελτιώνουν τη δυνατότητα ανάκλησης 

λεκτικών πληροφοριών οι οποίες αφοµοιώνονται από τη µνήµη ως ολιστικές 

πληροφορίες. 

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω έρευνες, αλλά και από τη δική µας, τα 

εικονιστικά κείµενα µπορούν να αναπτύξουν στον µαθητή δεξιότητες αντίστοιχες µε 

εκείνες που είναι απαραίτητες για τη συγγραφή ενός επικοινωνιακού κειµένου 

(γνωστικές και µεταγνωστικές). Αν και η έρευνά µας ήταν µικρή και το δείγµα µας 

ευκολίας, µπορούµε να πούµε ότι από τα αποτελέσµατά µας διαφαίνεται και πάλι η 

συσχέτιση µεταξύ οπτικού γραµµατισµού και µεταγνωστικών δεξιοτήτων. Πιο 

συγκεκριµένα η έρευνα αυτή δείχνει ότι η διδασκαλία του γραπτού λόγου, µέσα από 

τη χρήση µεθόδων ανάπτυξης οπτικού γραµµατισµού, βελτιώνει ορατά τις 
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µεταγνωστικές δεξιότητες του σχεδιασµού, της γέννησης ιδεών, της οργάνωσης ιδεών 

και της βελτίωσης ενός κειµένου από τον ίδιο το µαθητή. Οι µεταγνωστικές 

δεξιότητες έχουν την έννοια του αναστοχασµού και αυτός ήταν και ο σκοπός της 

συγκεκριµένης έρευνας: να βοηθήσει τον µαθητή να αναστοχάζεται. Έτσι λοιπόν ο 

σκοπός αυτός επιτεύχθηκε, µε τη βοήθεια βέβαια του οπτικού γραµµατισµού, αφού οι 

µαθητές προσπαθούσαν να κατανοήσουν, να αναλύσουν και να εκφράσουν εικονικά 

κείµενα. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές κατάφεραν να αναπτύξουν ως ένα βαθµό τις 

οπτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επεξεργασία ενός οπτικού κειµένου και 

παράλληλα τις µεταγνωστικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επεξεργασία ενός 

γραπτού κειµένου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

«Το πείραμα, που αποτελεί την κυριότερη μέθοδο πειραματισμού, είναι σκόπιμη μεθοδική 

πρόκληση για επανάληψη ή αναπαραγωγή ενός φαινομένου με σκοπό τη συστηματική μελέτη, 

έρευνα και αιτιολόγηση αυτού»  

Ευαγγελόπουλος, 1985 

Στο κεφάλαιο αυτό του δεύτερου µέρους επιχειρείται µια αναλυτική και 

εµπεριστατωµένη παρουσίαση της πορείας που ακολουθήσαµε κατά τη διάρκεια της 

έρευνας δηλαδή το τι ακριβώς συντελέστηκε και µε ποιο τρόπο. Θα αναφερθούµε 

αναλυτικά στο σκοπό και τους επιµέρους στόχους της έρευνας, στα ερευνητικά 

ερωτήµατα που τέθηκαν στον τρόπο επιλογής και στα χαρακτηριστικά του δείγµατος, 

στα όργανα, στο χρονοδιάγραµµα και στα στάδια διεξαγωγής της έρευνας και τέλος 

στη µέθοδο στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσµάτων. Το ερευνητικό πρόβληµα και 

οι συναφείς πτυχές του, σε συνδυασµό µε την ανασκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας ή θεωρίας, οδήγησαν στην επιλογή της ερευνητικής µεθοδολογίας η 

οποία περιγράφεται αναλυτικά στο παρόν κεφάλαιο. Η περιγραφή αυτή αφορά 

θέµατα που άπτονται της µορφής, του µέσου και των µεθόδων συλλογής ποσοτικών 

και ποιοτικών δεδοµένων, αντίστοιχα, των στατιστικών αναλύσεων της έρευνας και 

καλύπτει, ανάλογα, τις διάφορες φάσεις της. Επιγραµµατικά, τα υποκεφάλαια που 

έπονται έχουν στο σύνολό τους περιγραφικό όσο και διαφωτιστικό χαρακτήρα. 

Αφενός τα υποκεφάλαια αυτά αποσκοπούν στην παράθεση πληροφοριών γύρω από 

την επιλογή της ερευνητικής µεθοδολογίας και αφετέρου στην αιτιολόγησή της 

(Καραγεώργος, 2002 : 26). 

Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας είναι να µετρηθεί η µεταγνωστική επίδοση 

των µαθητών στο γραπτό λόγο, αφού έχει προηγηθεί µια διαφορετική µέθοδος 

διδασκαλίας του, µέσω του οπτικού γραµµατισµού. Με βάση όσα παρουσιάστηκαν 

στα προηγούµενα κεφάλαια, γίνεται σαφές ότι η διδασκαλία του οπτικού 

γραµµατισµού θα πρέπει να αποσκοπεί αφενός στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της 

αποκωδικοποίησης, της παρατήρησης, της κατανόησης συµβόλων και σχέσεων που 

διέπουν την οπτική πληροφορία και αφετέρου στην ανάπτυξη των µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων της οργάνωσης, της αυτοβελτίωσης  και κριτικής σκέψης που σχετίζονται 
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µε την παραγωγή γραπτού λόγου. Βασικός σκοπός της έρευνάς µας είναι να 

διαπιστωθεί αν ο οπτικός γραµµατισµός των µαθητών  επηρεάζει την ανάπτυξη των 

µεταγνωστικών δεξιοτήτων στο γραπτό λόγο. Η κατευθυντήρια γραµµή της 

διδακτικής µας παρέµβασης θα είναι η διδασκαλία στρατηγικών και τεχνικών για την 

κατανόηση και ανάλυση της εικόνας και παραγωγή επικοινωνιακών και ποιοτικών 

κειµένων. Θεωρούµε ότι τα παραπάνω παρέχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν 

τους στόχους της έρευνάς µας, ενώ παράλληλα αυξάνουν τις πιθανότητες για 

καλύτερη επίδοση των µαθητών στον γραπτό λόγο. 

Θα κάνουµε χρήση της πειραµατικής µεθόδου έρευνας η οποία ψάχνει τις 

αιτιώδεις σχέσεις µεταξύ των φαινοµένων. Επειδή όµως στην εκπαίδευση τα τµήµατα 

των σχολείων είναι προκαθορισµένα, κανένα σχολείο δε θα επιτρέψει την τυχαία 

δειγµατοληψία ώστε να δηµιουργηθεί οµάδα ελέγχου και πειραµατική. Έτσι τα 

τµήµατα παραµένουν όπως είναι και κάποιο τµήµα παίρνει τη θέση της πειραµατικής 

οµάδας, ενώ το άλλο τη θέση της οµάδας ελέγχου. Αυτός είναι και ο λόγος που ο 

συγκεκριµένος σχεδιασµός ονοµάζεται ηµι- πειραµατικός ή ψευδοπειραµατικός. Θα 

πρέπει βέβαια να γνωρίζουµε ότι υπάρχει πιθανότητα άλλες µεταβλητές εκτός της 

πειραµατικής να είναι η αιτία των ευρηµάτων (Παπαναστασίου, 1996).  

Η προκαταρκτική έρευνα έγινε σε 12 µαθητές της ∆’ τάξης του 47ου 

∆ηµοτικού Σχολείου της πόλης του Ηρακλείου για την έγκαιρη επισήµανση και 

επίλυση τυχόν προβληµατικών πεδίων και η πραγµατική έρευνα έγινε σε 46 µαθητές 

της ∆’ τάξης του 37ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Ως µέσο συλλογής των 

δεδοµένων επιλέξαµε το test µεταγνωστικών δεξιοτήτων που δηµιουργήσαµε εµείς.  

Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων επιλέξαµε το SPSS 15.0 for 

Windows, χρησιµοποιώντας ασφαλώς τα κατάλληλα στατιστικά κριτήρια (x 

τετράγωνο ή Fisher’s Exact Test, όταν δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις και T-test για 

επαναληπτικές µετρήσεις ή Wilcoxon test, όταν δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις). 

Καταλήξαµε έτσι στο συµπέρασµα ότι η συγκεκριµένη διδασκαλία που 

πραγµατοποιήσαµε µε τη χρήση οπτικού γραµµατισµού µπορεί να βελτιώσει τις 

µεταγνωστικές δεξιότητες των είκοσι τριών µαθητών της ∆΄ τάξης του 37ου 

∆ηµοτικού Σχολείου Ηρακλείου στο γραπτό λόγο. Επειδή το δείγµα µας ήταν δείγµα 

ευκολίας δεν θα ήταν συνετό να προχωρήσουµε σε γενικεύσεις. 
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1.1. ∆ιαδικασία εκτέλεσης της έρευνας 

Στο υποκεφάλαιο αυτό συζητούνται διάφορες πτυχές που αφορούν το 

σχεδιασµό και τη διεξαγωγή της έρευνας. Η περιγραφή που ακολουθεί έχει ως 

αντικείµενο τις σχετικές, µε την έρευνα, δοκιµαστικές διαδικασίες και καλύπτει όλο 

το χρονικό φάσµα που κυµαίνεται από την αρχή µέχρι και την ολοκλήρωσή της. Έτσι, 

ανάµεσα σε άλλες πτυχές, περιγράφονται και συζητούνται το πειραµατικό διδακτικό 

υλικό, οι πειραµατικές διδακτικές δραστηριότητες, η γενική διάρθρωση του 

πειραµατικού παρεµβατικού προγράµµατος.  

 

α) Πειραµατικός σχεδιασµός 

Ως µορφή έρευνας επιλέξαµε την πειραµατική (Βάµβουκας, 1991), κατά την 

οποία επιλέγονται δύο οµάδες φυσικώς ισοδύναµες. Εµείς αναγκαστικά επιλέξαµε 

τον ηµι πειραµατικό σχεδιασµό ( Παπαναστασίου, 1996. Βάµβουκας, 1991. Robson, 

1993, Καραγεώργος, 2002), ο οποίος πληροί τους όρους: « προπειραµατική ή αρχική 

αξιολόγηση- µεταπειραµατική ή τελική αξιολόγηση: δύο ισοδύναµες φυσικές οµάδες. 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι όλος ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή, µέρος 

της οποίας αποτελεί και η διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της, άρχισαν 

από σχεδόν µηδενική βάση. Αυτό σηµαίνει ότι τόσο η γενική διάρθρωση του 

πειραµατικού µεταβατικού προγράµµατος όσο και η κατασκευή του τεστ 

αξιολόγησης των µεταγνωστικών δεξιοτήτων γραπτού λόγου είναι αποτέλεσµα 

διεργασιών που είχαν ως  δεδοµένο τους θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας 

εργασίας. 

Το υλικό διδασκαλίας της πειραµατικής οµάδας όφειλε εκ προοιµίου, να 

καλύψει τους στόχους του διδακτικού υλικού της Οµάδας Ελέγχου. Ως εκ τούτου, 

όφειλε να επιλεγεί και να εκπονηθεί µε τρόπο που να διδάσκονται, µέσο πρακτικών 

οπτικού γραµµατισµού, οι τρόποι ανάπτυξης των µεταγνωστικών δεξιοτήτων του 

γραπτού λόγου των µαθητών. ∆ιαδοχικά, όφειλε να εστιάσει στην κριτική ικανότητα 

που απαιτείται για να διαβαστεί σωστά ένα οπτικό µήνυµα και να µπορεί ο µαθητής 

σαν αναγνώστης να διακρίνει µέσα από αυτό τους στόχους του δηµιουργού και να 

κατανοήσει τα µηνύµατα που αυτό µεταφέρει. 
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Έτσι το πειραµατικό διδακτικό υλικό κατανεµήθηκε στο σύνολό του σε 12 

Σενάρια Εργασίας τα οποία διεκπεραιώθηκαν µέσω διαφόρων πολυτροπικών 

κειµένων. Όσον αφορά το περιεχόµενο του πειραµατικού διδακτικού υλικού, το 

διδακτικό υλικό πληρούσε το κριτήριο της παιδαγωγικής καταλληλότητας, για παιδιά 

της ∆’ ∆ηµοτικού (φιλική µορφή, ελκυστική εικονογράφηση, διαθεµατική πρόθεση 

κ.α.). Απώτερος στόχος της έρευνάς µας είναι η διαµόρφωση διδακτικού πλαισίου 

στο µάθηµα της Γλώσσας, το οποίο θα έχει τον µαθητή στο επίκεντρο, θα του παρέχει 

γνωστική στήριξη, καθοδήγηση και κίνητρα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων οπτικού 

γραµµατισµού και µεταγνώσης.  

 

β) Στάδια έρευνας 

Προέρευνα 

Πριν τη διδακτική µας παρέµβαση ξεκινήσαµε µε το στάδιο της προ έρευνας 

µε σκοπό να ελέγξουµε την αποτελεσµατικότητα του τεστ που δηµιουργήσαµε. 

Αρχικά δώσαµε σε 12 µαθητές της ∆’ ∆ηµοτικού του 47ου ∆ηµοτικού Σχολείου 

Ηρακλείου να συµπληρώσουν το πρώτο τεστ που είχαµε κατασκευάσει. Αυτό έγινε 

την περίοδο του Απριλίου του 2008. Το πρώτο τεστ που κατασκευάσαµε βρίσκεται 

στο Παράρτηµα Ι σελ. 182. Αν το συγκρίνουµε µε το τελικό τεστ που δώσαµε στους 

µαθητές, θα παρατηρήσουµε ότι είναι πολύ διαφορετικά µεταξύ τους. Κατά τη 

διάρκεια του αρχικού τεστ δόθηκε αρχικά µια εικόνα στους µαθητές µε θέµα την 

οικογένεια και εκείνοι έπρεπε πρώτα να την περιγράψουν και στη συνέχεια να 

συµπληρώσουν την κλείδα γνωστικής – µεταγνωστικής αξιολόγησης των Κυριαζή- 

Σπαντιδάκη (2001), ώστε να αξιολογηθεί ο βαθµός κατάκτησης των µεταγνωστικών 

τους δεξιοτήτων. 

 Κατά τη συµπλήρωση της κλείδας οι µαθητές παρουσίασαν προβλήµατα, 

αφού δεν κατανοούσαν κάποιες από τις ερωτήσεις. Έτσι καταλήξαµε στο 

συµπέρασµα ότι η κλείδα απευθυνόταν σε µεγαλύτερες ηλικίες και σε εµπειρότερους 

συγγραφείς. Ακόµη οι απαντήσεις στο συγκεκριµένο τεστ είναι µονολεκτικές, τύπου 

«ναι ή όχι», µε συνέπεια αρκετοί από τους µαθητές να απαντήσουν «στην τύχη» ή 

ακόµα να απαντήσουν σωστά κατά εκείνους, αλλά να έχουν κατανοήσει κάτι 

διαφορετικό από αυτό που εµείς εννοούσαµε. Ο σηµαντικότερος όµως λόγος που 

απορρίφθηκε το µέσο αυτό είναι ότι ο λόγος που έχει κατασκευαστεί από τους 

συγκεκριµένους ερευνητές δεν είναι η χρήση του ως µέσου πειραµατικού ελέγχου 
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των µεταγνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών, αλλά ως βοηθητικό εργαλείο για να 

διαπιστώσει ο µαθητής πως σκέφτεται όταν δηµιουργεί ένα επικοινωνιακό κείµενο. 

Ουσιαστικά είναι ένα µέσο ανάπτυξης µεταγνωστικών δεξιοτήτων και όχι ένα µέσο 

ελέγχου τους. Έτσι καταλήξαµε σε ένα εντελώς διαφορετικό τεστ το οποίο 

περιγράφεται παρακάτω, στην υποενότητα είδη δεδοµένων.  

Αφού δοκιµάστηκε και αυτό το τεστ σε διαφορετικούς µαθητές του ίδιου 

σχολείου την περίοδο του Μαΐου του 2008, δεν παρατηρήθηκε καµία δυσκολία από 

τους µαθητές κατά την διάρκεια συµπλήρωσής του. Τα παιδιά κατανόησαν τα 

ζητούµενα και εµείς µπορούσαµε να ελέγχουµε τις απαραίτητες µεταβλητές. 

Έρευνα 

Η διδακτική παρέµβαση ξεκίνησε την τελευταία εβδοµάδα του Μαρτίου 2009 

και ολοκληρώθηκε στο τέλος του σχολικού έτους, οπότε και χορηγήθηκε το κριτήριο 

αξιολόγησης µεταγνωστικών δεξιοτήτων. Για την πραγµατοποίηση της διδακτικής 

παρέµβασης πραγµατοποιήσαµε επισκέψεις στο σχολείο εφαρµόζοντας ένα σταθερό 

πρόγραµµα. Είχαν προηγηθεί συνεννοήσεις µε τη διευθύντρια του σχολείου, τον 

σχολικό σύµβουλο και τους γονείς των µαθητών.  

 

Ερευνητικά Ερωτήµατα 

Στηριζόµενοι τόσο στα θεωρητικά όσο και στα ερευνητικά δεδοµένα που 

παρουσιάστηκαν στο πρώτο µέρος, που αφορούν την θετική συσχέτιση του 

εικονιστικού κειµένου µε το λεκτικό (Barthes, Paivio, 1986) την αλληλένδετη σχέση 

µεταξύ ανάπτυξης µεταγνωστικών δεξιοτήτων και επίδοσης στο γραπτό λόγο (De La 

Paz & Graham, 2002,  Englert, 1988,  Kasper, 1997, Chanquoy, 1997, Gage 1986, 

Kellogg, 1994), τη δυνατότητα των εικονιστικών κειµένων στη νοητική ενεργοποίηση 

των µαθητών (Μεταξιώτης, Dean, & Kuhn, 2003) τη διευκόλυνση της µαθησιακής 

διαδικασίας µέσω των οπτικών αναπαραστάσεων (Roshan & Dwyer, 1998, Kleinman 

& Dwyer, 1999)  προσδιορίστηκε η µεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας 

εργασίας και οδηγηθήκαµε στη διατύπωση των παρακάτω ερευνητικών ερωτηµάτων 

στα οποία και θα επιχειρήσουµε να δώσουµε απαντήσεις. ∆εν πρέπει ωστόσο να 

ξεχνάµε ότι  «Η αξία της έρευνας δεν εξαρτάται από την επαλήθευση ή την απόρριψη 

των ερευνητικών υποθέσεων, αλλά από την τεκµηρίωσή τους κατά τη θεωρητική 

µελέτη του θέµατος και την εγκυρότητα του µεθοδολογικού σχεδιασµού της έρευνας» 

(Ανδρεαδάκης & Βάµβουκας, 2005). 
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Αναφορικά µε τις συγκρίσεις των επιδόσεων των µαθητών της πειραµατικής 

οµάδας και της οµάδας ελέγχου στον γραπτό λόγο και την αποτελεσµατικότητα της 

πειραµατικής διδασκαλίας διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήµατα: 

Πρώτο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία γραπτού 

λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην ανάπτυξη της 

µεταγνωστικής δεξιότητας του µαθητή να σχεδιάζει ένα γραπτό επικοινωνιακού 

κείµενο πριν την πρώτη του καταγραφή; 

∆εύτερο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην ανάπτυξη 

της µεταγνωστικής δεξιότητας της γέννησης ιδεών του µαθητή κατά την διάρκεια του 

σχεδιασµού ενός επικοινωνιακού κειµένου; 

Τρίτο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία γραπτού 

λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην ανάπτυξη της 

µεταγνωστικής δεξιότητας της οργάνωσης των ιδεών του µαθητή κατά τη διάρκεια 

σχεδιασµού ενός επικοινωνιακού κειµένου; 

Τέταρτο ερευνητικό ερώτηµα:  Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην ανάπτυξη 

της µεταγνωστικής δεξιότητας του µαθητή για ανάγκη βελτίωσης του αρχικού του 

κειµένου; 

Πέµπτο ερευνητικό ερώτηµα : Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην ανάπτυξη 

της µεταγνωστικής δεξιότητας του µαθητή να διακρίνει στην αρχική του καταγραφή 

λάθη που έχουν σχέση µε το περιεχόµενο; 

Έκτο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία γραπτού 

λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην ανάπτυξη της 

µεταγνωστικής δεξιότητας του µαθητή να διακρίνει στην αρχική του καταγραφή λάθη 

που έχουν σχέση µε τον τρόπο έκφρασής του; 

 Έβδοµο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην ανάπτυξη 

της µεταγνωστικής δεξιότητας του µαθητή να διακρίνει στην αρχική του καταγραφή 

λάθη που έχουν σχέση µε τη δοµή των προτάσεων του κειµένου του; 

Ένατο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία γραπτού 

λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην ανάπτυξη της 
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µεταγνωστικής δεξιότητας του µαθητή να διακρίνει στην αρχική του καταγραφή λάθη 

που έχουν σχέση µε τη δοµή των ιδεών του; 

 ∆έκατο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην ανάπτυξη 

της δεξιότητας του οπτικού γραµµατισµού να παράγει ο ίδιος ο µαθητής εικονιστικά 

κείµενα; 

 Ενδέκατο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην ανάπτυξη 

της µεταγνωστικής δεξιότητας του µαθητή να πραγµατοποιεί τις βελτιώσεις που 

επισήµανε στην πρώτη καταγραφή; 

 

Μέσα συλλογής δεδοµένων 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω αρχικά σκοπός µας ήταν να δώσουµε στους 

µαθητές ένα διαφορετικό τεστ µεταγνωστικών δεξιοτήτων από αυτό που τελικά 

καταλήξαµε. Ο λόγος που προχωρήσαµε σε κάποιες αλλαγές είναι οι δυσκολίες που 

αντιληφθήκαµε ότι συνάντησαν οι µαθητές κατά την διαδικασία του τεστ. 

Έτσι καταλήξαµε σε µια εντελώς διαφορετική µέθοδο άντλησης 

πληροφοριών. Με βάση το θεωρητικό µας µέρος, γνωρίζουµε ότι ο µαθητής κατά τη 

συγγραφή ενός κειµένου διαδραµατίζει δύο ρόλους: το ρόλο του συγγραφέα 

δηµιουργού και αυτόν του γραµµατέα- γραφέα. Ο πρώτος ρόλος αφορά τις 

µεταγνωστικές δεξιότητες. Ο µαθητής θα πρέπει να γεννήσει ιδέες, να τις οργανώσει, 

να επιλέξει το ακροατήριό του, να υποθέσει τις ανάγκες του και τα ενδιαφέροντά του, 

να ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο γράφει το κείµενο του, να βελτιώσει το κείµενο που 

είναι γραµµένο ώστε να επιτυγχάνει αποτελεσµατικότερα το σκοπό του και να 

αποφασίσει πότε και πώς θα εφαρµόσει µια στρατηγική. Θα πρέπει επιπλέον να 

αξιολογήσει τις στρατηγικές σχέσεις τις οποίες χρησιµοποιεί σε σχέση µε το είδος του 

κειµένου που πρόκειται να γράψει, καθώς και το σκοπό που επιδιώκει 

(Ματσαγγούρας, 2000. Graham, Harris, MacArthur & Schwartz, 1991 στο 

Σπαντιδάκης 2004). 

Η διερευνώµενη δυνητική σχέση οπτικού γραµµατισµού και µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων ως αιτίας και αποτελέσµατος, αντίστοιχα, υπέδειξε το βασικό τρόπο 

προσέγγισης και εξέτασης του υπό µελέτη προβλήµατος και πρόκρινε τον τρόπο 

συλλογής δεδοµένων, για τον οποίο ίσχυσαν συγκεκριµένες προδιαγραφές. Η 
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κατασκευή ενός ειδικού µέσου αξιολόγησης του οπτικού γραµµατισµού και τον 

µεταγνωστικών δεξιοτήτων που να µετρά, συναρτήσει των ερευνητικών ερωτηµάτων 

και υποθέσεων, γλωσσικές και επικοινωνιακές επιδόσεις και, εποµένως να καλύπτει 

διάφορα εννοιακά επίπεδα τόσο της γλωσσικής όσο και της επικοινωνιακής 

ικανότητας, ήταν, εκ των πραγµάτων, επιβαλλόµενη. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω λοιπόν, για να εξετάσουµε την ύπαρξη 

µεταγνωστικών δεξιοτήτων στους µαθητές που αποτελούν τις οµάδες µας, φτιάξαµε 

ένα είδος τεστ σύµφωνα µε το οποίο εξετάζουµε εάν ο µαθητής γνωρίζει πότε και πώς 

θα εφαρµόσει τις φάσεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της γραπτής 

δραστηριότητας, δηλαδή τις φάσεις του σχεδιασµού, της πρώτης καταγραφής και της 

βελτίωσης- έκδοσης (Lerner, 1997. Hammil, 1990. Graham, Harris, MacArthur & 

Schwartz, 1991. Σπαντιδάκης). 

Μιλώντας συγκεκριµένα για την κατασκευή του τεστ αξιολόγησης 

µεταγνωστικών δεξιοτήτων, βάσει των αναγκών της υπό συζήτηση έρευνας, το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται, πρωτίστως, στον καθορισµό του τι πρόκειται να 

περιλάβει και, συνεπώς, να αξιολογήσει, έτσι ώστε να διασφαλιστούν η εγκυρότητα 

περιεχοµένου και η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής του. Επιπλέον, το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον τρόπο βαθµολόγησης των ασκήσεών του. 

Το συγκεκριµένο τεστ λοιπόν επιµερίστηκε σε τρία µέρη τα οποία, 

εννοιολογικά, αντιστοιχούν προς τις τρεις φάσεις που επιτελεί ένας έµπειρος 

συγγραφέας για την παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειµένου. Για να ελεγχθεί 

συγχρόνως ο βαθµός κατάκτησης οπτικού γραµµατισµού δόθηκε ως αφόρµιση ένα 

οπτικό κείµενο και επίσης στο τέλος του τεστ ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να 

παράγει ένα δικό του οπτικό κείµενο (βλ. παράρτηµα). 

Πιο αναλυτικά, κατά την έναρξη του τεστ αναρτήθηκε στους µαθητές και των 

δύο οµάδων µια αφίσα µε θέµα το κάπνισµα. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους 

µαθητές να φανταστούν ότι ο αρχισυντάκτης της πιο γνωστής εφηµερίδας που 

κυκλοφορεί στην Ελλάδα ανακάλυψε το ταλέντο τους και τους ζήτησε να του 

γράψουν ένα άρθρο µε την δική τους άποψη για το θέµα που βλέπουν στην εικόνα. 

Το τεστ δίνει ακριβής οδηγίες για τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν οι µαθητές 

για να παράγουν το συγκεκριµένο κείµενο. Αρχικά τους ζητείται να βρουν ένα τίτλο 

για το άρθρο τους. Μετά τους ζητά να σκεφτούν και να καταγράψουν τη θέση τους 

για το συγκεκριµένο θέµα και να επιχειρηµατολογήσουν. Στο τέλος οι µαθητές θα 
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πρέπει να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν µια εικόνα σχετική µε το θέµα ο 

καθένας.  

Στην πορεία του τεστ δίνονται τρεις αριθµηµένες σελίδες. Η πρώτη και η 

τρίτη είναι προαιρετικό να συµπληρωθούν. Στην πρώτη σελίδα µπορεί όποιος 

µαθητής θέλει να φτιάξει ένα σχεδιάγραµµα του κειµένου που θα γράψει. Με αυτό 

τον τρόπο ελέγχεται αν ο µαθητής κατανοεί ότι ο σχεδιασµός αποτελεί απαραίτητο 

µέρος της γραπτής διαδικασίας και ως εκ τούτου είναι σηµαντικός για την 

ολοκλήρωσή της5.  

Η δεύτερη σελίδα είναι υποχρεωτική και αφορά την πρώτη καταγραφή του 

κειµένου. Για τους έµπειρους συγγραφείς σίγουρα θα υπάρξει και βελτιωµένη έκδοση 

στην τρίτη σελίδα αφού γνωρίζουν ότι σίγουρα θα υπάρχουν κάποια λάθη, είτε στην 

έκφραση, είτε στην δοµή, είτε στην ορθογραφία. Αντίθετα οι µαθητές µε δυσκολίες 

στις µεταγνωστικές δεξιότητες, θα παρατηρήσουµε ότι θα αποφύγουν να 

συµπληρώσουν την τελευταία σελίδα του τεστ, θεωρώντας ότι η φάση βελτίωσης 

είναι «αγγαρεία» και περιττή, αφού γνωρίζουν καλά τι έχουν γράψει και νοµίζουν ότι 

η διόρθωση είναι καθαρά δουλειά του δασκάλου. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι 

µετά τη φάση της πρώτης καταγραφής ζητούµε από όλους τους µαθητές να 

σηµειώσουν τα λάθη που θα βρουν πάνω στο κείµενό τους µε άλλο χρώµα, σαν να 

ήταν εκείνοι οι αρχισυντάκτες της εφηµερίδας. Έτσι βλέπουµε τι είδους λάθη µπορεί 

ο κάθε µαθητής να εντοπίσει, από τα πιο εύκολα, όπως ορθογραφικά µέχρι τα πιο 

δύσκολα όπως έκφρασης, εµπλουτισµού περιεχοµένου. Στην τρίτη σελίδα ο µαθητής 

µπορεί να γράψει τη βελτιωµένη του έκδοση και από εκεί ελέγχουµε αν τήρησε τις 

παρατηρήσεις που είχε κάνει στην προηγούµενη φάση. Στο τέλος του τεστ υπάρχει 

ακόµα µια λευκή σελίδα για όσους θέλουν να κατασκευάσουν και αυτοί µια αφίσα 

για την εφηµερίδα τους µε το θέµα που εξετάζουµε. Έτσι ελέγχουµε τη διάθεση και 

ικανότητα για κατασκευή οπτικών κειµένων και µπορούµε να ελέγξουµε το µέγεθος 

του οπτικού γραµµατισµού που κατέχει ο κάθε µαθητής. 

                                                           
5
 Εδώ φαίνεται αν οι μαθητές έχουν δυσκολίες σε σχέση με τη γέννηση και την οργάνωση 

ιδεών και με τον σκοπό για τον οποίο γράφουν. Οι μαθητές που δεν χρησιμοποιούν σχεδιάγραμμα 

πριν την καταγραφή του κειμένου τους, ακολουθούν το μοντέλο της παράθεσης πληροφοριών 

χρησιμοποιώντας την τακτική «τι άλλο», χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες του ακροατηρίου τους. 
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Πριν από την έναρξη του πειράµατος, µετρήσαµε την εξαρτηµένη µεταβλητή 

(µεταγνωστικές δεξιότητες γραπτού λόγου) και στις δύο οµάδες µε το προ- 

πειραµατικό δοκίµιο. Στην πειραµατική οµάδα εφαρµόσαµε την διδασκαλία της 

γλώσσας µε µεθόδους οπτικού γραµµατισµού. Μετά τη λήξη του πειράµατος, 

εξετάσαµε µε το µετά- πειραµατικό δοκίµιο την εξαρτηµένη µεταβλητή και στις δύο 

οµάδες. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούµε πιο αναλυτικά στην ενότητα των διδακτικών 

σεναρίων που ακολουθεί. ∆εν πρέπει βέβαια να ξεχνάµε ότι στις κοινωνικές 

επιστήµες οι γενικεύσεις και οι επιστηµονικοί νόµοι είναι πιο χαλαροί από εκείνους 

των Φυσικών Επιστηµών. 

Έτσι και εµείς µε βάση τον επιδιωκόµενο στόχο επινοήσαµε και διατυπώσαµε 

κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να εκτελέσουν οι µαθητές για την έρευνα. Οι 

ενέργειες αυτές αναφέρονται στα ερευνώµενα γνωρίσµατα. Αφού προχωρήσαµε στην 

προκαταρκτική έρευνα, µεταβήκαµε σε κάποιες διορθώσεις του τεστ και έτσι 

καταλήξαµε στο τελικό τεστ (βλ. παράτηµα) 

Έπειτα συντάξαµε έναν πίνακα βαθµολογίας του test (βλ. παράρτηµα), αφού 

σύµφωνα µε τον Ευαγγελόπουλο (1985) «Η βαθµολόγηση των ερωτήσεων είναι 

απαραίτητη για την αντικειµενικότητα και αξιοπιστία του τεστ». Ο αύξον βαθµός 

ήταν το 10, ενώ ο µικρότερος το 0. 

Κάθε σκέλος της κλείδας αξιολόγησης βαθµολογείται διαφορετικά. Αρχικά 

ελέγχεται αν ο µαθητής έκανε χρήση της µεταγνωστικής δεξιότητας του σχεδιασµού 

ενός κειµένου πριν την πρώτη του καταγραφή. Στην κλείδα το ερώτηµα αυτό δεν 

παίρνει βαθµολογία, αφού αποτελεί µια κατηγορική διχοτοµική µεταβλητή την οποία 

θα επεξεργαστούµε αναλόγως. Στην περίπτωση που ο µαθητής έχει προχωρήσει στον 

σχεδιασµό του κειµένου του, προχωρούµε σε επιµέρους βαθµολόγηση της ποιότητας 

του σχεδιασµού αυτού. Ελέγχουµε δηλαδή αν ο µαθητής είχε αρκετές ιδέες και αν τις 

ιδέες αυτές είχε την ικανότητα να τις οργανώσει σωστά. Την βαθµολόγηση αυτών 

των ικανοτήτων την χωρίσαµε σε δύο κατηγορίες (γέννηση ιδεών & οργάνωση 

ιδεών). Αν ο µαθητής είχε περισσότερες από τέσσερεις ιδέες σχετικές µε το θέµα και 

εύστοχες βαθµολογούνταν µε 10, ενώ από κει και κάτω έπεφτε η βαθµολογία. Αν είχε 

πολλές ιδέες αλλά δεν σχετίζονταν µε το θέµα καµία από αυτές, η βαθµολογία θα 

ήταν στο 1-2. Το ίδιο συνέβη και µε την οργάνωση των ιδεών. Στόχος είναι ο  

µαθητής να µπορέσει να εντάξει τις ιδέες που σχετίζονται µεταξύ τους στην ίδια 

οµάδα ώστε στο επόµενο βήµα να προχωρήσει στην σύνταξη ορθών παραγράφων. Η 
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βαθµολογία εδώ πρέπει να οµολογήσουµε ότι δεν µπορεί να είναι ακριβής. ∆εν 

µπορούµε δηλαδή να µετρήσουµε το βαθµό σχετικότητας των παραγράφων και να 

τον ταξινοµήσουµε σε κουτάκια. Εµείς κρίναµε την ικανότητα κάθε µαθητή να 

οµαδοποιεί σχετικές πληροφορίες και βαθµολογήσαµε µε βάση την δική µας 

προσωπική αντίληψη. 

Την πρώτη καταγραφή των µαθητών δεν την βαθµολογούµε, γιατί ο σκοπός 

µας δεν είναι να ελέγξουµε αν οι µαθητές έγιναν καλύτεροι συγγραφείς ως σύνολο, 

αλλά αν βελτίωσαν τις µεταγνωστικές τους δεξιότητες, ικανότητες που σχετίζονται µε 

τις φάσεις του σχεδιασµού και της βελτίωσης. 

Το αν οι µαθητές είχαν την ανάγκη για βελτίωση της αρχικής τους 

καταγραφής, δεν το βαθµολογούµε αφού αποτελεί µια κατηγορική διχοτοµική 

µεταβλητή την οποία θα επεξεργαστούµε αναλόγως. Ωστόσο ελέγχουµε τις 

µεταγνωστικές δεξιότητες του µαθητή στην περίπτωση που αυτός βελτίωσε το 

κείµενό του. Εδώ βαθµολογείται αρχικά το περιεχόµενο µε την ίδια κλίµακα του 0-

10. Βλέπουµε τις βασικές βελτιώσεις που θα έπρεπε να έχει πραγµατοποιήσει ένας 

µαθητής αυτής της ηλικίας και συγκρίνουµε µε τις βελτιώσεις που τελικά κατάφερε 

να κάνει. Βγάζουµε έτσι µια αναλογία:  πραγµατοποιηθείσες βελτιώσεις/αναγκαίες 

βελτιώσεις και αυτό που βρίσκουµε το πολλαπλασιάζουµε µε το 10. Για παράδειγµα 

σε ένα κείµενο παρατηρούµε ότι ο µαθητής πρέπει να βελτιώσει το περιεχόµενο σε 

κάποια σηµεία, γιατί οι πληροφορίες που δίνει είναι άσχετες µε το θέµα, ενώ σε 

κάποια άλλα σηµεία δεν βγαίνει νόηµα. Μετράµε τις αλλαγές που πρέπει να κάνει και 

βλέπουµε ότι είναι πέντε, ότι δηλαδή αν αλλάξει αυτές τις πέντε εκφράσεις το 

κείµενό του θα είναι αρµονικό. Βλέπουµε όµως ότι ο µαθητής από αυτές τις πέντε 

αλλαγές κατάφερε να πραγµατοποιήσει µόνο τις δύο. Προχωρούµε λοιπόν στην εξής 

αναλογία: 2:5=0,4 ×10= 4. Άρα η συγκεκριµένη µεταβλητή θα βαθµολογηθεί µε 4. 

Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς βαθµολογείται και ο τρόπος έκφρασης, η δοµή των 

προτάσεων και η δοµή των ιδεών. Τέλος η οπτική αναπαράσταση και η έκδοση που 

είναι κι αυτές διχοτοµικές κατηγορικές µεταβλητές δεν βαθµολογούνται.  
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1.2. ∆ιδακτικά Σενάρια 

Οι βασικότερες αποφάσεις που πήραµε κατά την αρχιτεκτονική της 

διδασκαλίας ενός µαθήµατος είναι ο γενικός σκοπός, οι στόχοι, οι προαπαιτούµενες 

δεξιότητες, ο διδακτικός χρόνος, το διδακτικό υλικό, οι διδακτικές ενέργειες, η 

αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγησή. 

Ο γενικός σκοπός δίνει µια γενική κατεύθυνση της διδασκαλίας που 

καθορίζει πώς θα έχει διαµορφωθεί η συµπεριφορά των µαθητών όταν τελειώσει µε 

επιτυχία η διδασκαλία. Σύµφωνα µε το γενικό σκοπό της διδασκαλίας του µαθήµατος 

της Γλώσσας, ο µαθητής επιδιώκεται να µάθει να χειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα 

την ελληνική γλώσσα: να την καταλαβαίνει, να την οµιλεί, να τη διαβάζει, να τη 

γράφει µε άνεση, ώστε να συµµετέχει ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία 

του. 

Οι διδακτικοί στόχοι είναι εναρµονισµένοι µε τα χαρακτηριστικά των 

µαθητών και µε τα είδη µάθησης που αναµένεται να καλλιεργηθούν. Τον 

εκπαιδευτικό απασχολούν οι ικανότητες που αναµένεται να έχουν αποκτηθεί µετά τη 

διδασκαλία, τι θα γνωρίζουν να κάνουν οι µαθητές που δεν γνώριζαν πριν και τι 

ικανότητες θα πρέπει να αποκτηθούν για να τα καταφέρουν. 

Οι διδακτικοί στόχοι αντιστοιχούν στα πέντε είδη µάθησης που προτείνει ο 

Gagne6. Η χρησιµοποίηση των διδακτικών στόχων κάνει πιο συγκεκριµένα τα είδη 

της µάθησης, βελτιώνει την κατανόηση των διαδικασιών της και επιτρέπει τον ακριβή 

προγραµµατισµό ή την αρχιτεκτονική της διδασκαλίας. 

Οι προαπαιτούµενες δεξιότητες προσδιορίζονται κατά τη διαδικασία της 

«ανάλυσης έργου» (Gagne, 1974) , η οποία θεωρείται αναγκαία, αφού µε αυτή 

αναλύονται και προσδιορίζονται τα προαπαιτούµενα στοιχεία µάθησης τα οποία 

οφείλει να κατέχει ο µαθητής για να µπορέσει να φτάσει στον επιδιωκόµενο στόχο. 
                                                           
6 «Α) Γλωσσικές ̟ληροφορίες για γεγονότα, ̟ράγµατα, καταστάσεις, αρχές και γενικεύσεις. 
Β) Νοητικές δεξιότητες ̟ου καθιστούν το άτοµο ικανό να ε̟ιτελεί διάφορες νοητικές 
λειτουργίες ό̟ως είναι: η διάκριση των ερεθισµάτων, ο σχεδιασµός των εννοιών, ο ορισµός 
και η κατάταξη εννοιών, ο σχηµατισµός και η λύση κανόνων και η λύση ̟ροβληµάτων. 
Γ) Γνωστικές στρατηγικές ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν στο άτοµο να κατευθύνει τις γνωστικές λειτουργίες 
του για να ε̟ιτύχει τους σκο̟ούς του. 
∆) Ψυχικές στάσεις ̟ου εκφράζουν τις αξιολογικές ε̟ιλογές και α̟οτιµήσεις του ατόµου για 
κοινωνικές σχέσεις, δραστηριότητες και ηθικές αρχές. 
Ε) Ψυχοκινητικές δεξιότητες ̟ου ̟ροϋ̟οθέτουν τη συντονισµένη δράση του εγκεφάλου, των 
αισθήσεων και του µυϊκού συστήµατος, και αναφέρονται στην ̟ρακτική συµ̟εριφορά του 
ατόµου» (Ματσαγγούρας 2002: 210). 
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Οφείλουµε λοιπόν να κάνουµε ένα διαγνωστικό test, που στην προκειµένη περίπτωση 

είναι το pre- test, για να εξακριβώσουµε ποια στοιχεία κατέχουν ήδη οι µαθητές µας. 

Για κάθε ένα από τα είδη µάθησης που πρότεινε ο Gagne υπάρχουν και οι 

αντίστοιχες προαπαιτούµενες µαθήσεις7. Είναι σηµαντικό να διευθετήσουµε τις 

προηγούµενες γνώσεις ή και τις άλλες δυνατότητες του µαθητή, επειδή η νέα µάθηση 

είναι συχνά ζήτηµα συνδυασµού δυνατοτήτων, που µπορεί να υπάρχουν στη µνήµη 

και πρέπει ο προγραµµατισµός αυτός να εγγυάται ότι οι δυνατότητες αυτές έχουν 

προηγουµένως αποκτηθεί. 

Φτάνουµε τώρα στον διδακτικό χρόνο. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να 

υπολογίσουµε µε βάση την πείρα µας πόσα λεπτά της ώρας απαιτούνται για τη γνώση 

ή την κατανόηση ή την εφαρµογή ενός συγκεκριµένου έργου µάθηση και στη 

συνέχεια να αποφασίσουµε πόσο χρόνο µπορούµε να αφιερώσουµε γι’ αυτό το 

σκοπό. Σε πρόσφατες έρευνες εξακριβώθηκε ότι ο παράγοντας χρόνος, µαζί µε την 

πρόβλεψη για τις προκαταρκτικές ή προαπαιτούµενες δεξιότητες, συµβάλλουν 

σηµαντικά στη δηµιουργία «καλών» και «κακών» µαθητών (Φλουρής, 2000). 

Σύµφωνα µε τον Carroll (1963, 1989) «ο βαθµός σχολικής µάθησης εξαρτάται 

από τρεις παράγοντες: το χρόνο που αφιερώνεται για τη µάθηση, το χρόνο που 

χρειάζεται να µάθει ο µαθητής και το χρόνο που είναι πρόθυµος ο µαθητής να 

αφιερώσει στη µάθηση (f): 

 

Βαθµός σχολικής µάθησης = f χρόνος που αφιερώνεται  » 

                                                    χρόνος που απαιτείται 

 

(Φλουρής, Αρχιτεκτονική της Νόησης …στο Ματσαγγούρας, 1995) 

 

                                                           
7
 Έτσι για την κατάκτηση της λεκτικής ̟ληροφορίας είναι α̟αραίτητη η κατανόηση 

των εννοιών των διαφόρων λέξεων, για την κατάκτηση της νοητικής δεξιότητας α̟αιτούνται 
α̟λούστερες ε̟ιµέρους νοητικές δεξιότητες, για τη γνωστική στρατηγική χρειάζονται 
νοητικές δεξιότητες ̟ου ̟αρουσιάζονται κατά τη λύση ενός ̟ροβλήµατος και η ύ̟αρξη 
οργανωµένης γνώσης. Ακόµη όταν θέλουµε να α̟οκτήσει µια στάση ο µαθητής θα ̟ρέ̟ει 
̟ρώτα να υ̟άρχει µια ̟ροηγούµενη ̟ετυχηµένη εµ̟ειρία ̟ου συνε̟άγεται την 
ε̟ιδιωκόµενη ε̟ιλογή µιας ̟ράξης, την ταύτιση µε ένα ανθρώ̟ινο ̟ρότυ̟ο, τις ̟ληροφορίες 
και τις δεξιότητες ̟ου α̟αιτούνται κατά την εκτέλεση µιας ̟ροσω̟ικής ̟ράξης. Τέλος για να 
κατακτήσει ο µαθητής µια κινητική δεξιότητα, α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση είναι η ύ̟αρξη 
δυνατότητα µυϊκών κινήσεων για την εκτέλεση µιας ενέργειας ή ̟ράξης, κά̟οιες ε̟ιµέρους 
κινητικές δεξιότητες ή µια αλύσωση κινήσεων (Gagne & Briggs, 1979). 
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Ο συνολικός διδακτικός χρόνος που είχαµε εµείς γι’ αυτή την παρέµβαση 

ήταν 24 διδακτικές ώρες. Στο κάθε σενάριο χωριστά φαίνεται ο χρόνος που 

αφιερώσαµε για την εκάστοτε δεξιότητα. 

Προχωρούµε στο διδακτικό υλικό το οποίο αποτελείται από αντικείµενα 

όπως διδακτικά εγχειρίδια, φυλλάδια, εικόνες, πολυµέσα και παιχνίδια τα οποία 

χρησιµοποιούνται για να διευκολύνουν τη µάθηση (Κανάκης, 1990). Τα διδακτικά 

υλικά µπορούν να επηρεάσουν τη µάθηση µε ποικίλους τρόπους, όπως : 

κινητοποιώντας τους µαθητές, συµβάλλοντας στην κατανόηση, παρέχοντας ποικίλες 

εµπειρίες µάθησης, ενισχύοντας τη µάθηση, ικανοποιώντας ποικίλα ενδιαφέροντα, 

ενθαρρύνοντας τη συµµετοχή, παρέχοντας µοναδικές εµπειρίες, αλλάζοντας στάσεις 

και συναισθήµατα. 

Εµείς συγκεκριµένα δεν χρησιµοποιήσαµε καθόλου το διδακτικό εγχειρίδιο. 

Το διδακτικό µας υλικό αποτελούταν κυρίως από εικόνες, περιοδικά, φωτοτυπίες και 

φυσικά από λευκές κόλλες για την ανάπτυξη των εκθέσεων των µαθητών. Σε κάθε 

σενάριο θα αναφέρουµε αναλυτικά ποια από αυτά τα υλικά χρησιµοποιήσαµε την 

εκάστοτε φορά και µε ποιον τρόπο. 

Αφού ολοκληρωθεί η διευθέτηση των προαπαιτούµενων δυνατοτήτων ή 

µαθήσεων, µια άλλη πολύ ουσιαστική, αλλά και αναγκαία διδακτική απόφαση είναι η 

επιλογή και η οργάνωση των «διδακτικών ενεργειών» που θεωρούνται κρίσιµες για 

κάθε συγκεκριµένο µάθηµα, εκφράζουν µορφές παρέµβασης του εκπαιδευτικού που 

έχουν σκοπό να διευκολύνουν, να στηρίξουν, να καθοδηγήσουν το µαθητή στην 

προσπάθειά του να κατακτήσει το διδακτικό αντικείµενο. Οι δραστηριότητες αυτές 

αποτελούν την ουσία της διδασκαλίας και τη διαφοροποιούν από την απλή 

ανακοίνωση πληροφοριών. Είναι µια σύνθεση από επιδείξεις, ανατροφοδοτήσεις, 

οδηγίες, ερωτήσεις και γνωστικά σχήµατα δόµησης και διαµεσολάβησης των 

πληροφοριών (Tharp & Gallimore, 1991 στο Ματσαγγούρας, 2000). 

Φτάνουµε τώρα στην εκπαιδευτική αξιολόγηση η οποία είναι το σύνολο των 

επιµέρους συστηµατικών και οργανωµένων διαδικασιών που αποσκοπούν στον 

προσδιορισµό και στην αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας.  

Σήµερα προτείνεται η άτυπη αξιολόγηση, η εφαρµογή των standards 

κατάλληλα διαµορφωµένων µε τη συνεχή όµως εκτίµηση του µαθητή και της 

µαθησιακής διαδικασίας (συνεχής διαµορφωτική αξιολόγηση) µέσα από ποιοτικές και 

εναλλακτικές αποτιµήσεις καθώς και την αυθεντική αξιολόγηση (portfolio, process 
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folio). Αντίθετα τα test- κριτήρια κατά τον Φλουρή (1998) είναι ελλειµµατικά και δεν 

εντοπίζουν το πραγµατικό προφίλ της προόδου των µαθητών. Αν και η χρήση test 

θεωρείται πλέον παρωχηµένη, εµείς δεν µπορούσαµε να την αποφύγουµε ως µέθοδο 

αξιολόγησης, αφού η έρευνά µας βασίζεται σε πείραµα που χρειάζεται µετρήσεις.  

Για την αξιολόγηση του τεστ χρησιµοποιήσαµε την αξιολόγηση της επίδοσης. 

«Η αξιολόγηση της επίδοσης είναι µια µέθοδος παρακολούθησης της προόδου των 

µαθητών ως προς κάποια εξακριβωµένα µαθησιακά αποτελέσµατα (Mercer & 

Mercer, 1998 στο Σπαντιδάκης, 2004). Ο µαθητής παράγει, δηµιουργεί, δοµεί 

απαντήσεις, εφαρµόζει νέες γνώσεις, θέτει και απαντά ερωτήµατα, διατυπώνει και 

λύνει προβλήµατα που συνδέονται µε όσα έχει µάθει και έχουν άµεση σχέση µε το 

αναλυτικό πρόγραµµα. Απαιτεί από το µαθητή να δηµιουργήσει απαντήσεις ή 

προϊόντα τα οποία θα καταδεικνύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές του (Ariel, 1992 

στο Σπαντιδάκης, 2004). Ο βασικός στόχος της αξιολόγησης της επίδοσης είναι να 

αποτιµήσει σηµαντικές δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν από το µαθητή να 

εφαρµόσει δεξιότητες, συµπεριφορές, στάσεις και γνώσεις που δόµησε πριν τη 

διαδικασία της αξιολόγησης» (Wiggins, 1993 στο Σπαντιδάκης, 2004). 

 «Η αυτοαξιολόγηση- αναθεώρηση της διδασκαλίας σηµαίνει ότι όλες οι 

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στη φάση αξιολόγησης θα χρησιµοποιηθούν για 

να επανεξεταστεί η καταλληλότητα και η εγκυρότητα όλων των συνιστωσών, όπως 

είναι τα υλικά, οι στρατηγικές κτλ., που αποτελούν µέρος της διαδικασίας 

σχεδιασµού και αξιολόγησης της διδασκαλίας» (Φλουρής, Αρχιτεκτονική της 

Νόησης… οπ. π. στο Ματσαγγούρας 1995: 266). 
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Προ- πειραµατικό δοκίµιο: 14/5/2009 

Σκοπός: 

Να ελεγχθεί το ποσοστό κατάκτησης µεταγνωστικών δεξιοτήτων στο γραπτό 

λόγο του κάθε µαθητή και δεξιοτήτων οπτικού γραµµατισµού. 

Στόχοι: 

Να ελεγχθεί αν οι µαθητές: 

Είναι σε θέση να παράγουν ένα επικοινωνιακό κείµενο αν τους δοθεί µια 

εικόνα µε ένα συγκεκριµένο θέµα το οποίο πρέπει να αναπτύξουν. 

Αν τους ζητηθεί να παράγουν ένα επικοινωνιακό κείµενο, να µπορούν να το 

σχεδιάσουν αρχικά και στην πορεία να το οργανώσουν και να το βελτιώσουν. 

Μπορούν να βελτιώσουν το κείµενο όχι µόνο µε βάση την εµφάνιση, την 

ορθογραφία, τη σύνταξη και το λεξιλόγιο, αλλά µε βάση τη δοµή, το σκοπό και το 

περιεχόµενο. Ο στόχος αυτός αφορά τις µεταγνωστικές δεξιότητες των µαθητών. 

∆ιδακτικός Χρόνος: 

2ώρες 

Προαπαιτούµενες ∆εξιότητες: 

Σύµφωνα µε τον Σπαντιδάκη (2004), η υποστηρικτική διδασκαλία θα πρέπει 

να αναγνωρίζει τη σηµασία των προηγούµενων γνώσεων, εµπειριών και 

αναπαραστάσεων του µαθητή. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει πρώτα να λαµβάνει 

σοβαρά υπόψη του τα παραπάνω και να τα ενσωµατώνει στις µαθησιακές 

δραστηριότητες. Το συγκεκριµένο σενάριο δεν έχει προαπαιτούµενες δεξιότητες, 

αφού ο σκοπός του είναι να ελεγχθούν οι ίδιες οι προαπαιτούµενες δεξιότητες.  

∆ιδακτικό Υλικό: 

Το διδακτικό υλικό µας αποτέλεσε η αφίσα κατά του καπνίσµατος που 

δανειστήκαµε από την Ελληνική Επιτροπή ∆ιεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών 

Φοιτητών Ιατρικής και το pre-test που δόθηκε στους µαθητές. 

∆ιδακτικές Ενέργειες: 

Για την διεξαγωγή του pre-test χρειάστηκε ένα διδακτικό δίωρο. Μετά τη 

σύντοµη γνωριµία µας µε τους µαθητές, τους εξηγήσαµε τον σκοπό της έρευνάς µας 

και τους παρακαλέσαµε να συµβάλλουν µε τον τρόπο τους στη διεξαγωγή της. 

∆ιευκρινίσαµε ότι τα test είναι ανώνυµα και ότι το γραπτό τους δεν πρόκειται να έχει 

οποιαδήποτε σχέση µε την επίδοσή τους στο σχολείο. Τα test είχαν πάνω κωδικούς οι 
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οποίοι αντιστοιχούσαν στον κάθε µαθητή. Ο λόγος ήταν απλά για να συγκριθεί µε την 

επίδοση στο επαναληπτικό test.  

Για την διενέργεια του test χρησιµοποιήθηκε µια αφίσα κατά του καπνίσµατος 

από την Επιτροπή ∆ιεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής (βλ. 

παράρτηµα), η οποία αναρτήθηκε µε την έναρξη του test. Ζητήσαµε από τους 

µαθητές να κοιτάζουν καλά την αφίσα και να αφήσουν ελεύθερα τα συναισθήµατα 

που τους δηµιουργεί και να αποφασίσουν µόνοι τους για το είδος των σκέψεων που 

τους προκαλεί η συγκεκριµένη εικόνα. 

Στη συνέχεια τους δόθηκε το test (βλ. παράρτηµα) και τους διαβάσαµε αργά 

και προσεκτικά την κάθε ερώτηση. Αρχικά έπρεπε να φανταστούν ότι ήταν 

συγγραφείς ενός πολύ σηµαντικού άρθρου και ότι είχαν επιλεχθεί ως άτοµα µε 

ιδιαίτερο ταλέντο σε αυτόν τον τοµέα. Η διδακτική αυτή ενέργεια εξυπηρετεί δύο 

σκοπούς: να δώσει στο µαθητή περισσότερα κίνητρα, αφού δε γράφει για τη δασκάλα 

του ή για τον εαυτό του, αλλά για όλους τους αναγνώστες της εφηµερίδας και να 

αναπτύξει στον µαθητή αισθήµατα αυτοπεποίθησης που θα τον βοηθήσουν στην 

ποιοτικότερη καταγραφή του έργου του.  

Αφού µπήκαν σε αυτή την φανταστική κατάσταση έπρεπε να δώσουν έναν 

τίτλο στο άρθρο τους. Από αυτό θα ελέγχαµε την επιρροή της έννοιας στην 

προσωπική τους αντίληψη και επίσης την γνωστική δεξιότητα να µπορούν να 

αποδώσουν σε πολύ λίγες λέξεις το νόηµα ενός τόσο ευρέως θέµατος. 

Τέλος, θα έπρεπε να καταγράψουν το άρθρο αυτό. Εδώ πέρα ελέγχονται οι 

περισσότερες µεταγνωστικές δεξιότητες των µαθητών. Τους δώσαµε τρεις 

διαφορετικές κόλλες κάθε µια από τις οποίες είχε διαφορετική χρησιµότητα. Η 

συµπλήρωση της πρώτης σελίδας ήταν προαιρετική και αφορούσε τον σχεδιασµό του 

άρθρου τους. Σε αυτή τη φάση ελέγχονται όλες οι γνωστικές και µεταγνωστικές 

δεξιότητες που έχει ένας µαθητής κατά τη φάση σχεδιασµού και διαχωρίζουν τους 

µαθητές σε έµπειρους και όχι συγγραφείς, όπως έχουµε αναφέρει και στο θεωρητικό 

µέρος. 

Η συµπλήρωση της δεύτερης σελίδας ήταν υποχρεωτική και αφορούσε την 

πρώτη καταγραφή του άρθρου. Για τον έλεγχο των µεταγνωστικών δεξιοτήτων κατά 

τη φάση βελτίωσης οι µαθητές έπρεπε µε στυλό να διορθώσουν τα λάθη τους. Από 

αυτή τη διαδικασία ελέγξαµε το είδος των µεταγνωστικών δεξιοτήτων που είχε 

αναπτύξει ο κάθε µαθητής και αν οι διορθώσεις αφορούσαν την εµφάνιση και την 
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ορθογραφία ή αν εστιάζονταν βαθύτερα σε λάθη, δραστηριότητα που απευθύνεται 

στις µεταγνωστικές δεξιότητες. 

Η συµπλήρωση της τελευταίας σελίδας ήταν επίσης προαιρετική και σε αυτήν 

µπορούσε όποιος µαθητής ήθελε να ξαναγράψει σε τελική µορφή το βελτιωµένο 

άρθρο του. Οι δεξιότητες Οπτικού Γραµµατισµού ελέγχονταν και µε µια ακόµη 

λευκή σελίδα στην οποία οι µαθητές µπορούσαν αν ήθελαν να κατασκευάσουν µια 

δική τους αφίσα σχετική µε το θέµα. 

 

Αξιολόγηση: 

Για την αξιολόγηση του κάθε τεστ δηµιουργήσαµε µια κλείδα αξιολόγησης 

που µετράει τη χρήση των µεταγνωστικών δεξιοτήτων κάθε µαθητή, ανάλογα µε τον 

τρόπο που αυτός λειτουργεί κατά τη διάρκεια συγγραφής ενός επικοινωνιακού 

κειµένου (βλ. παράρτηµα). 

Αυτοαξιολόγηση: 

Μετά το πέρας του τεστ ρωτήσαµε τους µαθητές σε ποια σηµεία 

δυσκολεύτηκαν και σε ποια από αυτά κατάφεραν τελικά να προσπεράσουν τις 

δυσκολίες τους, για να συνειδητοποιηθούν οι αιτίες της δυσκολίας και ο τρόπος 

υπέρβασής τους. ∆ώσαµε ευκαιρίες στους µαθητές να διατυπώνουν ερωτήµατα για 

τους συµµαθητές τους και ν’ αυτοαξιολογούνται µε σαφή κριτήρια, όπως είναι, για 

παράδειγµα, η ορθότητα, η ταχύτητα, η έκταση, η αισθητική, η πρακτικότητα της 

παρέµβασης και του αποτελέσµατος (Ματσαγγούρας, 2002: 280- 282). 

 

Σενάριο ∆ιδασκαλίας 1:15/5/2009 

Σκοπός : 

Να µάθει να παράγει ένα κείµενο δαπανώντας µικρότερο µέρος του 

γνωστικού του δυναµικού στις µηχανιστικές δεξιότητες και µεγαλύτερο στις 

γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητες (σκοπός, ακροατήριο) (Bereiter & 

Scardamalia, 1987). 

Στόχοι: 

Να χρησιµοποιεί τη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας, αλλά και ως σύστηµα 

σκέψης, για να ανακαλύπτει και να κατανοεί νέες γνώσεις και εµπειρίες και να 

ικανοποιεί έτσι τις πρακτικές, συναισθηµατικές, πνευµατικές και κοινωνικές του 

ανάγκες. 
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Να κατανοεί ως σηµασία και ως πρόθεση το περιεχόµενο κάθε είδους λόγου 

µε το οποίο έρχεται σε επαφή και να χρησιµοποιεί τα γλωσσικά µέσα µε τρόπο, ώστε 

να παράγει λόγο αποτελεσµατικό και κατάλληλο για κάθε ειδική περίσταση 

επικοινωνίας. 

Προαπαιτούµενες ∆εξιότητες: 

Να µπορούν οι µαθητές να καταγράφουν ένα κείµενο, ακόµα και χωρίς δοµή. 

Να είναι σε θέση οι µαθητές να επικοινωνούν µεταξύ τους και να 

συνυπάρχουν σε µια οµάδα. 

Απαιτούµενος Χρόνος:  

2 διδακτικές ώρες 

∆ιδακτικό Μοντέλο: 

Η διδασκαλία µας αυτά βασίστηκε στο µοντέλο της συνεργατικής µάθησης 

(cooperative learning) ,κατά το οποίο οι µαθητές εργάζονται σε µικρές οµάδες, ώστε 

να µπορούν να συµµετέχουν όλοι στο εκάστοτε σχολικό έργο, χωρίς την άµεση 

επίβλεψη του εκπαιδευτικού. Σκοπός του είναι η βελτίωση της κατανόησης και των 

δεξιοτήτων του µαθητή σε σχέση µε το διδασκόµενο γνωστικό αντικείµενο, η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας των µαθητών καθώς και ο σεβασµός της 

διαφορετικότητας του άλλου. 

Σύµφωνα µε τις αρχές αυτού του µοντέλου οι µαθητές εργάζονται µαζί σε 

µικρές οµάδες, προκειµένου να κατακτήσουν το προς µάθηση υλικό. Οι οµάδες 

απαρτίζονται από όλα τα επίπεδα µαθητών και διαφορετικές φυλές και εθνότητες αν 

υπάρχουν. Τα θρανία πρέπει να είναι σε κυκλική διάταξη ώστε να διευκολύνεται η 

συζήτηση και η επικοινωνία. Σηµαντικό είναι ακόµη να πούµε ότι οι αµοιβές 

απευθύνονται σε ολόκληρη την οµάδα και όχι σε κάποια άτοµα χωριστά. 

Υπάρχουν τρεις µορφές συνεργατικής µάθησης: 

1. Κάθε µαθητής αναλαµβάνει συγκεκριµένες αρµοδιότητες µέσα στα 

πλαίσια της οµάδας από τα ίδια τα µέλη της. 

2. Όλοι οι µαθητές της οµάδας εργάζονται οµαδικά για την επίτευξη ενός 

κοινού έργου. 

3. Οι µαθητές της οµάδας µελετούν ένα γνωστικό αντικείµενο και 

καθένας τους είναι υπεύθυνος για την µάθηση όλων των υπολοίπων 

µελών. 
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Κατά τη διάρκεια αυτού του είδους της διδασκαλίας είναι σηµαντικό να 

υπάρχει θετική αλληλεξάρτηση µεταξύ των µαθητών, αλληλεπίδραση πρόσωπο µε 

πρόσωπο, ατοµική ευθύνη και προσωπική υπευθυνότητα, διαπροσωπικές δεξιότητες 

και οµαδική επεξεργασία. 

Όπως και τα προηγούµενα µοντέλα έτσι και το µοντέλο της συνεργατικής 

µάθησης έχει κάποια στάδια. Στο πρώτο στάδιο παρουσιάζονται στον εκπαιδευτικό οι 

στόχοι του µαθήµατος. Κατά το δεύτερο στάδιο ο εκπαιδευτικός παρέχει 

πληροφορίες στους µαθητές µέσω προφορικής παρουσίασης ή γραπτού κειµένου. Στο 

τρίτο στάδιο οι µαθητές οργανώνονται σε οµάδες εργασίας. Στο τέταρτο στάδιο ο 

εκπαιδευτικός παρέχει βοήθεια στις οµάδες κατά τη διάρκεια της µελέτης τους. Κατά 

το πέµπτο στάδιο γίνεται η παρουσίαση από τις οµάδες των αποτελεσµάτων των 

εργασιών τους. Τέλος στο έκτο στάδιο έρχεται η αναγνώριση και η ανταµοιβή της 

προσπάθειας και της επίδοσης των οµάδων (Φλουρής). 

 

∆ιδακτικές Ενέργειες: 

Σε αυτό το διδακτικό δίωρο επιδιώξαµε να διδάξουµε στους µαθητές τους 

µηχανισµούς του σχεδιασµού, της οργάνωσης και της βελτίωσης ενός κειµένου. Για 

να βοηθήσουµε χρησιµοποιήσαµε θεραπευτικές στρατηγικές που προτείνονται από 

τον Σπαντιδάκη (2004). 

Αρχικά χωρίσαµε τους µαθητές σε τυχαίες οµάδες. Είχαµε φτιάξει χάρτινα 

ζωάκια σε διάφορα χρώµατα και ο κάθε µαθητής έπαιρνε όποιο του άρεσε. Στη 

συνέχεια χωρίσαµε τους µαθητές οµάδες ανάλογα µε το ζωάκι που είχαν διαλέξει. 

Σύµφωνα µε έρευνες η διδασκαλία µε βάση την οµαδοποίηση των µαθητών είναι 

περισσότερο αποτελεσµατική για την επίτευξη των γνωστικών και συναισθηµατικών 

στόχων, από τη διδασκαλία που απευθύνεται οµοιόµορφα σε όλη την τάξη (Creemers 

1994, Waxman et al 1985 στο Φλουρής). Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία 

εξασφαλίζει στους µαθητές συναισθήµατα αποδοχής από την µαθητική κοινότητα 

(Ματσαγγούρας, 2000). 

Βάση της διδασκαλίας αυτής αποτελεί το µοντέλο της συνεργατικής µάθησης 

(cooperative learning). Το κίνηµα της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας ξεκίνησε από 

τις αρχές της νέας αγωγής, που τονίζουν τη σηµασία της µαθητικής ενεργοποίησης 

και διερευνητικής προσέγγισης για τη µάθηση. Οι εκπρόσωποι της νέας αγωγής 

δηµιουργούσαν ολιγοµελής οµάδες µέσα στη σχολική τάξη. 



98 

 

Σύµφωνα µε τον Piaget η διαµαθητική αλληλεπικοινωνία αναδεικνύει τις 

γνωστικές συγκρούσεις, γεγονός που συµβάλλει στη γνωστική ανάπτυξη, ενώ κατά 

τον Vygotsky η διαµαθητική αλληλεπικοινωνία δηµιουργεί τη δυναµική της ζώνης 

επικείµενης ανάπτυξης» (ZPD). Οι διαµαθητικές σχέσεις παραπέµπουν σε 

µαθητοκεντρικές διδασκαλίες, που αποτελούν άριστο πλαίσιο για την υλοποίηση της 

αποστολής του σχολείου να συµβάλλει στην ανάπτυξη και την αυτονοµία του ατόµου 

(Johnson & Johnson στο Ματσαγγούρας, 2001). 

Όπως έχουµε ξαναπεί βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία αυτού του 

είδους διδασκαλίας αποτελούν η θετική αλληλεξάρτηση, η αλληλεπίδραση πρόσωπο 

µε πρόσωπο, η ατοµική ευθύνη και προσωπική υπευθυνότητα, οι διαπροσωπικές 

δεξιότητες και η οµαδική επεξεργασία. 

Αφού ολοκληρώσαµε τις δύο πρώτες φάσεις αυτού του µοντέλου 

(παρουσίαση στόχων µαθήµατος, οργάνωση µαθητών σε οµάδες εργασίας)περάσαµε 

στην τρίτη φάση, την παροχή των πληροφοριών. Αυτή τη φορά οι µαθητές έπρεπε να 

φανταστούν ότι κάθε οµάδα είναι µια διαφορετική συντακτική οµάδα 

ανταγωνιστικών περιοδικών και έπρεπε να φτιάξουν το καλύτερο άρθρο για να 

διεκδικήσουν ένα βραβείο. Έγινε ξεκάθαρο ότι όλοι οι µαθητές της κάθε οµάδας ήταν 

υπεύθυνοι για το αποτέλεσµα και έπρεπε να αναλάβουν τον δικό τους ρόλο. Ήταν 

αξιοθαύµαστο το πόσο ώριµα επικοινωνούσαν, το πόσο δίκαια συνεργάστηκαν και 

πόσο λογικά έλυναν τις διαφορές τους. 

Για να επανέλθουµε όµως στις θεραπευτικές στρατηγικές τις οποίες 

χρησιµοποιήσαµε οφείλουµε να πούµε ότι ήταν αναγκαίες γιατί βοήθησαν τους 

µαθητές να αυτοµατοποιήσουν τις βασικές δεξιότητες και να ξεπεράσουν τα εµπόδια 

που αυτές θέτουν. Οι διδακτικές στρατηγικές βοήθησαν τους µαθητές να 

επικεντρώσουν την προσοχή τους στις ιδέες και στην οργάνωσή τους κατά την πρώτη 

καταγραφή και να βελτιώσουν την ευαναγνωσία, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο και τη 

δοµή του κειµένου κατά την τελική καταγραφή. 

Σε κάθε οµάδα δόθηκε η κάρτα σχεδιασµού (βλ. παράρτηµα) που είχε στόχο 

να βοηθήσει τους µαθητές να κάνουν κάποιες επιλογές που θα τους διευκολύνουν 

στην ολοκλήρωση του κειµένου τους. Η τεχνική αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

όλες τις φάσεις της παραγωγής του γραπτού λόγου από τους µαθητές, τόσο ατοµικά 

όσο και οµαδικά. Παρέχει οδηγίες και νύξεις οι οποίες διευκολύνουν τη λειτουργία 

της βραχυπρόθεσµης µνήµης, µεταγνωστικές οδηγίες αναφορικά µε τις δοµές του 
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κειµένου, το είδος του και τους στόχους του συγγραφέα, βοηθώντας µε αυτόν τον 

τρόπο το µαθητή να ξεκαθαρίσει τους λόγους για τους οποίους γράφει το κείµενό του 

και εν συνεχεία να διαπιστώσει αν και κατά πόσο τους πέτυχε. Έτσι ο µαθητής έχει 

επίγνωση του τι κάνει, καθώς και του πώς , πότε και γιατί θα το κάνει.  

«Οι ίδιοι οι µαθητές συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το 

µεγαλύτερο δυνατό διαδικαστικό έλεγχο στη γραπτή δραστηριότητα και να πετύχουν 

τους στόχους τους. Νιώθουν υπεύθυνοι και πείθονται ότι µπορούν να τα καταφέρουν 

χρησιµοποιώντας το γραπτό λόγο ως µέσο για να µάθουν περισσότερα για ένα θέµα. 

Έχει θετικά αποτελέσµατα όχι µόνο στην ποιότητα του γραπτού λόγου, αλλά και στις 

µεταγνωστικές δεξιότητες, στο αυτοσυναίσθηµα και στην αυτοεκτίµηση του µαθητή» 

(Σπαντιδάκης, 2004: 227). 

Περιλάµβανε τη διατύπωση του θέµατος, την ηµεροµηνία και τα ονόµατα των 

συγγραφέων. Σε αυτή τη φάση οι µαθητές έκαναν τις επιλογές τους σε σχέση µε το 

είδος του κειµένου, το σκοπό και τους αναγνώστες στους οποίους ήθελαν να 

απευθυνθούν. Η χρήση της κάρτας αυτής επιτρέπει στους µαθητές να θέσουν 

στόχους, µελετώντας τις ανάγκες των αναγνωστών τους και δοµώντας το κείµενό 

τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τους στόχους που έχουν θέσει. 

Η κάρτα σχεδιασµού αποτελεί και αυτή ένα είδος εικόνας που συµβάλλει στην 

µαθησιακή ανάπτυξη. Η χρήση της κάρτας σχεδιασµού ήταν ιδιαίτερα σηµαντική για 

τους µαθητές οι οποίοι δεν αφιερώνουν καθόλου χρόνο για να σχεδιάσουν τι θα πουν 

και πως θα το γράψουν, βοηθώντας τους να πάνε µε περισσότερα εφόδια στην 

επόµενη φάση, που είναι η γέννηση ιδεών. 

Βρισκόµαστε ακόµη στην τρίτη φάση αυτού του µοντέλου, στην παροχή 

πληροφοριών. Στον πίνακα αναρτήσαµε για άλλη µια φορά µια εικόνα (βλ. 

παράτηµα) µε θέµα το παιχνίδι. Έτσι εξασκήσαµε συγχρόνως και το πρώτο επίπεδο 

δεξιοτήτων οπτικού γραµµατισµού που αφορά την αποκωδικοποίηση και αναγνώριση 

του θέµατος που αναπαριστά η αφίσα. Οι µαθητές λοιπόν πήραν όλες τις απαραίτητες 

οδηγίες για να προχωρήσουν στην τρίτη φάση της διδασκαλίας που είναι η διεξαγωγή 

του έργου. Η κάθε οµάδα παρέδωσε επίσης και µια δική της αφίσα (βλ. παράρτηµα).  

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι οι οµάδες µας λειτούργησαν µε βάση την 

συνεργατική γραφή. Με βάση αυτήν τα µέλη της οµάδας παράγουν ιδέες και 

φτιάχνουν το περίγραµµα. Κάθε µέλος αναλαµβάνει να γράψει ένα µέρος του 
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κειµένου. Η οµάδα συνδυάζει τα µέρη και στη φάση της βελτίωσης όλοι µαζί 

επανεξετάζουν και διορθώνουν το πλήρες κείµενο. 

Οι µαθητές αντάλλασαν µε τα άλλα µέλη της οµάδας πληροφορίες οι οποίες 

αφορούσαν όχι µόνο τη δηλωτική αλλά και τη διαδικαστική γνώση, µοιράζονταν τις 

αναπαραστάσεις που είχαν σχετικά µε το θέµα, εξασκούνταν στη σαφή υποβολή 

ερωτηµάτων και στην ορθή διατύπωση των απόψεών τους, χρειάστηκε να επινοήσουν 

επιχειρήµατα για να πείσουν τα άλλα µέλη της οµάδας και έτσι συνειδητοποίησαν ότι 

δεν υπάρχει µια και µοναδική «σωστή» αναπαράσταση της γνώσης (Harris & 

Graham, 1992 στο Σπαντιδάκης 2004).  

Αφού συνέγραψαν το άρθρο, έφτασε η ώρα της αναθεώρησης. Οι µαθητές µε 

ελλιπείς µεταγνωστικές δεξιότητες όταν γράφουν, θέτουν λιγότερα αξιολογικά 

κριτήρια συγκριτικά µε τους συµµαθητές τους. Τα κριτήρια αυτά αφορούν συνήθως 

τις µηχανιστικές δεξιότητες και την εµφάνιση του γραπτού, γεγονός που δεν βοηθά 

σηµαντικά στην παραγωγή του γραπτού λόγου (Σπαντιδάκης, 1996).  

Σε δύο οµάδες παρατηρήθηκε επιφανειακή διόρθωση των λαθών που 

αφορούσε την εικόνα των γραµµάτων και την ορθογραφία, σε τρεις άλλες η 

διόρθωση των λαθών αφορούσε την έκφραση, τα συναισθήµατα του ακροατηρίου, τη 

δοµή του κειµένου, το λεξιλόγιο, τη χρήση παραγράφων, ενώ µια οµάδα δεν έκανε 

καµία απολύτως διόρθωση (βλ. παράτηµα). 

Κατά τη διάρκεια της τέταρτης φάσης οι οµάδες είχαν παροχή βοήθειας από 

τον εκπαιδευτικό. Φτάνουµε τώρα στην πέµπτη φάση του µοντέλου 

οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, στην παρουσίαση από τις οµάδες των εργασιών 

τους. Εξαιτίας του µειωµένου χρόνου η πέµπτη και η έκτη φάση πραγµατοποιήθηκαν 

το επόµενο διδακτικό δίωρο. 

∆ιδακτικό Υλικό: 

Χρωµατιστά ζωάκια, κάρτα σχεδιασµού (βλ. παράρτηµα), αφίσα µε θέµα το 

παιχνίδι (βλ. παράρτηµα), λευκές κόλλες. 

Αξιολόγηση: 

Οι µαθητές αξιολογήθηκαν ως οµάδες και όχι ατοµικά. Η αξιολόγηση έγινε 

από τους ίδιους τους µαθητές, αλλά το επόµενο διδακτικό δίωρο στην πέµπτη και 

έκτη φάση. Ακόµη οι οµάδες αξιολογήθηκαν από εµάς µε βάση το πνεύµα 

συνεργασίας και την ικανότητα βελτίωσης των µεταγνωστικών δεξιοτήτων τους. 

Αυτοαξιολόγηση: 



101 

 

Οι οµάδες συνεργάστηκαν οµαλά, χωρίς να έχουµε παράπονα ή αποκλεισµούς 

αδύναµων ή αλλοδαπών µαθητών. Παρατηρήθηκε όµως περίπτωση όπου οι µαθητές 

βρίσκονταν σε µορφή οµάδας, αλλά δούλευαν µόνοι τους. Οι µαθητές ήταν 

ενθουσιασµένοι µε τη νέα αυτή µέθοδο διδασκαλίας. Μάλιστα ανέπτυξαν το 

αυτοσυναίσθηµα τους όταν έβλεπαν ότι µπορούν να τα καταφέρουν. Υπήρχε διάθεση 

για δηµιουργία και για ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των µελών της 

οµάδας. 

Η κάρτα σχεδιασµού βοήθησε τους µαθητές να ξεκαθαρίσουν τους λόγους για 

τους οποίους έγραφαν το κείµενο, βελτίωσαν τη δοµή του κειµένου τους και 

απέκτησαν επίγνωση του τι έκαναν, πώς, πότε και γιατί. Όπως αναφέραµε όµως και 

πιο πάνω δύο οµάδες παρατηρήθηκε επιφανειακή διόρθωση των λαθών που 

αφορούσε την εικόνα των γραµµάτων και την ορθογραφία, ενώ µια οµάδα δεν έκανε 

καµία απολύτως διόρθωση. 

Τέλος πρέπει να αναφέρουµε ότι χρειάστηκε να ανατρέψουµε τους χρονικούς 

περιορισµούς του ισχύοντος προγράµµατος, αφού η διδασκαλία δεν ήταν δυνατόν να 

ολοκληρωθεί σε 2 διδακτικές ώρες. 

 

Σενάριο ∆ιδασκαλίας 2: 15/5/2009 

Σκοπός: 

Να ολοκληρωθεί το σενάριο της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και ο 

µαθητής πλέον να µπορεί να αξιολογήσει το δικό του, αλλά και τα άλλα κείµενα µε 

βάση τη δοµή, αλλά και το περιεχόµενο, όπως και να αποκτήσει συναισθήµατα 

αυτοπεποίθησης από την επιβράβευση. 

Στόχοι: 

Να κάνει συνειδητή χρήση των φραστικών επιλογών που επιβάλει η κάθε 

περίσταση επικοινωνίας και το επίπεδο λόγου. 

Να αντιλαµβάνεται βαθµιαία ότι µπορεί να διατυπώνει τις σκέψεις του και να  

επικοινωνεί µε τους άλλους, όχι µόνο προφορικά αλλά και γραπτά. 

Να συµβουλεύεται λεξικά για να ελέγχει και να διορθώνει τα ορθογραφικά 

του λάθη. 

Να κρίνει ο ίδιος αν χρειάζεται να ξαναγράψει για να βελτιώσει ένα δύσκολα 

αναγνώσιµο ή ελλιπές κείµενο. 
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Να συντάσσει διαφορετικού τύπου κείµενα ακολουθώντας τη διαδικασία του 

σχεδιασµού, (προσυγγραφικό στάδιο) της γραφής της αρχικής εκδοχής (συγγραφικό) 

και, τέλος, του ελέγχου και της βελτίωσης της (µετασυγγραφικό στάδιο). 

Να προβληµατίζεται για τη διατύπωση και να επιλέγει ανάµεσα σε διάφορες 

φραστικές δυνατότητες, µε κριτήριο τον εκάστοτε στόχο του λόγου του. 

Να επικαλείται το γλωσσικό του αίσθηµα κατά την παραγωγή και αξιολόγηση 

κείµενων. 

Να αποκτά εµπιστοσύνη στο προσωπικό του γράψιµο µε το δικό του 

πρωτότυπο τρόπο. 

Απαιτούµενος χρόνος: 

2 διδακτικές ώρες 

 

∆ιδακτικές ενέργειες: 

Στην αρχή του δεύτερου διδακτικού δίωρου ολοκληρώσαµε τις δύο τελευταίες 

φάσεις της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας του προηγούµενου δίωρου: την 

παρουσίαση από τις οµάδες των αποτελεσµάτων των εργασιών τους και την 

αναγνώριση και ανταµοιβή της προσπάθειας και της επίδοσης των οµάδων. 

Κάθε οµάδα επέλεξε έναν αντιπρόσωπο που παρουσίασε το έργο της οµάδας. 

Για να είναι επιτυχηµένο το σχήµα αυτό θα πρέπει να υπάρχει θετική αλληλεξάρτηση 

µεταξύ των µελών της οµάδας και επιτυγχάνεται µε πολλούς τρόπους. Όπως ο 

επιµερισµός του έργου της οµάδας σε αλληλοσυνδεόµενες επιµέρους 

δραστηριότητες, που ανατίθενται ως ατοµικές ή εταιρικές εργασίες στα µέλη της 

οµάδας, ο επιµερισµός των πηγών, του υλικού, των πληροφοριών και των ρόλων 

µεταξύ των µελών της οµάδας, η απονοµή κοινών αµοιβών και ο συνυπολογισµός της 

ατοµικής µε την οµαδική εργασία για την αξιολόγηση του ατοµικού έργου κάθε 

µαθητή, όπου και όταν τέτοια αξιολόγηση λαβαίνει χώρα. 

Ακόµα απαραίτητη είναι η άµεση προσωπική επικοινωνία µεταξύ των µελών 

της οµάδας, η ατοµική και συλλογική ευθύνη. Η οµάδα, ως οργανωµένο σύνολο, δεν 

είναι υπεύθυνη µόνο για την οµαδική απόδοση, αλλά υπεύθυνη και για την απόδοση 

κάθε µέλους.  

Επίσης πρέπει να υπάρχει συνεχής εξάσκηση σε δεξιότητες διαπροσωπικής 

επικοινωνίας και συλλογικής εργασίας, η ανοµοιογένεια στη σύνθεση της οµάδας (οι 

οµάδες πρέπει να αποτελούνται τις περισσότερες φορές από άτοµα τα οποία 
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διαφοροποιούνται στις µαθησιακές ικανότητες, τα διαφέροντα, το στυλ µάθησης, το 

φύλο και τους άλλους τοµείς, που επηρεάζουν τη µάθηση και την κοινωνική 

συµπεριφορά) και η αποκέντρωση εξουσίας.  

Οι υποστηρικτές της συνεργατικής οργάνωσης υπογραµµίζουν ιδιαίτερα τη 

συµβολή της στην κοινωνικοποίηση του αναπτυσσόµενου ατόµου, που είναι ένας από 

τους βασικούς σκοπούς της σχολικής αγωγής. Εξασφαλίζει στο άτοµο θετικές 

εµπειρίες από την κοινωνική του ζωή, µε αποτέλεσµα να µειώνονται οι 

αντικοινωνικές τάσεις και να αυξάνονται οι πιθανότητες επιλογής µορφών 

συµπεριφοράς που είναι κοινωνικά αποδεκτές. Η αποδοχή µορφών συµπεριφοράς 

γίνεται ευκολότερα, όταν αυτές στηρίζονται από τις αποφάσεις της µαθητικής 

οµάδας,  παρά όταν επιβάλλονται άνωθεν από τον εκπαιδευτικό (Mazzano 1992b :12, 

στο Ματσαγγούρας, 2001). 

Προσφέρει στο άτοµο τη δυνατότητα να δει τον εαυτό του σε σχέση µε τους 

άλλους, αλλά και µέσα από τα µάτια των άλλων. Επειδή δε η συσχέτιση αυτή γίνεται 

µέσα σε κλίµα αποδοχής, όπως είναι το συνεργατικό, βοηθά το άτοµο να αναπτύξει 

θετική εικόνα για τον εαυτό του και, κυρίως, βοηθά εκείνα τα άτοµα που στο 

ανταγωνιστικό πλαίσιο της παραδοσιακής τάξης σχηµατίζουν αρνητική αντίληψη για 

το άτοµό τους. Η θετική αυτοαντίληψη, όπως έχουµε και παραπάνω αναφέρει, 

συσχετίζεται άµεσα τόσο µε την ακαδηµαϊκή µάθηση και την κοινωνική προσαρµογή, 

όσο και µε την ψυχική υγεία και την προσωπική ευτυχία του ατόµου (Johnson, 1980 

στο Ματσαγγούρας, 2001) 

Οι συνεργαζόµενοι µαθητές αναπτύσσουν σε µεγαλύτερο βαθµό την κριτική 

σκέψη και την ικανότητα να αναλύουν, να αξιολογούν και να επιλέγουν από τις 

συχνά αντίθετες και αλληλοσυγκρουόµενες ιδέες και στάσεις που προτείνονται, 

εκείνες που θα βοηθήσουν αποτελεσµατικότερα στην επίτευξη του κοινού σκοπού 

(Johnson & Johnson, 1991 στο Ματσαγγούρας, 2001). Η αντιπαράθεση και η 

σύγκρουση των απόψεων βοηθά, όπως τονίζουν οι Piaget και Kohlberg, το άτοµο να 

απαλλαγεί από τον εγωκεντρικό τρόπο σκέψης και γενικά συµβάλλει στην 

επιτάχυνση του ρυθµού της νοητικής και ηθικής ανάπτυξης.  

Στη συνέχεια οι µαθητές ψήφισαν πιο άρθρο τους άρεσε περισσότερο. 

Σύµφωνα µε τον Σπαντιδάκη (2004) ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της 

υποστηρικτικής διδασκαλίας αξιολογεί συνεχώς όλες τις παραµέτρους της γραπτής 

δραστηριότητας. Αξιολογεί δηλαδή τις διαδικασίες που ο µαθητής εκτελεί για την 
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ολοκλήρωση της γραπτής δραστηριότητας, το αποτέλεσµα που παράγει, το σκοπό για 

τον οποίο γράφει και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγµατοποιείται η γραπτή 

δραστηριότητα. Η οµάδα που κέρδισε πήρε ως ανταµοιβή γρανίτα παγωτό, αφού 

σύµφωνα µε τον Σπαντιδάκη (2004) η διδασκαλία θα πρέπει να δηµιουργεί βιώµατα 

επιτυχίας. 

∆ιδακτικό υλικό: 

Κάρτα σχεδιασµού (βλ. παράρτηµα), λευκές κόλλες 

Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση όπως είπαµε παραπάνω έγινε από τους ίδιους τους µαθητές. 

Αυτοαξιολόγηση: 

Οι µαθητές ενθουσιάστηκαν από την όλη διαδικασία, ανέπτυξαν αισθήµατα 

αυτοεκτίµησης, αλλά και σεβασµού της διαφορετικότητας του άλλου. Επίσης 

ανέπτυξαν τις µεταγνωστικές τους δεξιότητες που σχετίζονται µε την κριτική τους 

σκέψη, προκειµένου να επιλέξουν το καλύτερο άρθρο. 

 

Σενάριο ∆ιδασκαλίας 3: 19/5/2009 

Σκοπός: 

Να µπορούν οι µαθητές να συγγράψουν ένα επικοινωνιακό κείµενο αν τους 

ζητηθεί, συµπεριλαµβάνοντας κατά τη συγγραφή τους τις διαδικασίες του 

σχεδιασµού και της βελτίωσης. 

Στόχοι: 

Να προσαρµόσουν το γλωσσικό ύφος, το περιεχόµενο και τη δοµή στις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνονται. 

Να βελτιώσουν το κείµενό τους. 

Να καθαρογράψουν το κείµενό τους. 

Να το κοινοποιήσουν στο ακροατήριο. 

Να ενθαρρύνουν και να βοηθούν ο ένας τον άλλο. 

Να καταγράψουν για πρώτη φορά το κείµενο. 

Να προσαρµόσουν το κείµενο στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του 

ακροατηρίου. 

Να κάνουν συνειδητή χρήση των φραστικών επιλογών που επιβάλει η κάθε 

περίσταση επικοινωνίας και το επίπεδο λόγου. 

Να χρησιµοποιούν ολοένα αυξανόµενο λεξιλόγιο. 
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Να ελέγχουν την αποδεκτότητα του λόγου τους. 

Να εντοπίζουν και να αποφεύγουν συνήθη φραστικά σφάλµατα. 

Να αντιλαµβάνονται βαθµιαία ότι µπορούν να διατυπώνουν τις σκέψεις τους 

και να επικοινωνούν µε τους άλλους, όχι µόνο προφορικά αλλά και γραπτά. 

Να γράφουν καθαρά καλαίσθητα ορθογραφηµένα και µε την απαιτούµενη 

ταχύτητα κείµενα. 

Να συσχετίζουν πρακτικά και να εφαρµόζουν γραµµατικούς κανόνες στη 

γραφή των λέξεων. 

Να συµβουλεύονται λεξικά για να ελέγχουν και να διορθώνουν τα 

ορθογραφικά τους λάθη. 

Να κρίνουν οι ίδιοι αν χρειάζεται να ξαναγράψουν για να βελτιώσουν ένα 

δύσκολα αναγνώσιµο ή ελλιπές κείµενο. 

Να συντάσσουν διαφορετικού τύπου κείµενα ακολουθώντας τη διαδικασία 

του σχεδιασµού, (προσυγγραφικό στάδιο) της γραφής της αρχικής εκδοχής 

(συγγραφικό) και, τέλος, του ελέγχου και της βελτίωσης της (µετασυγγραφικό 

στάδιο). 

Να προβληµατίζονται για τη διατύπωση και να επιλέγουν ανάµεσα σε 

διάφορες φραστικές δυνατότητες, µε κριτήριο τον εκάστοτε στόχο του λόγου τους. 

Να επικαλούνται το γλωσσικό τους αίσθηµα κατά την παραγωγή και 

αξιολόγηση κείµενων. 

Να επεξεργάζεται και να δοµούν το κείµενο µε νοηµατικές ενότητες και 

παραγράφους. 

Προαπαιτούµενες δεξιότητες: 

Να µπορούν οι µαθητές να συγγράψουν ένα κείµενο. 

Απαιτούµενος χρόνος: 

2 διδακτικές ώρες 

∆ιδακτικό Μοντέλο: 

Η συγκεκριµένη διδασκαλία επηρεάστηκε από το διερευνητικό µοντέλο του 

Massialas, το οποίο αποτελείται από έξι φάσεις. Πρώτη φάση είναι η αφόρµηση κατά 

την οποία δάσκαλος και µαθητές ευαισθητοποιούνται σε ένα πρόβληµα. Αρχίζει µε 

τη θέση ότι πρωταρχικός σκοπός του σχολείου πρέπει να είναι η ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης. Στη δεύτερη φάση διατυπώνεται µια υπόθεση των συνεπειών της 

προτεινόµενης ερώτησης ή της επίλυσης του προβλήµατος. Στην τρίτη φάση γίνεται η 
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διευκρίνιση της υπόθεσης και στην τέταρτη φάση η εξερεύνησή της, δηλαδή 

αναλύονται οι συνέπειες της, οι προϋποθέσεις της και τα συµπεράσµατα που µπορούν 

να εξαχθούν από αυτήν. Ακολουθεί η φάση της επιβεβαίωσης µε τη συλλογή 

στοιχείων και γεγονότων για την υποστήριξή της. Σε περίπτωση που τα 

αποτελέσµατα δεν είναι ικανοποιητικά, αναζητούνται οι δυνατότητες επανορθωτικής 

παρέµβασης. Τέλος καταλήγουµε στη γενίκευση η οποία δε µπορεί να υπάρξει ποτέ 

απόλυτα. 

 

∆ιδακτικές ενέργειες: 

Σε αυτό το διδακτικό δίωρο σκοπός µας ήταν να εξασκήσουν οι µαθητές τις 

φάσεις σχεδιασµού και αναθεώρησης. Έτσι επικεντρωθήκαµε περισσότερο στη 

συζήτηση για τη χρησιµότητα του σχεδιασµού σε ένα γραπτό κείµενο και σε 

παραδείγµατα σχεδιαγραµµάτων στον πίνακα που τα δηµιουργήσαµε σε συνεργασία 

µε τους µαθητές. 

Στη συνέχεια κάθε µαθητής έπρεπε υποχρεωτικά να φτιάξει ένα σχεδιάγραµµα 

µε θέµα «το Σαββατοκύριακο». Κάθε µαθητής µπορούσε να δώσει έναν ιδιαίτερο 

τίτλο για το θέµα του. Αφού ολοκλήρωνε τον σχεδιασµό, µπορούσε πλέον να 

προχωρήσει στη φάση της διόρθωσης αναθεώρησης. 

Εδώ δουλέψαµε µε εταιρικά σχήµατα. Εταιρικά ονοµάζουµε τα σχήµατα που 

οργανώνουν τους µαθητές ανά δύο. Είναι τα απλούστερα από τα οµαδοσυνεργατικά 

σχήµατα, γιατί βασίζονται στο απλό σύστηµα της αµφίδροµης, διπολικής 

επικοινωνίας. Αποτελούν εξέλιξη στην επικοινωνία αφού δεν είναι ιεραρχικά 

κατευθυνόµενη, αλλά αποτελεί επικοινωνία ισότιµων µελών. 

Το εταιρικό σχήµα προβλέπει τη δηµιουργία οµοιογενών δυάδων, που έχουν 

ως σκοπό τους την οµότιµη συνεργασία για την εκµάθηση πληροφοριών, την 

εξάσκηση σε διδαχθείσες δεξιότητες και τη διερεύνηση και τη επίλυση 

προβληµατικών καταστάσεων. 

Χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από πιαζετικούς παιδαγωγούς και 

στηρίζεται στην άποψη ότι οι µαθητές συνεργαζόµενοι ξεπερνούν το ατοµικό τους 

µέτρο µέσω της κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης. Σύµφωνα µε τον Piaget ότι η 

συνεργασία οδηγεί σε συγκρούσεις, που συνεπάγονται την αναθεώρηση των αρχικών 

άλλων σχηµάτων και το σχηµατισµό ανώτερων (Damon, 1995 στο Ματσαγγούρας 

2001). 
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Κάθε µαθητής έδινε στον διπλανό του το κείµενο που είχε γράψει και εκείνος 

έπρεπε να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Με αυτόν τον τρόπο αποβάλλαµε το 

άγχος του µαθητή να διορθώνει τα ίδια τα λάθη του, αναπτύσσοντας συγχρόνως την 

κριτική του δεξιότητα στο γραπτό λόγο (βλ. παράρτηµα). 

Με την διδασκαλία αυτή επιτυγχάναµε την ανάπτυξη των µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων των µαθητών που απαιτούνται και κατά τη φάση του σχεδιασµού και 

κατά τη φάση της αναθεώρησης. Οι µαθητές στο συγκεκριµένο διδακτικό δίωρο δεν 

πέρασαν στη φάση της έκδοσης, εξαιτίας του µειωµένου χρόνου. 

∆ιδακτικό υλικό: 

Πίνακας, λευκές κόλλες. 

Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση εδώ βασίστηκε στην ικανότητα κατασκευής διαγραµµάτων 

(είδος εικόνας, βλ. κεφ.1) από τον κάθε µαθητή και στο επίπεδο των διορθώσεων που 

είχαν καταφέρει να κάνουν οι µαθητές. ∆ηλαδή αν οι µαθητές είχαν καταφέρει να 

µπουν σε κάποια βαθύτερα επίπεδα διόρθωσης, όπως η δοµή, η συνοχή, ο 

επιτυχηµένος επικοινωνιακός σκοπός, το ενδιαφέρον κλπ. 

Αυτοαξιολόγηση: 

Τα εταιρικά σχήµατα δούλεψαν οµαλά και χωρίς διενέξεις. Οι µαθητές 

φάνηκε να πήραν σοβαρά το ρόλο του διορθωτή, κάτι που τους κινούσε το 

ενδιαφέρον. Κάποιες φορές µόνο παρατηρήθηκε σε κάποια ζευγάρια µια 

ανταγωνιστική αντιµετώπιση της διόρθωσης (Α! Εσύ µου βρίσκεις πολλά λάθη, ενώ 

εγώ αυτά σου τα χάρισα! Θα κάνω κι εγώ το ίδιο!). 

 

Σενάριο ∆ιδασκαλίας 4: 19/5/2009 

Σκοπός: 

Να µπορούν οι µαθητές να σχεδιάσουν και να συντάξουν σωστά µια 

παράγραφο µε θεµατική πρόταση, λεπτοµέρειες και πρόταση κατακλείδα. 

Στόχοι: 

Να συνεργάζονται οι µαθητές σε όλες τις φάσεις της παραγωγής του γραπτού 

λόγου. 

Να συζητούν όλες τις προτάσεις πριν αποφασίσουν ποια θα γράψουν. 

Να ενθαρρύνουν και να βοηθούν ο ένας τον άλλο. 
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Να κάνουν συνειδητή χρήση των φραστικών επιλογών που επιβάλει η κάθε 

περίσταση επικοινωνίας και το επίπεδο λόγου. 

Να αντιλαµβάνονται βαθµιαία ότι µπορούν να διατυπώνουν τις σκέψεις τους 

και να επικοινωνούν µε τους άλλους, όχι µόνο προφορικά αλλά και γραπτά. 

Να συσχετίζουν πρακτικά και να εφαρµόζουν γραµµατικούς κανόνες στη 

γραφή των λέξεων. 

Να προβληµατίζονται για τη διατύπωση και να επιλέγουν ανάµεσα σε 

διάφορες φραστικές δυνατότητες, µε κριτήριο τον εκάστοτε στόχο του λόγου τους. 

Να επικαλούνται το γλωσσικό τους αίσθηµα κατά την παραγωγή και 

αξιολόγηση κείµενων. 

Να συντάξουν σαφείς, σύνθετες περιόδους, µε υποτακτική σύνδεση και 

νοηµατική συνοχή. 

Να χρησιµοποιούν κειµενικούς δείκτες για τη σύνδεση φράσεων, παραγράφων 

και νοηµατικών ενοτήτων (όµως, παρόλο εξάλλου, τέλος, έπειτα από όλα αυτά, όταν 

γι’ αυτό). 

Προαπαιτούµενες δεξιότητες: 

Να έχουν κατανοήσει οι µαθητές την αναγκαιότητα του σχεδιασµού σε όλες 

τις φάσεις της συγγραφικής διαδικασίας και να έχουν την ικανότητα να λειτουργούν 

ως οµάδα. 

Απαιτούµενος χρόνος: 

2 διδακτικές ώρες 

∆ιδακτικές ενέργειες: 

Στόχος µας αυτή τη φορά ήταν η διδασκαλία του σχεδιασµού της ίδιας της 

παραγράφου και η ανάπτυξη οπτικών δεξιοτήτων των µαθητών. Αρχικά δόθηκε η 

Γραφική αναπαράσταση δόµησης παραγράφου (Σπαντιδάκης, 2004:219) (βλ. 

παράρτηµα). 

Οι  Bereiter & Scardamalia (1985, 1987) πρότειναν την παροχή ενός συνόλου 

νύξεων και οδηγιών που µπορούν να διευκολύνουν την ενσωµάτωση των 

αναπτυσσόµενων αυτορυθµιστικών οδηγιών στις ήδη υπάρχουσες γνωστικές δοµές 

του µαθητή,  παρέχουν υψηλού επιπέδου ερεθίσµατα τα οποία βοηθούν τους µαθητές 

στον έλεγχο των φάσεων του σχεδιασµού, της πρώτης καταγραφής και της 

βελτίωσης, µε συγκεκριµένες µεταγνωστικές και αυτορυθµιστικές οδηγίες, οι οποίες 

βοηθούν το µαθητή- συγγραφέα να επιτύχει τη συγγραφική αυτονοµία. Τις 
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συγκεκριµένες νύξεις και οδηγίες τις ονόµασαν διαδικαστικές διευκολύνσεις.  Έχουν 

στόχο την ανάπτυξη των µεταγνωστικών δεξιοτήτων του µαθητή- συγγραφέα 

προκειµένου το κείµενό του να γίνει περισσότερο επικοινωνιακό (Σπαντιδάκης, 

1998). 

Όσον αφορά στον τρόπο παροχής των διαδικαστικών διευκολύνσεων, θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιούνται κάρτες τις οποίες θα συνθέτει ο εκπαιδευτικός και 

οι οποίες θα παρέχουν νύξεις στο µαθητή για τη φάση σχεδιασµού, τη φάση 

βελτίωσης και τη συνένωση των επιµέρους ενοτήτων. 

Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι και αυτή τη φορά οι µαθητές χωρίστηκαν σε 

οµάδες µε τυχαίο τρόπο. Αφού λοιπόν τους δόθηκε η γραφική αναπαράσταση 

δόµησης παραγράφου, έγινε µια συζήτηση για τις παραγράφους και πόσο σηµαντικό 

είναι για έναν αναγνώστη να διαβάζει ένα κείµενο, του οποίου οι παράγραφοι έχουν 

νόηµα. 

Στη συνέχεια δόθηκε ένα διαφορετικό θέµα για κάθε οµάδα, το οποίο έγραψαν 

οι µαθητές στην θεµατική πρόταση. Όλοι οι µαθητές των οµάδων συµπλήρωσαν τις 

αντίστοιχες λεπτοµέρειες και την πρόταση κατακλείδα. Πριν αρχίσουν να γράφουν, οι 

µαθητές συζήτησαν το θέµα τους. Η οµάδα βρήκε τους ήρωες, το περιβάλλον, τα 

διάφορα γεγονότα κλπ., αφού πρώτα τα µέλη συµφώνησαν µεταξύ τους. Στο τέλος 

της εργασίας έγραψαν και οι τέσσερις τα ονόµατά τους για να δηλώσουν ότι η 

εργασία ήταν κοινή. Παρακολουθήσαµε το έργο της οµάδας και προσφέραµε 

βοήθεια, καθοδήγηση και ενισχύσεις. Προσέξαµε ώστε και οι τέσσερεις µαθητές να 

συµµετέχουν στην εργασία.  

Τέλος κάθε οµάδα παρουσίασε την δική της παράγραφο (βλ. παράρτηµα), 

αφού συνοδεύτηκε από χειροκροτήµατα. Έτσι καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι 

εκτός από το ίδιο το κείµενο, δοµή χρειάζεται και η κάθε παράγραφος που το 

αποτελεί. 

∆ιδακτικό υλικό: 

Γραφική παράσταση δόµησης παραγράφου, λευκές κόλλες. 

Αξιολόγηση: 

Η κάθε οµάδα αξιολογήθηκε ανάλογα µε το πόσο είχε τηρήσει τους κανόνες 

της σύνταξης της παραγράφου. Γενικά όµως φροντίσαµε να επιβραβεύσουµε όλους 

τους µαθητές για την προσπάθεια που έκαναν. 

Αυτοαξιολόγηση: 



110 

 

Οι µαθητές διευκολύνθηκαν σε ένα µεγάλο βαθµό στο πώς θα συντάσσουν 

µια παράγραφό, πράγµα που τους βοήθησε ακόµα περισσότερο στη σύνταξη ενός 

κειµένου, αφού ένα κείµενο αποτελείται από παραγράφους. 

 

Σενάριο ∆ιδασκαλίας 5: 29/5/2009 

Σκοπός:  

Να κατανοήσουν οι µαθητές τον ψευδαισθησιακό χαρακτήρα των εικόνων και 

να αποκτήσουν µια κριτική πλέον θεώρηση της εικόνας. Να εξασκήσουν δηλαδή οι 

µαθητές τις δεξιότητες του οπτικού γραµµατισµού, ενώ παράλληλα θα εξασκήσουν 

και τις µεταγνωστικές τους δεξιότητες (κατά την παραγωγή του κειµένου). 

Στόχοι: 

Να εξασκηθούν στην ανάγνωση, αποκωδικοποίηση, ανάλυση και κριτική 

θεώρηση της εικόνας. 

Να προσαρµόσουν το κείµενο στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του 

ακροατηρίου. 

Να καθαρογράψουν το κείµενο και να το αποστείλουν στο ακροατήριο για το 

οποίο έχει γραφτεί. 

Να κάνουν συνειδητή χρήση των φραστικών επιλογών που επιβάλει η κάθε 

περίσταση επικοινωνίας και το επίπεδο λόγου. 

Να εντοπίζουν και να αποφεύγουν συνήθη φραστικά σφάλµατα. 

Να συντάσσουν διαφορετικού τύπου κείµενα ακολουθώντας τη διαδικασία 

του σχεδιασµού, (προσυγγραφικό στάδιο) της γραφής της αρχικής εκδοχής 

(συγγραφικό) και, τέλος, του ελέγχου και της βελτίωσης της (µετασυγγραφικό 

στάδιο). 

Να επεξεργάζονται και να δοµούν το κείµενο µε νοηµατικές ενότητες και 

παραγράφους. 

Να συντάξουν σαφείς, σύνθετες περιόδους, µε υποτακτική σύνδεση και 

νοηµατική συνοχή. 

Προαπαιτούµενες δεξιότητες: 

Να µπορούν οι µαθητές έστω και επιφανειακά να αναγνώσουν µια εικόνα και 

να µπορούν πλέον να γράψουν ένα κείµενο µε σωστή δοµή, τηρώντας τις φάσεις που 

διδαχθήκαµε (σχεδιασµός, καταγραφή, βελτίωση). 

Απαιτούµενος χρόνος: 
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2 διδακτικές ώρες 

∆ιδακτικές ενέργειες: 

Κατά τη διάρκεια του δίωρου αυτού αναρτήθηκε στον πίνακα µια αφίσα µε 

θέµα το αλκοόλ και την οδήγηση (βλ. παράρτηµα). Παρουσιάστηκε µε καλυµµένο µε 

λευκές ταινίες το µέρος το οποίο υπήρχε λεκτική φράση, η οποία βρίσκεται στο πάνω 

και στο κάτω µέρος της αφίσας. Έτσι αποµονώθηκε ο ένας από τους δύο τρόπους από 

τους οποίους συνετέθη η αφίσα µε σκοπό να διερευνηθεί τι κατανοούν οι 

εκπαιδευόµενοι από την επαφή τους µόνο µε τον εικονιστικό τρόπο. Γι’ αυτό 

ζητήθηκε από τους µαθητές να σχολιάσουν το µέρος της αφίσας που έβλεπαν. 

Κατά τη διάρκεια του σχολιασµού έγιναν προσπάθειες ανάγνωσης της εικόνας 

από τους µαθητές και διατυπώθηκαν υποθέσεις, οι οποίες ήταν αρκετά κοντά στις 

ερµηνείες που έδωσαν και µετά την αποκάλυψη του λεκτικού µέρους. Μερικές από 

τις αναγνώσεις που έγιναν είναι οι εξής: 

-Λέει για κάποια ατυχήµατα. Μπορεί να είναι λόγω του ποτού. 

-Εγώ νοµίζω ότι τράκαραν επειδή ο ένας µιλούσε στο κινητό. 

-Μπορεί να ήταν κουρασµένος και να νύσταζε. Μάλλον κάποιος έµεινε 

ανάπηρος. 

-Μπορεί τα φρένα µε το χώµα να έκαναν το αυτοκίνητο να χάσει τον έλεγχο. 

-Να µιλούσε µε τον συνοδηγό. 

-Μπορεί να µπήκε στο αντίθετο ρεύµα. 

-Μπορεί να έφυγε µε κόκκινο. 

-Μπορεί να του κόψανε τα φρένα. 

-Να προσέχουµε και να µη δηµιουργούµε αντιπαραθέσεις, να µην πίνουµε, να 

είµαστε ξεκούραστοι και να µη βιαζόµαστε. 

-Μπορεί να κοιτούσε κάπου αλλού. 

-Μπορεί να βιαζόταν και να τράκαρε. 

 

Στο βήµα αυτής της διαδικασίας εκµεταλλευτήκαµε βιώµατα, στοιχεία και 

λόγους των µαθητών, που έχουν σχέση µε την εµπειρία τους και την καθηµερινή τους 

ζωή: 

-Μια φορά είχα δει δύο αµάξια που είχαν τρακάρει. 

-Εγώ µια φορά ήµουν στο χωριό και πηγαίναµε µε τη µηχανή του µπαµπά και 

είδαµε κάτι ανθρώπους που είχαν τρακάρει. 
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-Εµένα µια φορά ο θείος µου ήπιε παραπάνω και τράκαρε το αµάξι του αλλά 

δεν χτύπησε. 

Με τον τρόπο αυτό εισάγαµε στη διδασκαλία µας το στοιχείο της 

«τοποθετηµένης πρακτικής» της παιδαγωγικής των πολυγραµµατισµών (Kalantzis 

and Cope, 1999). Έτσι είχαν την ευκαιρία να κάνουν µια ανάγνωση συσχετίζοντας 

παραστάσεις και προσωπικά βιώµατα.  

Αµέσως µετά έγινε συζήτηση για τις τεχνικές της φωτογράφισης και του 

µοντάζ. Με αφορµή τα παραπάνω συζητήθηκε ο ψευδαισθησιακός χαρακτήρας της 

εικόνας και πως µπορεί να γίνει πειστικό υποκατάστατο της πραγµατικότητας στη 

συνείδηση των θεατών. Σκοπός µας ήταν να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη 

λειτουργία των στοιχείων που συµµετέχουν στον εικονιστικό λόγο. Με τον τρόπο 

αυτό εισαγάγαµε το στοιχείο της «ανοιχτής διδασκαλίας» της παιδαγωγικής των 

πολυγραµµατισµών (Kalantzis and Cope, 1998), σύµφωνα µε το οποίο οι 

προσφερθείσες πληροφορίες λειτούργησαν ως βοηθητικό στοιχείο για την 

αποτελεσµατικότερη ανάγνωση του εικονιστικού µέρους. 

Στην επόµενη φάση αφιερωθήκαµε στις αντιδράσεις των µαθητών. Τα 

συναισθήµατα που προέκυψαν ήταν λύπη, δυσαρέσκεια, στεναχώρια και φόβος. 

Προσπαθήσαµε λοιπόν να δώσουµε στους µαθητές να καταλάβουν τον ηγεµονικό και 

πειστικό ρόλο που παίζει η φωτογραφία ως αλάθητο ντοκουµέντο. Ακόµη µε τη 

συζήτηση οι µαθητές εξασκήθηκαν στην κριτική «ανάγνωση» 

των εικόνων. 

Στη συνέχεια βγάλαµε τις λευκές ταινίες που έκρυβαν το γραπτό µέρος και 

τους ζητήσαµε να το αναλύσουν ώστε να ερµηνεύσουν το µήνυµα που προκύπτει 

κατά τη γνώµη τους. Τότε εντοπίσαµε τα στοιχεία που κάνουν έναν τίτλο σύντοµο 

και επιτηδευµένο, ώστε να είναι εντυπωσιακό και πειστικό. Με τον τρόπο αυτό 

εισαγάγαµε στη διδασκαλία µας το στοιχείο της «µετασχηµατισµένης πρακτικής». 

Στο τέλος οι µαθητές έγραψαν ξανά ένα κείµενο µε θέµα το αλκοόλ και την 

οδήγηση, τηρώντας τις τρεις φάσεις παραγωγής γραπτού λόγου που είχαµε διδαχθεί 

(βλ. παράρτηµα). Έτσι εξάσκησαν παράλληλα και τις µεταγνωστικές δεξιότητες που 

απαιτούνται κατά τις φάσεις αυτές. 

∆ιδακτικό υλικό: 

Αφίσα µε θέµα: « Αλκοόλ και οδήγηση», λευκές κόλλες. 

Αξιολόγηση: 
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Οι µαθητές αξιολογήθηκαν µε βάση τη συµµετοχή τους στη διάρκεια της 

συζήτησης και κατά πόσο δούλεψαν το γραπτό τους µε βάση τις φάσεις σχεδιασµού, 

πρώτης καταγραφής και βελτίωσης. 

Αυτοαξιολόγηση: 

Το γενικότερο νόηµα της αφίσας αποδόθηκε από τους περισσότερους µαθητές 

πριν από την αποκάλυψη του λεκτικού µέρους, το οποίο ήταν γι’ αυτούς η 

επιβεβαίωση των όσων είχαν µαντέψει στην πρώτη τους επαφή µε την εικόνα. Για 

τους συγκεκριµένους µαθητές ο τρόπος του λόγου δεν προσέθεσε σχεδόν κανένα 

στοιχείο παρά µόνο την επιβεβαίωση. 

 (πήραµε στοιχεία από ανάλογη διδασκαλία στο άρθρο των: Στάµου, Φ., 

Τρανός, Τ. & Χατζησαββίδης, Σ. Η ανάγνωση και η παραγωγή πολυτροπικότητας σε 

µαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις από µια διδακτική εφαρµογή) 

 

Σενάριο ∆ιδασκαλίας 6:29/5/2009 

Σκοπός: 

Να εξασκήσουν οι µαθητές τις δεξιότητες οπτικού γραµµατισµού µε µία 

διαδικασία που απαιτεί κριτική σκέψη, αναπτύσσοντας έτσι και τις µεταγνωστικές 

τους δεξιότητες.  

Στόχοι: 

Να συνεργάζονται οι µαθητές σε όλες τις φάσεις της παραγωγής της αφίσας. 

Να αναπτύξουν αισθήµατα αυτοσεβασµού αλλά και σεβασµού της 

διαφορετικότητας του άλλου. 

Να αναπτύξουν το δεύτερο επίπεδο δεξιοτήτων οπτικού γραµµατισµού, που 

αφορά στην διάκριση της οπτικής του δηµιουργού ή την προκατάληψη. 

Να συζητούν όλες τις προτάσεις πριν αποφασίσουν ποια θα γράψουν. 

Να ενθαρρύνουν και να βοηθούν ο ένας τον άλλο. 

Προαπαιτούµενες δεξιότητες: 

Να µπορούν οι µαθητές να διακρίνουν από διάφορα περιοδικά ποιες εικόνες 

είναι σχετικές µε το θέµα τους. 

Να µπορούν να κόβουν εικόνες από ένα περιοδικό και να µπορούν να τις 

συνθέσουν σε µία αφίσα. 

Να µπορούν να δώσουν ένα τίτλο που να ανταποκρίνεται στο θέµα τους. 

Απαιτούµενος χρόνος: 
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2 διδακτικές ώρες 

∆ιδακτικές ενέργειες: 

Κατά τη διάρκεια του έκτου διδακτικού δίωρου, σκοπός µας ήταν να 

εξασκήσουµε τις δεξιότητες οπτικού γραµµατισµού των µαθητών. Οι µαθητές αυτή 

τη φορά έπρεπε να φανταστούν ότι είναι οι ίδιοι κατασκευαστές µιας αφίσας µε 

σκοπό να πείσουν το κοινό τους να σέβεται το περιβάλλον. Αρχικά χωρίσαµε τους 

µαθητές σε οµάδες µε τυχαίο τρόπο και µετά δώσαµε σε κάθε οµάδα διάφορα 

περιοδικά. 

Η κάθε οµάδα έπρεπε να βρει φωτογραφίες από τα περιοδικά και να 

δηµιουργήσει µια αφίσα µε θέµα το περιβάλλον. Εκτός από τις φωτογραφίες, τις 

οποίες θα έβρισκε από τα περιοδικά, έπρεπε µόνη της η κάθε οµάδα να βρει έναν 

τίτλο έξυπνο και µικρό µε σκοπό να πείσει τον αναγνώστη να κάνει αυτό που η 

οµάδα επιθυµεί. 

Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές καλλιεργούν το δεύτερο επίπεδο δεξιοτήτων 

οπτικού γραµµατισµού που είναι η διάκριση της οπτικής του δηµιουργού ή η 

προκατάληψη. Αντιλαµβάνονται ότι όπως οι ίδιοι διαχειρίζονται την πληροφορία που 

παρέχει η εικόνα για να πείσουν, έτσι και ο κάθε δηµιουργός µιας διαφήµισης, 

εικόνας ή αφίσας έχει τους δικούς του σκοπούς που ο κάθε µαθητής πρέπει να 

ανακαλύψει. Η κατανόηση των σχέσεων που διέπουν την παρεχόµενη πληροφορία 

απαιτεί τα ανώτερα επίπεδα δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης. Προϋποθέτει την 

κατάκτηση µηχανισµών αποκωδικοποίησης, µια διαδικασία επίπονη και χρονοβόρα, 

αντίστοιχη µε αυτήν της κατάκτησης των µεταγνωστικών δεξιοτήτων του γραπτού 

λόγου. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας παρείχαµε συνεχή βοήθεια στην κάθε οµάδα 

για να παράσχουµε στο µαθητή την κατάλληλη ανατροφοδότηση τη στιγµή που τη 

χρειάζεται. Αφού οι µαθητές ολοκλήρωσαν το έργο τους, οι αφίσες αναρτήθηκαν 

στον πίνακα και βαθµολογήθηκαν µε βάση την ψηφοφορία. Για άλλη µια φορά η 

οµάδα που κέρδισε πήρε και την αντίστοιχη ανταµοιβή. 

∆ιδακτικό υλικό: 

Περιοδικά, ψαλίδια, κόλλες, µεγάλα χαρτόνια Α3. 

Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση έγινε πάλι από τους ίδιους τους µαθητές που ψήφισαν την 

καλύτερη αφίσα. 
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Αυτοαξιολόγηση: 

Παρατηρήσαµε ότι όλες οι οµάδες των µαθητών κατασκεύασαν µια 

πολυτροπική αφίσα, στην οποία συνδυάζονταν ο λόγος µε την εικόνα. Οι µαθητές δε 

φάνηκε να αντιµετωπίζουν καµία δυσκολία για τη δηµιουργία της πολυτροπικής 

σύνθεσης, γεγονός που δείχνει ότι ο συνδυασµός του λεκτικού µε το εικονιστικό 

µέρος αποτελεί πεδίο έκφρασης της πολυτροπικής σκέψης. 

 

Σενάριο ∆ιδασκαλίας 7: 2/6/2009 

Σκοπός: 

Να εξασκήσουν οι µαθητές τις µεταγνωστικές δεξιότητες που απαιτούνται 

κατά τις φάσεις σχεδιασµού και αναθεώρησης ενός επικοινωνιακού κειµένου. 

Στόχοι: 

Να προσαρµόσουν το γλωσσικό ύφος, το περιεχόµενο και τη δοµή στις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνονται. 

Να βελτιώσουν το κείµενό τους. 

Να καθαρογράψουν το κείµενό τους. 

Να προσαρµόσουν το κείµενο στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του 

ακροατηρίου και να το κοινοποιήσουν στο ακροατήριο. 

Να κάνουν συνειδητή χρήση των φραστικών επιλογών που επιβάλει η κάθε 

περίσταση επικοινωνίας και το επίπεδο λόγου. 

Να χρησιµοποιούν ολοένα αυξανόµενο λεξιλόγιο. 

Να ελέγχουν την αποδεκτότητα του λόγου τους. 

Να εντοπίζουν και να αποφεύγουν συνήθη φραστικά σφάλµατα. 

Να αντιλαµβάνονται βαθµιαία ότι µπορούν να διατυπώνουν τις σκέψεις τους 

και να επικοινωνούν µε τους άλλους, όχι µόνο προφορικά αλλά και γραπτά. 

Να κρίνουν οι ίδιοι αν χρειάζεται να ξαναγράψουν για να βελτιώσουν ένα 

δύσκολα αναγνώσιµο ή ελλιπές κείµενο. 

Να συντάσσουν διαφορετικού τύπου κείµενα ακολουθώντας τη διαδικασία 

του σχεδιασµού, (προσυγγραφικό στάδιο) της γραφής της αρχικής εκδοχής 

(συγγραφικό) και, τέλος, του ελέγχου και της βελτίωσης της (µετασυγγραφικό 

στάδιο). 

Να προβληµατίζονται για τη διατύπωση και να επιλέγουν ανάµεσα σε 

διάφορες φραστικές δυνατότητες, µε κριτήριο τον εκάστοτε στόχο του λόγου τους. 
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Να επεξεργάζονται και να δοµούν το κείµενο µε νοηµατικές ενότητες και 

παραγράφους. 

Να συντάξουν σαφείς, σύνθετες περιόδους, µε υποτακτική σύνδεση και 

νοηµατική συνοχή. 

Προαπαιτούµενες δεξιότητες: 

Να µπορούν οι µαθητές να καταγράφουν ένα κείµενο. 

Απαιτούµενος χρόνος: 

2 διδακτικές ώρες 

∆ιδακτικές ενέργειες: 

Το συγκεκριµένο διδακτικό δίωρο οι µαθητές έπρεπε µόνοι τους αυτή τη φορά 

να αναπτύξουν το θέµα «ο αγαπηµένος µου ήρωας, τραγουδιστής, ηθοποιός» 

διανύοντας τις φάσεις του σχεδιασµού, της πρώτης καταγραφής και της βελτίωσης- 

έκδοσης (βλ. παράρτηµα). Καθ’ όλη τη διάρκεια παρείχαµε συνεχή βοήθεια στον 

κάθε µαθητή. 

∆ιδακτικό υλικό: 

Λευκές κόλλες. 

Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση έγινε µε βάση τις µεταγνωστικές δεξιότητες που έχουν 

αποκτήσει πλέον οι µαθητές. Αυτό µπορούσαµε να το δούµε από την ικανότητα 

σχεδιασµού ενός κειµένου, αλλά και από τις ικανότητες διόρθωσης του έργου τους. 

Αυτοαξιολόγηση: 

Ένα µεγάλο µέρος των µαθητών είχε πλέον κατανοήσει τη σηµασία του 

σχεδιασµού ενός κειµένου πριν από την πρώτη καταγραφή του, ενώ πολλοί µαθητές 

παρατηρούσαν λάθη που είχαν να κάνουν µε την επικοινωνιακή λειτουργία του 

γραπτού τους (σκοπός, ακροατήριο, δοµή, ενδιαφέρον, έκφραση, συνοχή). 

 

Σενάριο ∆ιδασκαλίας 8: 9/6/2009 

Σκοπός: 

Να µπορούν πλέον οι µαθητές να εντοπίζουν βαθύτερα λάθη σε ένα γραπτό 

όπως η δοµή του κειµένου, η διάθεση που µεταφέρει, η συνοχή, η συνεκτικότητα και 

η έκφραση. 

Στόχοι: 
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Να προσαρµόσουν το γλωσσικό ύφος, το περιεχόµενο και τη δοµή στις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνονται. 

Να βελτιώσουν το κείµενό τους. 

Να συντάσσουν διαφορετικού τύπου κείµενα ακολουθώντας τη διαδικασία 

του σχεδιασµού, (προσυγγραφικό στάδιο) της γραφής της αρχικής εκδοχής 

(συγγραφικό) και, τέλος, του ελέγχου και της βελτίωσης της (µετασυγγραφικό 

στάδιο). 

Να επεξεργάζονται και να δοµούν το κείµενο µε νοηµατικές ενότητες και 

παραγράφους. 

Προαπαιτούµενες δεξιότητες: 

Να έχουν πλέον κατανοήσει οι µαθητές την σηµασία της δόµησης, αλλά και 

της βελτίωσης ενός κειµένου. 

Απαιτούµενος χρόνος: 

2 διδακτικές ώρες 

∆ιδακτικές ενέργειες: 

Το συγκεκριµένο διδακτικό δίωρο δώσαµε στους µαθητές µια παραλλαγή της 

κάρτας βελτίωσης κειµένου (βλ. παράρτηµα) (Σπαντιδάκης, Ι. 2004). Οι µαθητές 

διδάχτηκαν τεχνικές δόµησης παραγράφων και προτάσεων, καθώς και τεχνικές 

βελτίωσης της δοµής και της ροής του κειµένου. 

Σκοπός µας ήταν οι µαθητές να ξεφύγουν από την επιφανειακή διόρθωση των 

κειµένων τους που επικεντρώνεται κυρίως στην εµφάνιση του γραπτού και στα 

ορθογραφικά λάθη, ώστε να προσανατολιστούν σε µια πιο βαθιά διόρθωση που 

αφορά την δοµή ου κειµένου, την διάθεση που µεταφέρει, την συνοχή, την 

συνεκτικότητα και την έκφραση. 

Στη συνέχεια τους δώσαµε µια κάρτα µε τα λάθη που πρέπει να προσέχουν σε 

µια έκθεση (βλ. παράρτηµα) και έγινε µια σχετική συζήτηση. Για να εξασκηθούµε 

δώσαµε στον κάθε µαθητή την έκθεση που είχε γράψει στο προηγούµενο διδακτικό 

δίωρο για να παρατηρήσει τα λάθη που συζητήσαµε αυτή τη φορά. 

∆ιδακτικό υλικό: 

Κάρτα βελτίωσης κειµένου (Βλ. παράρτηµα), κάρτα συνήθων σφαλµάτων (βλ. 

παράρτηµα), προηγούµενη έκθεση µαθητών. 

Αξιολόγηση: 
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Εδώ αξιολογήθηκε η ικανότητα των παιδιών να εντοπίσουν περισσότερα 

λάθη, µετά τη διδασκαλία της δοµής και την παροχή της κάρτας σφαλµάτων. 

Αυτοαξιολόγηση: 

Το µεγαλύτερο µέρος των µαθητών παρατήρησε λάθη που είχε κάνει στο 

κείµενό του και είχαν σχέση µε το πόσο επικοινωνιακό, κατανοητό, καλά δοµηµένο 

και ενδιαφέρον ήταν το κείµενό τους. 

 

Σενάριο ∆ιδασκαλίας 9: 11/6/2009 

Σκοπός: 

Να αναπτύξουν οι µαθητές δεξιότητες οπτικού γραµµατισµού. 

Στόχοι: 

Να ελέγχουν την αποδεκτότητα του λόγου τους. 

Να συλλαµβάνουν τα υπονοούµενα. 

Να συντάσσουν ένα κείµενο λαµβάνοντας υπόψη το ακροατήριο, 

ακολουθώντας τα στάδια σχεδιασµού, οργάνωσης και βελτίωσης ενός κειµένου. 

Προαπαιτούµενες δεξιότητες: 

Να µπορούν οι µαθητές να γράψουν ένα κείµενο. 

Απαιτούµενος χρόνος: 

2 διδακτικές ώρες 

∆ιδακτικές ενέργειες: 

Στην αρχή του διδακτικού δίωρου αναρτήσαµε στον πίνακα εικόνες σχετικές 

µε το ρατσισµό (βλ. παράρτηµα). Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για το 

ρατσισµό. Οι µαθητές εξέφρασαν τη γνώµη τους για το θέµα, τα συναισθήµατα και 

τα προσωπικά τους βιώµατα. 

Οι µαθητές ανέλυσαν και ερµήνευσαν τις εικόνες. Αφού συζητήσαµε για το 

σκοπό της κάθε εικόνας και για τα συναισθήµατα που µας δηµιουργεί, προχωρήσαµε 

στον ορισµό και την ιστορία του ρατσισµού. 

∆ιδακτικό υλικό: 

 Εικόνες ρατσισµού. 

Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση των µαθητών έγινε µε βάση τη συµµετοχή τους στη συζήτηση 

και µε βάση την προσφορά τους στην εξαγωγή των συµπερασµάτων. Ακόµη κρίθηκε 
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η ικανότητά τους να αντιλαµβάνονται πλέον την προθετικότητα του δηµιουργού της 

εικόνας. 

 

Σενάριο ∆ιδασκαλίας 10: 11/6/ 2009 

Σκοπός: 

Να συντάσσουν οι µαθητές ένα επικοινωνιακό κείµενο µε βάση την 

αντίστοιχη δοµή και το περιεχόµενο. 

Στόχοι: 

Να γράψουν οι µαθητές ένα κείµενο που να περιλαµβάνει τα δοµικά του 

στοιχεία. 

Να προσαρµόσουν το γλωσσικό ύφος, το περιεχόµενο και τη δοµή στις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνονται. 

Να βελτιώσουν το κείµενό τους. 

Να καθαρογράψουν το κείµενό τους. 

Να το κοινοποιήσουν στο ακροατήριο. 

Να κάνουν συνειδητή χρήση των φραστικών επιλογών που επιβάλει η κάθε 

περίσταση επικοινωνίας και το επίπεδο λόγου. 

Να κρίνουν οι ίδιοι αν χρειάζεται να ξαναγράψουν για να βελτιώσουν ένα 

δύσκολα αναγνώσιµο ή ελλιπές κείµενο. 

Να προβληµατίζονται για τη διατύπωση και να επιλέγουν ανάµεσα σε 

διάφορες φραστικές δυνατότητες, µε κριτήριο τον εκάστοτε στόχο του λόγου τους. 

Να επεξεργάζονται και να δοµούν το κείµενο µε νοηµατικές ενότητες και 

παραγράφους. 

Προαπαιτούµενες δεξιότητες 

Να έχουν οι µαθητές την ικανότητα να γράψουν απλά ένα κείµενο. 

Απαιτούµενος χρόνος 

2 διδακτικές ώρες 

∆ιδακτικές ενέργειες 

Σε αυτό το διδακτικό δίωρο οι µαθητές έγραψαν το τελευταίο κείµενο πριν το 

τελικό µετά-τεστ. Οι µαθητές προχώρησαν στη φάση σχεδιασµού, πρώτης 

καταγραφής και αναθεώρησης- έκδοσης µε την παροχή βοήθειας από εµάς σε όποια 

στιγµή τη χρειαζόταν. 

∆ιδακτικό υλικό 
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Λευκές κόλλες. 

Αξιολόγηση 

Η τελευταία αξιολόγηση των µαθητών αφορούσε το πόσο είχαν µέχρι εκείνη 

τη στιγµή αναπτύξει τις µεταγνωστικές τους δεξιότητες και αυτό το συµπεράναµε από 

το πόσο και µε ποιο τρόπο ο κάθε µαθητής χρησιµοποιούσε τις φάσεις σχεδιασµού 

και αναθεώρησης. 

 

Μετά- πειραµατικό δοκίµιο: 12/6/2009 

Σκοπός- στόχοι 

Να ελεγχθεί αν µετά την διδακτική µας παρέµβαση οι µαθητές ανέπτυξαν τις 

µεταγνωστικές δεξιότητες του γραπτού λόγου και τις δεξιότητες οπτικού 

γραµµατισµού που είχαν αρχικά. 

Προαπαιτούµενες δεξιότητες 

Να µπορούν οι µαθητές να γράφουν ένα κείµενο. 

Απαιτούµενος χρόνος 

2 διδακτικές ώρες 

∆ιδακτικές ενέργειες 

Κατά τη διάρκεια του µετά- τεστ και οι δύο οµάδες (πειραµατική και οµάδα 

ελέγχου) έπρεπε να γράψουν ένα άρθρο σχετικό µε το θέµα που τους αναρτήθηκε 

στον πίνακα (υγιεινή διατροφή).  

∆ιδακτικό υλικό 

Αφίσα µε θέµα την υγιεινή διατροφή (βλ. παράρτηµα), λευκές κόλλες. 

Αξιολόγηση 

Τα γραπτά αξιολογήθηκαν µε την ίδια κλείδα που βαθµολογήθηκαν και τα 

προ τεστ (βλ. παράρτηµα). 

Αυτοαξιολόγηση 

Οι µαθητές µετά το πέρας του τεστ έδειχναν ενθουσιασµένοι και ήθελαν οι 

περισσότεροι να επαναλάβουµε κάποιο είδος έρευνας στο σχολείο τους και άλλη 

φορά. Αυτό ήταν για µας η µεγαλύτερη ανταµοιβή αυτής της προσπάθειας. 

 

Συνολική αξιολόγηση της διδασκαλίας 

Τα σενάρια διδασκαλίας µας έχουν µια συγκεκριµένη δοµή η οποία βασίζεται 

στο διδακτικό µοντέλο του Φλουρή (1992). Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό ο 
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εκπαιδευτικός αρχικά καθορίζει τους σκοπούς της διδακτικής ενότητας, οι οποίοι 

ικανοποιούν τους γενικότερους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους προσωπικούς 

σκοπούς των µαθητών και οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µε τα 

ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά των µαθητών. Στη συνέχεια προχωρά στον προσδιορισµό 

αυτών των χαρακτηριστικών των µαθητών (επίπεδο άγχους, διάθεση, βαθµός 

αυτοαντίληψης, γνωστική βάση των µαθητών, αντιλήψεις απέναντι στα αντικείµενα 

και τα φαινόµενα του περιβάλλοντος) και προτείνει τη χρήση κατάλληλων τεστ για 

να προσδιοριστεί η «εναρκτήρια συµπεριφορά» τους.  

Τρίτο σκέλος του µοντέλου είναι η οµαδοποίηση των µαθητών σε οµάδες ίσης 

ικανότητας, όσον αφορά το προς διδασκαλία αντικείµενο, ο ορισµός σε κάθε οµάδα 

ιδιαίτερων διδακτικών στόχων και ο σχεδιασµός της διδασκαλίας. 

Προχωράµε στον προσδιορισµό των τοµέων µάθησης. Ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει κάθε φορά να γνωρίζει σε ποιον τοµέα της προσωπικότητας των µαθητών του 

απευθύνεται το περιεχόµενο της διδασκαλίας (συναισθηµατικό, γνωστικό, κοινωνικό, 

ψυχοκινητικό) και πως σχετίζεται µε τους σκοπούς της διδασκαλίας, αλλά και 

µαθητών. 

Ακολουθεί ο µετασχηµατισµός του περιεχοµένου σε συγκριµένα είδη 

µάθησης ή ικανοτήτων και η διατύπωση συγκεκριµένων διδακτικών στόχων. Τον 

εκπαιδευτικό απασχολούν σε αυτή τη φάση οι ικανότητες που αναµένεται να έχουν 

αποκτήσει οι µαθητές µετά τη διδασκαλία. Συνεχίζουµε µε την ανάλυση 

περιεχοµένου, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει τις αρχές, τις έννοιες και 

τις δεξιότητες που υποδηλώνονται από τους διδακτικούς στόχους. 

Αφού ολοκληρώσει και αυτό το βήµα ο εκπαιδευτικός προχωρά στον 

σχεδιασµό της διδασκαλίας και στην παιδαγωγική ανάλυση. Ο εκπαιδευτικός 

προσδιορίζει τις δεξιότητες και τις γνώσεις εκείνες που θα πρέπει να αποκτήσουν οι 

µαθητές ώστε να κατακτήσουν τους συγκεκριµένους στόχους και στη συνέχεια να 

αποφασίσει µε ποιο τρόπο θα παρουσιάσει τα ερεθίσµατα στους µαθητές 

(στρατηγικές διδασκαλίας, διδακτικά υλικά, ψυχολογικό κλίµα, διδακτικός χρόνος, 

αξιολόγηση). 

Τελευταίο στάδιο είναι η διεξαγωγή της διδασκαλίας και η αξιολόγηση. Αν 

µετά τη διδασκαλία έχει επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο, τότε οι διατυπώσεις 

σχεδιασµού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της διδασκαλίας τελειώνουν. Σε αντίθετη 
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περίπτωση ο εκπαιδευτικός οφείλει να γυρίσει πίσω και να βρει σε ποια φάση οι 

µαθητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην κατάκτηση της µάθησης. 

Το πιο σηµαντικό όµως Μοντέλο που στάθηκε η βάση της διδασκαλίας µας 

ήταν το Κονστρουκτιβιστικό Μοντέλο, οι ρίζες του οποίου εντοπίζονται στο έργο 

του Piaget , του Vygotsky και του Bruner ,εκπροσώπων της µορφολογικής και 

ανθρωπιστικής ψυχολογίας. 

Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο το άτοµο διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στην 

εποικοδόµηση της κατανόησης και στην εξαγωγή του νοήµατος από τις 

πληροφορίες
8. «Η γνώση είναι ενεργητική ανθρώπινη κατασκευή, που επηρεάζεται 

και αλληλεπιδρά µε τις προϋπάρχουσες συλλήψεις και εµπειρίες» (Φλουρής, 1998). 

Οι φάσεις της διδασκαλίας µε βάση αυτό το µοντέλο είναι ο 

προσανατολισµός, η ανάδειξη ιδεών, η αναδιοργάνωση ιδεών, η εφαρµογή, η 

αναθεώρηση και άλλες. Το µοντέλο αυτό προτείνει τη µαθητοκεντρική διδασκαλία, 

πολύπλοκα περιβάλλοντα, πολλαπλές αναπαραστάσεις περιεχοµένου. Οι διδακτικές 

προσεγγίσεις που βασίζονται σε αυτό το µοντέλο είναι η διερευνητική διδασκαλία, οι 

εργασίες οµάδων, η συνεργατική µάθηση τις οποίες αναφέραµε και παραπάνω 

(Φλουρής, 1998). 

Το Νέο Πλαίσιο Σχολικής Μάθησης προωθεί τον κονστρουκτιβισµό ως πιο 

αξιόλογο µοντέλο µάθησης και διδασκαλίας. Προτείνεται η αντικατάσταση των 

γραµµικών διδακτικών µοντέλων και τρόπων αξιολόγησης. Απαιτείται ένα ανοιχτό, 

πολυδιάστατο και διαθεµατικό σύστηµα το οποίο δεν έχει προκαθορισµένη δοµή. 

Από διδακτικής πλευράς, µας ενδιαφέρει κυρίως α) η άποψη του Vygotsky9 

για την προέλευση της σκέψης και β) η έννοια της «ζώνης επικείµενης ανάπτυξης» 

(zone of proximal development)10, που αφορά τη διαδικασία της ανάπτυξης. 

                                                           
8 Σε αντίθεση με το Μπιχεβιοριστικό Μοντέλο κατά το οποίο η μαθησιακή διαδικασία στηρίζεται στη 

σχέση Ερεθίσματος- Αντίδρασης για όλες τις σχολικές πράξεις ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητά 

τους. Αγνοεί τι συμβαίνει στο εσωτερικό του μαθητή. Παρουσιάζει τη μορφή μιας γραμμικής πορείας 

και αντιμετωπίζει τον εγκέφαλο ως ένα απλό δοχείο συγκέντρωσης πληροφοριών και τη γνώση ως 

κάτι στατικό. Ονομάζεται αλλιώς και εργοστασιακό. 
9
 Ο Vygotsky θεωρεί πως οι ιδέες είναι δημιούργημα της συλλογικής δράσης και συνείδησης και ότι 

το άτομο, μέσα από την επικοινωνία του με το κοινωνικό περιβάλλον, οικειοποιείται το κοινωνικά 

παραχθέν γνωστικό προϊόν που απαρτίζεται από γνωστικά εργαλεία, καθιερωμένες διαδικασίες και 

αποδεκτές στάσεις.  
10

 Η θέση του Vygotsky ότι η κοινωνική αλληλεπικοινωνία γεννά τη γνωστική εξέλιξη φαίνεται 

ξεκάθαρα στο σημείο που προσδιορίζει τη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» ως την «απόσταση μεταξύ 

του κατεχομένου επιπέδου ανάπτυξης, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ανεξάρτητη επίλυση 

προβλημάτων, και το επίπεδο της εν δυνάμει ανάπτυξης, όπως προσδιορίζεται από την ικανότητα να 
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Όσον αφορά τις διδακτικές στρατηγικές που χρησιµοποιήσαµε, λάβαµε υπόψη 

τους πολλαπλούς τύπους νοηµοσύνης11 και τις πολλαπλές προοπτικές γνώσης που 

διευκολύνουν την κατασκευή του νοήµατος, είχαν ευελιξία και προωθούσαν το 

περιεχόµενο και τις εµπειρίες των µαθητών. 

Χρησιµοποιήσαµε ποικιλία υλικών και µεθοδολογικών προσεγγίσεων, 

ακολουθήσαµε τον κατάλληλο ρυθµό διεξαγωγής του µαθήµατος, ιδιαίτερα στους 

µαθητές που έχουν αρνητικά µαθησιακά βιώµατα. Σε όλες τις περιπτώσεις, 

εδραιώσαµε στους µαθητές την πεποίθηση ότι έχουν τις δυνατότητες να επιτύχουν 

τους στόχους τους και ότι η επιτυχία τους εξαρτάται από την προσπάθεια τους 

(Ματσαγγούρας, 2000).  

Ακόµη σηµασία δώσαµε και στο ψυχολογικό κλίµα της τάξης, 

εξασφαλίζοντας τις συνθήκες12 που θα µειώσουν τα αρνητικά συναισθήµατα και θα 

δηµιουργήσουν θετικές στάσεις στους µαθητές. Έτσι οι µαθητές αισθάνονταν 

αποδεκτοί
13 και ασφαλείς να διακινδυνέψουν απόψεις, λύσεις και προτάσεις, χωρίς να 

αποτελέσουν αντικείµενο κριτικής και απόρριψης. 

Είναι επίσης σηµαντικό να πούµε ότι εκµεταλλευτήκαµε τις περιστάσεις, ώστε 

όταν κάποιος µαθητής βρισκόταν στο επίκεντρο του γεγονότος, παρήγαγε λόγο 

σχετικά µε το γεγονός για το οποίο είχε προσωπική άποψη. Μάλιστα φροντίσαµε 

ώστε οι µαθητές να εκτίθενται συχνά σε παραγωγή λόγου, ώστε να αναπτύξουν την 

ικανότητα να παράγουν λόγο «σκόπιµα» διατυπωµένο. 

 

 

                                                                                                                                                                      

επιλύει προβλήματα κάτω από την καθοδήγηση ενηλίκων, ή μέσα από τη συνεργασία με 

ικανότερους συνομηλίκους» Vygotsky. 
11

 Σύμφωνα με τη θεωρία της «πολλαπλής νοημοσύνης» του Gardner (1983,1993) η νοημοσύνη 

μπορεί να διακριθεί σε επτά ανεξάρτητους τύπους: 10τη μουσική 2)την κιναισθητική 30τη 

λογικομαθηματική 40τη γλωσσική 5)την ενδοατομική νοημοσύνη και τη νοημοσύνη του χώρου- 

διαστήματος (Φλουρής, 1998). 

 
12 Η αίσθηση της φυσικής άνεσης ̟ου δηµιουργεί η άνετη και οργανωµένη τάξη, ο θετικός 
συναισθηµατικός τόνος των δια̟ροσω̟ικών σχέσεων, η τάξη στα αντικείµενα και τις 
διαδικασίες και η αίσθηση της ψυχολογικής ασφάλειας και α̟οδοχής, διευκολύνουν τους 
µαθητές να αναλύσουν ̟ρωτοβουλίες και να διακινδυνεύσουν διαφορετικές ̟ροσεγγίσεις. 
13

 Η στάση α̟οδοχής εκφράζεται συνήθως έµµεσα µε τους τρό̟ους ε̟ικοινωνίας ό̟ως είναι 

για ̟αράδειγµα η φιλική ̟ροσαγόρευση του µαθητή, το φυσικό ̟λησίασµα, η εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για τα θέµατά του, το χιούµορ και η αναγνώριση της ̟αρουσίας και της 
συµβολής του µέσα στην τάξη, καθώς και η α̟οφυγή σαρκασµών και κριτικής για τα λάθη 
̟ου τυχόν γίνονται. 
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Αξιολόγηση της έρευνας 

Όσον αφορά την εξωτερική εγκυρότητα της έρευνάς µας, δηλαδή τον βαθµό 

γενίκευσης των αποτελεσµάτων µας, είναι κάτι που δεν θα µας απασχολήσει. Όπως 

αναφέραµε και παραπάνω το δείγµα που επιλέξαµε ήταν δείγµα ευκολίας και αυτό 

έχει ως συνέπεια να µην µπορούµε να γενικεύσουµε τα συµπεράσµατά µας, τα οποία 

αφορούν ουσιαστικά τους συγκεκριµένους µαθητές πάνω στους οποίους έγινε η 

έρευνα. 

Θα θέλαµε ωστόσο να διασφαλίσουµε την εσωτερική εγκυρότητα της έρευνάς 

µας και να αποµονώσουµε τις επείσακτες µεταβλητές, πράγµα που σε καµία βέβαια 

έρευνα δεν µπορεί αν γίνει σε απόλυτο βαθµό. Υπάρχει πιθανότητα να επηρέασαν τα 

αποτελέσµατα της έρευνάς µας µεταβλητές όπως το ιστορικό, η ωριµότητα, η 

προπειραµατική διαδικασία και η επίδραση των οργάνων µέτρησης. 

Πιο συγκεκριµένα, επειδή το πείραµά µας διήρκεσε κάποιο χρονικό διάστηµα, 

κάποια γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτή ίσως επηρέασαν την 

εξαρτηµένη µεταβλητή. Ακόµη οι µαθητές ενδέχεται να βίωναν διάφορες εσωτερικές 

βιολογικές ή ψυχολογικές αλλαγές οι οποίες δεν προέρχονταν από την ανεξάρτητη 

µεταβλητή, αλλά ενδέχεται να επηρέασαν τα αποτελέσµατα της εξαρτηµένης. Επίσης 

πρέπει να επισηµάνουµε ότι το προ- πειραµατικό δοκίµιο που δόθηκε στους µαθητές 

ήταν παρόµοιας µορφής µε το µετά- πειραµατικό δοκίµιο, συνεπώς η εµπειρία 

µάθησης από το προηγούµενο δοκίµιο ενδέχεται να επηρέασε τα υποκείµενα στις 

απαντήσεις του µετά- πειραµατικού δοκιµίου. Αυτή βέβαια η επείσακτη µεταβλητή 

εξουδετερώνεται αφού και οι δύο οµάδες θα έχουν υποστεί την ίδια βελτίωση και 

εµάς µας ενδιαφέρει η µεταξύ τους διαφορά στην επίδοση. Τέλος οι εσωτερικές 

βιολογικές αλλαγές που µπορεί να επήλθαν και πάνω στον ίδιο τον ερευνητή κατά τη 

διάρκεια της µέτρησης και κάποια τεστ να βαθµολογήθηκαν µε µεγαλύτερη επιείκεια 

από κάποια άλλα δεν ήταν δυνατόν να εξουδετερωθεί, γι’ αυτό και γινόµαστε ακόµη 

πιο επιφυλακτικοί στην γενίκευση των αποτελεσµάτων µας. 
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1.3. ∆είγµα 

Πίνακας Α: Κατανοµή συχνοτήτων του δείγµατος. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ν=23 

ΟΜΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ ν=23 

ΣΥΝΟΛΟ Ν=46 

 

Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούµε στον τρόπο επιλογής και στα 

χαρακτηριστικά του δείγµατος. Η έρευνά µας πραγµατοποιήθηκε σε ένα δηµοτικό 

σχολείο του νοµού Ηρακλείου. Τα υποκείµενα που συµµετείχαν στην έρευνα θα ήταν 

46 µαθητές της ∆΄ ∆ηµοτικού το σχολικό έτος 2008- 2009. Ο λόγος που επιλέξαµε 

τους µαθητές της ∆΄ ∆ηµοτικού ήταν το γεγονός ότι όλοι τους πλέον έχουν αναπτύξει 

τις απαραίτητες δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης γραπτών κειµένων. Ακόµη είναι 

σε θέση να κατανοήσουν και να αναλύσουν µια εικόνα, έστω και σε ένα πολύ 

αρχάριο στάδιο.  

Το δείγµα που επιλέξαµε είναι δείγµα ευκολίας, γεγονός που δεν θα µας 

επιτρέψει την γενίκευση των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας. Εξάλλου, κάτι τέτοιο 

δεν αποτελεί την βασική επιδίωξή µας. Αυτό που κυρίως µας ενδιαφέρει είναι, αφού 

διερευνηθεί η σχέση οπτικού γραµµατισµού και µεταγνωστικών δεξιοτήτων γραπτού 

λόγου, να διδαχθούν οι µαθητές τις κατάλληλες στρατηγικές οπτικού γραµµατισµού 

και µεταγνωστικών δεξιοτήτων και να τις εφαρµόσουν σε ένα πλαίσιο αληθινής 

επικοινωνίας µε πραγµατικούς αποδέκτες. Τονίζεται λοιπόν ότι τα ευρήµατα της 

παρούσας έρευνας ισχύουν µόνο για το περιορισµένο και µειωµένου βαθµού 

αντιπροσωπευτικότητας , ως προς τον πληθυσµό δείγµα. 

Η συγκρότηση της πειραµατικής οµάδας (n= 23) και της οµάδας ελέγχου (n= 

23) δεν έγινε µε τη µέθοδο της τυχαίας τοποθέτησης, αφού στην εκπαίδευση οι 

οµάδες, τα τµήµατα είναι προκαθορισµένα. Πρόκειται δηλαδή, όπως διευκρινίστηκε, 

για φυσικές οµάδες που οδηγούν σε ηµιπειραµατισµό. 

Η επιλογή του Τµήµατος ∆3΄ του 37ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ηρακλείου ως 

Πειραµατικής Οµάδας και η επιλογή της Οµάδας Ελέγχου αφορούσε το παράλληλο 

προς το τµήµα ∆3, τµήµα ∆2 του 37ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Οι 

διαδικασίες σύστασης παράλληλων τµηµάτων στα δηµοτικά σχολεία θεωρήθηκε ότι 

διασφαλίζουν σε υπολογίσιµο βαθµό την ισοδυναµία τους, ως προς την ηλικία, το 

φύλο, το γνωστικό επίπεδο και το κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο των παιδιών. 
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1.4 Είδη δεδοµένων 

Σε αυτό το µέρος της µεθοδολογίας θα αναφερθούµε στις µεταβλητές και τις 

κλίµακες µέτρησης στις οποίες ανήκουν, όπως και στις πιθανές σχέσεις που έχουν 

µεταξύ τους, δηλαδή αν είναι ανεξάρτητες ή εξαρτηµένες. Το εργαλείο µέτρησης 

ήταν το τεστ που οι ίδιοι κατασκευάσαµε και ο τρόπος βαθµολόγησής του 

παρουσιάστηκε στο παραπάνω υποκεφάλαιο.  

Η ανεξάρτητη µεταβλητή µας αφορά την παρέµβαση ή µη παρέµβαση στη 

διδασκαλία του γραπτού λόγου τεχνικών οπτικού γραµµατισµού και είναι κατηγορική 

διχοτοµική. 

Οι  εξαρτηµένες µας µεταβλητές αφορούν την επίδοση των µαθητών στις 

µεταγνωστικές δεξιότητες του γραπτού λόγου, πριν και µετά την πειραµατική 

παρέµβαση. Το εργαλείο µέτρησης είναι το παραπάνω και χωρίζει τις εξαρτηµένες 

µεταβλητές σε διχοτοµικές κατηγορικές και ποσοτικές µε ίσο- διαστηµική κλίµακα. 

Το πεδίο τιµών των ποσοτικών µεταβλητών κυµαίνεται από 0 µέχρι 10. 

Για τη συσχέτιση της ανεξάρτητης µεταβλητής µε τις διχοτοµικές κατηγορικές 

µεταβλητές θα χρησιµοποιήσουµε το στατιστικό κριτήριο x τετράγωνο. Για τη 

συσχέτιση της ανεξάρτητης µεταβλητής µε τις ποσοτικές µεταβλητές ίσο διαστηµικής 

κλίµακας θα χρησιµοποιήσουµε το στατιστικό κριτήριο t- test για επαναληπτικές 

µετρήσεις. 

Οι περιορισµοί οι οποίοι αναπτύχθηκαν, µετά από τη διατύπωση των 

ερωτηµάτων και των υποθέσεων της έρευνας, προοικονοµούν µια οριοθετηµένη 

εξέταση και αποσαφήνιση της σχέσης µεταξύ της διδασκαλίας µέσω στρατηγικών 

οπτικού γραµµατισµού και των µεταγνωστικών δεξιοτήτων που αναπτύσσει ο 

µαθητής κατά τη συγγραφή γραπτών κειµένων. Η εφαρµογή της «πειραµατικής 

παρέµβασης» στην ∆΄ ∆ηµοτικού διαδραµάτισε έναν εξίσου καθοριστικό ρόλο στην 

όλη µορφοποίηση και το γενικό περιεχόµενο της. 

Βέβαια ένα αξιόλογο test θα πρέπει να έχει αντικειµενικότητα, αξιοπιστία και 

εγκυρότητα. Η αντικειµενικότητα (objectivity) του test εξαρτάται από το αν η 

βαθµολόγησή του εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς εξεταστές. ∆υστυχώς, η 

δική µας έρευνα βαθµολογήθηκε από έναν. Η αξιοπιστία του (reliability) εξαρτάται 

από το αν οι επαναληπτικές εφαρµογές του ίδιου τεστ στα ίδια άτοµα δίνει ξανά τα 

ίδια αποτελέσµατα.  Η εγκυρότητα (validity) του test εξαρτάται από την ικανότητά 
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του να εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιείται. Για την εγκυρότητα του 

test µας έγινε αναφορά παραπάνω. Η αξιοπιστία στο συγκεκριµένο είδος εξέτασης 

δεν θα ωφελούσε, γιατί οι επαναληπτικές εφαρµογές του θα ήταν επιβαρυντικές για 

την εσωτερική του εγκυρότητα και γιατί η αξιοπιστία σχετίζεται περισσότερο µε τη 

γενίκευση των αποτελεσµάτων, πράγµα που δεν αποτελεί πρωταρχικό σκοπό µας στη 

συγκεκριµένη έρευνα. 

 

 

1.5 Αποτελέσµατα 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από 

την επεξεργασία των δεδοµένων που συγκέντρωσε η έρευνά µας. Για τους σκοπούς 

της παρούσας εργασίας, τα αποτελέσµατα που συγκεντρώθηκαν από τα ερευνητικά 

εργαλεία που περιγράψαµε σε παράγραφο του προηγούµενου κεφαλαίου, 

αναλύθηκαν µε ποσοτικά στατιστικά κριτήρια. 

 Πρώτο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην 

ανάπτυξη της µεταγνωστικής δεξιότητας του µαθητή να σχεδιάζει ένα γραπτό 

επικοινωνιακό κείµενο πριν την πρώτη του καταγραφή; 

 

Πίνακας 1: Κατανοµή συχνοτήτων των δύο οµάδων όσον αφορά στην ύπαρξη ή όχι της µεταγνωστικής 

δεξιότητας του σχεδιασµού στο τελικό τεστ. 

Τελική 

Αξιολόγηση 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 ν % ν % 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 23 50% 0 0% 

ΑΠΟΥΣΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

1 2,2% 22 47,8% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

∆ΕΙΓΜΑ 

24 52,2% 22 47,8% 

 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τα περιγραφικά στοιχεία της µεταγνωστικής 

δεξιότητας του σχεδιασµού, ώστε να συγκρίνουµε την απόδοση της πειραµατικής 

οµάδας και της οµάδας ελέγχου στο µετατέστ. Ελέγξαµε δηλαδή αν οι µαθητές µε τον 

παράγοντα «παρέµβαση» είχαν καλύτερες επιδόσεις από τους µαθητές των οποίων η 
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διδασκαλία έγινε χωρίς παρέµβαση. ∆εν έγινε ο ίδιος έλεγχος και στο pre- test, αφού 

ο παράγοντας παρέµβαση δεν ήταν δυνατό να υπάρξει. 

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, οι µαθητές που είχαν δεχτεί την 

παρέµβαση, δηλαδή η Πειραµατική Οµάδα, έκαναν χρήση της µεθόδου του 

σχεδιασµού του κειµένου τους κατά ποσοστό 100% (50% του συνολικού δείγµατος 

το οποίο αποτελούν και οι δύο οµάδες µαζί), ενώ η Οµάδα Ελέγχου που δεν είχε 

δεχτεί παρέµβαση, έκανε χρήση της συγκεκριµένης µόνο από ένα άτοµο, ποσοστό 

που αντιστοιχεί στο 2,2% του συνολικού δείγµατος. 

Τα αποτελέσµατα αυτά µας δίνουν θετικά αποτελέσµατα για την επιβεβαίωση 

του ισχυρισµού µας ότι η παρέµβαση στη διδασκαλία του γραπτού λόγου µε χρήση 

του οπτικού γραµµατισµού συµβάλλει στην ανάπτυξη της µεταγνωστικής δεξιότητας 

που απευθύνεται στη χρήση του σχεδιασµού ενός κειµένου. Βέβαια υπάρχει η 

πιθανότητα τα αποτελέσµατα αυτά να προέκυψαν και από την ίδια τη διδασκαλία του 

σχεδιασµού που πραγµατοποιήσαµε κατά την διάρκεια της παρέµβασης. Ωστόσο, δεν 

πρέπει να ξεχνάµε, ότι και τα σχεδιαγράµµατα που χρησιµοποιήσαµε για να τον 

διδάξουµε αποτελούν είδος εικόνας και έτσι πάλι καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ο 

οπτικός γραµµατισµός συµβάλλει, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στην ανάπτυξη των 

µεταγνωστικών δεξιοτήτων του γραπτού λόγου, που απαιτούνται, κατά τον 

σχεδιασµό ενός επικοινωνιακού κειµένου.  

Φεύγοντας τώρα από την περιγραφική στατιστική ανάλυση προχωρούµε στον 

συνδυασµό της µεταβλητής της παρέµβασης σε σχέση µε την µεταβλητή της 

επίδοσης του σχεδιασµού στο µετατέστ. Εδώ συνδυάζονται µια κατηγορική 

διχοτοµική µεταβλητή µε µία άλλη διχοτοµική κατηγορική µεταβλητή. Το πρώτο 

στατιστικό κριτήριο που συνήθως επιλέγεται είναι το x τετράγωνο ως τεστ 

ανεξαρτησίας. Η δοκιµασία αυτή είναι ένα εκπληκτικά πολύµορφο στατιστικό 

κριτήριο, καθώς είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να κρίνει έναν µεγάλο αριθµό 

υποθέσεων οι οποίες σχετίζονται µε κατηγορικού τύπου δεδοµένα. Οι προϋποθέσεις 

εφαρµογής του εν λόγω κριτηρίου είναι οι εξής: 

Α)Τα δεδοµένα µας να προέρχονται από τυχαία δειγµατοληψία από τον 

πληθυσµό όλων των δυνατών παρατηρήσεων. Β)Κάθε παρατήρηση θα πρέπει να 

προέρχεται από διαφορετικό υποκείµενο. Γ)Οι εµπλεκόµενες στη διαδικασία 

µεταβλητές, πρέπει να είναι κατηγορικές. ∆)Το πολύ το 20% των κελιών του πίνακα 
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να έχουν αναµενόµενη συχνότητα κάτω από 5. Στ)Το µέγεθος του δείγµατος να 

κυµαίνεται από 25 µέχρι 250.  

Πραγµατοποιούµε λοιπόν τον απαραίτητα έλεγχο για αν δούµε αν είναι εφικτή 

η χρήση του εν λόγω κριτηρίου και βλέπουµε ότι η εφαρµογή του x τετράγωνο θα 

ήταν δυνατή, αφού πραγµατοποιείται η παραδοχή που αναφέρεται στο 20% των 

κελιών µε αναµενόµενη συχνότητα µικρότερη του 5. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά είµαστε σε θέση να κρίνουµε τη µηδενική µας 

υπόθεση: 

Η0: ∆εν υπάρχει σχέση ανάµεσα στην εκπαιδευτική παρέµβαση και στη 

µεταγνωστική δεξιότητα του σχεδιασµού. 

Η1: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στην εκπαιδευτική παρέµβαση και στη 

µεταγνωστική δεξιότητα του σχεδιασµού. 

Πράγµατι, Asymptotic Sig. (2- sided) = 0,000 <0,05. Αυτό συνεπάγεται ότι η 

Η0 απορρίπτεται ισχυρά, και εποµένως ισχύει η εναλλακτική µας υπόθεση, η οποία 

µε άλλα λόγια λέει ότι υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στον παράγοντα «παρέµβαση» 

και στον παράγοντα «σχεδιασµός στο µετατέστ», δηλαδή οι δύο παράγοντες δεν είναι 

µεταξύ τους ανεξάρτητοι. 

 

∆εύτερο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην 

ανάπτυξη της µεταγνωστικής δεξιότητας της γέννησης ιδεών του µαθητή κατά 

την διάρκεια του σχεδιασµού ενός επικοινωνιακού κειµένου; 

 

Το ερώτηµα αυτό υπόκειται στην ειδική περίπτωση όπου ο ερευνητής 

εφαρµόζει πειραµατικό σχέδιο έρευνας και οι ερευνητικές µεταβλητές, µε βάση τις 

οποίες πρόκειται να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής είναι 

ποσοτικές. Τότε οι επιλογές των αντίστοιχων επαγωγικών στατιστικών τεχνικών είναι 

στενά συναρτώµενες µε την ταυτότητα των εξεταζόµενων µεταβλητών. 

Εδώ απαιτείται ο έλεγχος της προόδου που πιθανόν συντελέστηκε στην 

πειραµατική οµάδα ως απόρροια της εφαρµογής του πειράµατος, αν δηλαδή υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά του µέσου όρου της επίδοσης των µαθητών της 

πειραµατικής οµάδας πριν και µετά το πείραµα. Κατάλληλο κριτήριο κρίνεται το 

παραµετρικό κριτήριο t-test για εξαρτηµένα δείγµατα ή επαναληπτικές µετρήσεις. Το 
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paired t-test (t-test για εξαρτηµένα δείγµατα), εξετάζεται σαν ένα επαναληπτικό 

µοντέλο δεδοµένου ότι οι µετρήσεις αφορούν στο ίδιο υποκείµενο. Επιθυµία εδώ 

είναι ο εντοπισµός στατιστικά σηµαντικής διαφοράς των επιδόσεων, γεγονός που 

φανερώνει την πρόοδο των µαθητών ως συνέπεια της εφαρµογής του πειράµατος. Σε 

περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις εφαρµογής του παραπάνω 

κριτηρίου, τότε θα πρέπει να αξιοποιηθεί το α-παραµετρικό κριτήριο Wilcox on. 

Τα ίδια ισχύουν αναφορικά µε την περίπτωση των µαθητών της οµάδας 

ελέγχου. Σε αντίθεση όµως µε την πειραµατική οµάδα, το ζητούµενο εδώ είναι η 

ύπαρξη µη στατιστικά σηµαντικής διαφοράς των επιδόσεων πριν και µετά το 

πείραµα.  

Οι παραδοχές που πρέπει να ισχύουν για να χρησιµοποιήσουµε το 

συγκεκριµένο στατιστικό κριτήριο είναι: α) Τα χρησιµοποιηµένα δεδοµένα να είναι 

αριθµητικού τύπου (scale), β) να υπάρχουν ίδιες συνθήκες για κάθε ζεύγος 

παρατηρήσεων και γ) τα δείγµατα να προέρχονται από κανονικά κατανεµηµένο 

πληθυσµό. 

Οι δύο πρώτες προϋποθέσεις πληρούνται. Μας µένει να ελέγξουµε την 

προϋπόθεση της κανονικότητας Shapiro- Wilk. Το κριτήριο αυτό µας πληροφορεί ότι 

το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι 0%<5%, άρα καταστρατηγείται η 

προϋπόθεση της κανονικότητας. Συνεπώς δεν µπορούµε να προχωρήσουµε στην 

εφαρµογή του παραµετρικού κριτηρίου t-test για επαναληπτικές µετρήσεις. 

Έτσι οδηγούµαστε αναγκαστικά στην εναλλακτική λύση του µη παραµετρικού 

test Wilcox on. Αφού προβούµε στις κατάλληλες ενέργειες οδηγούµαστε στα εξής 

αποτελέσµατα: 

Πίνακας 2: Μέση τιµή, τυπική απόκλιση και στατιστικές τιµές από Wilcox on Signed- Rank Test σε σχέση 

µε τις επιδόσεις της Πειραµατικής Οµάδας (αρχική- τελική αξιολόγηση) όσον αφορά στη γέννηση των 

ιδεών. 

 Αρχική 

Αξιολόγηση 

Τελική 

Αξιολόγηση 

 

Πειραµατικ

ή Οµάδα 

Επιδόσεις 

Πειραµατικ

ής Οµάδας 

Μέσ

η 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλισ

η  

SD 

Μέσ

η 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλισ

η  

SD 

Κριτήριο 

σηµαντικότητας 

z- score 

Ακριβής 

σηµαντικότη

τα σύγκρισης 

p- value 

Γέννηση 

Ιδεών 

0 0 7,43 2,873 - 4,147 0,000 

α. Με βάση αρνητικές ιεραρχίες. 
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Η σύγκριση αυτή αποσκοπεί να καταδείξει κατά πόσο η συγκεκριµένη οµάδα 

βελτιώθηκε ή όχι στο διάστηµα που µεσολάβησε ανάµεσα στις δύο αξιολογήσεις που 

διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα 

της στατιστικής ανάλυσης των επιδόσεων της Πειραµατικής Οµάδας, τα οποία µιλούν 

για την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών, άρα για βελτίωση. Το -4,147 έχει 

αρνητικό πρόσηµο, γιατί απλά το SPSS αφαίρεσε αντίστροφα τις δύο επιδόσεις. (z=-

4,147, p=0,000<0,5). Οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές δηλώνουν τη στατιστικά 

σηµαντική υπεροχή των επιδόσεων της Πειραµατικής Οµάδας έναντι της Οµάδας 

Ελέγχου. 

Προχωρούµε λοιπόν στην διατύπωση των παρακάτω υποθέσεων: 

Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Πειραµατικής Οµάδας στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της γέννησης των ιδεών. 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Πειραµατικής Οµάδας στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της γέννησης των ιδεών. 

Η µηδενική µας υπόθεση όπως µας πληροφορεί ο πίνακας (sig= 0,000) 

απορρίπτεται ισχυρά σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5%. Το συµπέρασµα 

στο οποίο καταλήγουµε είναι ότι η παρέµβαση επηρέασε θετικά την επίδοση της 

πειραµατικής οµάδας στο meta- test, όσον αφορά τη µεταβλητή της γέννησης ιδεών. 

Προχωρούµε λοιπόν στην οµάδα ελέγχου. Η σύγκριση των επικοινωνιακών 

επιδόσεων της Οµάδας Ελέγχου, διενεργείται «υπό τους όρους» που έγινε η 

αντίστοιχη σύγκριση για την Πειραµατική Οµάδα. Σκοπός µας εδώ, για να 

επαληθευθεί η θεωρία µας, είναι να µην βρούµε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στα δύο τεστ. Επιθυµία µας βέβαια θα ήταν να χρησιµοποιήσουµε το 

παραµετρικό κριτήριο paired t- test. Θα πρέπει όµως πρώτα να µας το επιτρέψει ο 

έλεγχος κανονικότητας του δείγµατος. ∆υστυχώς ο δείκτης στατιστικής 

σηµαντικότητας (sig=0,000) Shapiro- Wilk που αφορά το δείγµα µας (23<50) µας 

παραπέµπει στη χρήση και πάλι του α-παραµετρικού Wilcox on. 

 

Πίνακας 3: Μέση τιµή, τυπική απόκλιση και στατιστικές τιµές από Wilcox on Signed- Rank Test σε σχέση 

µε τις επιδόσεις της Οµάδας Ελέγχου (αρχική- τελική αξιολόγηση) όσον αφορά στη γέννηση των ιδεών. 
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 Αρχική 

Αξιολόγηση 

Τελική 

Αξιολόγηση 

 

Πειραµατικ

ή Οµάδα 

Επιδόσεις 

Πειραµατικ

ής Οµάδας 

Μέσ

η 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλισ

η  

SD 

Μέσ

η 

Τιµή  

   X 

Τυπική 

Απόκλισ

η  

SD 

Κριτήριο 

σηµαντικότητ

ας z- score 

Ακριβής 

σηµαντικότητ

α σύγκρισης 

p- value 

Γέννηση 

Ιδεών 

0,22 1,043 0,35 1,668 -0,447 0,655 

 

Ο Πίνακας 3, λοιπόν δηλώνει τι προκύπτει σε σχέση µε τη στατιστική ή µη 

σηµαντικότητα διαφορών των επιδόσεων της Οµάδας Ελέγχου στην αρχική 

αξιολόγηση µε της επιδόσεις της ίδιας οµάδας στην τελική αξιολόγηση. Τα 

αποτελέσµατα που προβάλλονται στον πίνακα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά στους µέσους όρους (z=-0,447, p=0,655>0,05). 

Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Οµάδας Ελέγχου στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της γέννησης των ιδεών. 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Οµάδας Ελέγχου στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της γέννησης των ιδεών. 

Ο δείκτης (sig=0,655) στατιστικής σηµαντικότητας του πίνακα µας 

επιβεβαιώνει τη µηδενική µας υπόθεση, για απουσία στατιστικά σηµαντικής 

διαφοράς ανάµεσα στην επίδοση του pre- test και του meta- test όσον αφορά στη 

µεταγνωστική δεξιότητα της γέννησης των ιδεών. Η ανυπαρξία στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών στη µεταβλητή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η Οµάδα Ελέγχου 

δεν παρουσίασε βελτίωση στη γέννηση των ιδεών. 

 

Τρίτο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην 

ανάπτυξη της µεταγνωστικής δεξιότητας της οργάνωσης των ιδεών του µαθητή 

κατά τη διάρκεια σχεδιασµού ενός επικοινωνιακού κειµένου; 

Ενδεικτικό παραµετρικό κριτήριο είναι και εδώ το t-test για επαναληπτικές 

µετρήσεις. Βλέπουµε ότι και εδώ καταστρατηγείται η προϋπόθεση της κανονικότητας 

στο Shapiro- Wilk, άρα οδηγούµαστε ξανά στη χρήση του µη παραµετρικού Wilcox 
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on. Ο Πίνακας 4 που έπεται, παρουσιάζει και συγκρίνει τα αποτελέσµατα της 

στατιστικής ανάλυσης των επιδόσεων της Πειραµατικής οµάδας όσον αφορά στην 

οργάνωση των ιδεών, κατά την αξιολόγηση πριν και µετά από την πειραµατική 

παρέµβαση. Η χρήση του Wilcoxon κατέδειξε στατιστικά σηµαντική διαφορά στη 

βαθµολογία της οργάνωσης των ιδεών. ∆ιαπιστώνεται ότι οι διαφορές είναι 

σηµαντικές σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,5 (z=-4,342, p=0,000<0,05). 

Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασµό µε τη στατιστικά σηµαντική διαφορά που έχει 

προκύψει, επιτρέπει να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η Πειραµατική Οµάδα βελτίωσε 

της επιδόσεις της στην οργάνωση των ιδεών. 

 

Πίνακας 4: Μέση τιµή, τυπική απόκλιση και στατιστικές τιµές από Wilcox on Signed- Rank Test σε σχέση 

µε τις επιδόσεις της Πειραµατικής Οµάδας (αρχική- τελική αξιολόγηση) όσον αφορά στη οργάνωση των 

ιδεών. 

 Αρχική 

Αξιολόγηση 

Τελική 

Αξιολόγηση 

 

Πειραµατικ

ή Οµάδα 

Επιδόσεις 

Πειραµατικ

ής Οµάδας 

Μέσ

η 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλισ

η  

SD 

Μέσ

η 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλισ

η  

SD 

Κριτήριο 

σηµαντικότητας 

z- score 

Ακριβής 

σηµαντικότη

τα σύγκρισης 

p- value 

Οργάνωση 

Ιδεών 

0 0 8,65 2,328 - 4,342 0,000 

α. Με βάση αρνητικές ιεραρχίες. 

 

∆ιατυπώνουµε τώρα τις δύο υποθέσεις µας: 

Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Πειραµατικής Οµάδας στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της οργάνωσης των ιδεών. 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Πειραµατικής Οµάδας στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της οργάνωσης των ιδεών. 

Ο δείκτης (sig=0,000) στατιστικής σηµαντικότητας του πίνακα µας απορρίπτει 

τη µηδενική µας υπόθεση, για απουσία στατιστικά σηµαντικής διαφοράς ανάµεσα 

στην επίδοση του pre- test και του meta- test όσον αφορά στη µεταγνωστική 

δεξιότητα της οργάνωσης των ιδεών. Άρα υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στο pre- test και στο meta- test της Πειραµατικής οµάδας όσον αφορά στην 
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οργάνωση των ιδεών. Από τη δεδοµένη σύγκριση λοιπόν, προκύπτει η στατιστικά 

σηµαντική διαφοροποίηση των επιδόσεων της Πειραµατικής Οµάδας, οι οποίες 

συνιστούν προϊόν της τελικής αξιολόγησης, συγκριτικά µε τις επιδόσεις της ίδιας 

οµάδας που αναλογούν στην αρχική αξιολόγηση. 

Συνεχίζουµε τώρα µε την Oµάδα Ελέγχου. Ξεκινάµε ελέγχοντας αν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χρήση του paired samples t- test.  Από την 

ένδειξη (sig=0,000) οδηγούµαστε ξανά στη χρήση του α- παραµετρικού Wilcox on. Ο 

Πίνακας 5 αφορά τα αποτελέσµατα από τη χρήση του στατιστικού κριτηρίου 

Wilcoxon σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05, σε σχέση µε τις επιδόσεις της οµάδας 

ελέγχου στην οργάνωση των ιδεών, κατά τις δύο αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν. 

Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

στη βαθµολογία (z=-0,444, p=0,655> 0,05). 

 

Πίνακας 5: Μέση τιµή, τυπική απόκλιση και στατιστικές τιµές από Wilcox on Signed- Rank Test σε σχέση 

µε τις επιδόσεις της Οµάδας Ελέγχου (αρχική- τελική αξιολόγηση) όσον αφορά στην οργάνωση  των 

ιδεών. 

 Αρχική 

Αξιολόγηση 

Τελική 

Αξιολόγηση 

 

Οµάδα 

Ελέγχου 

Επιδόσεις 

Οµάδας 

Ελέγχου 

Μέση 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλιση  

SD 

Μέση 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλιση  

SD 

Κριτήριο 

σηµαντικότητας 

z- score 

Ακριβής 

σηµαντικότητα 

σύγκρισης p- 

value 

Γέννηση 

Ιδεών 

0,22 1,043 0,43 2,085 -0,447 0,655 

Με βάση αρνητικές ιεραρχίες. 

 

Ως εκ τούτου, από τη σύγκριση των επικοινωνιακών επιδόσεων της Οµάδας 

Ελέγχου, κατά τις δύο αξιολογήσεις (αρχική και τελική αξιολόγηση), εξάγεται η µη 

ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής διαφοράς, σε αντίθεση µε την αντίστοιχη σύγκριση 

όσον αφορά στην Πειραµατική Οµάδα, όπου υφίσταται όντως σηµαντική διαφορά η 

οποία φανερώνει βελτίωση, µετά την εφαρµογή της πειραµατικής παρέµβασης. 

∆ιατυπώνουµε τώρα τις δύο υποθέσεις µας: 

Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Οµάδας Ελέγχου στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της οργάνωσης των ιδεών. 
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Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Οµάδας Ελέγχου στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της οργάνωσης των ιδεών. 

Ο δείκτης (sig=0,655) στατιστικής σηµαντικότητας του πίνακα επιβεβαιώνει 

τη µηδενική µας υπόθεση, για απουσία στατιστικά σηµαντικής διαφοράς ανάµεσα 

στην επίδοση του pre- test και του meta- test όσον αφορά στη µεταγνωστική 

δεξιότητα της οργάνωσης των ιδεών στην Οµάδα Ελέγχου. 

 

Τέταρτο ερευνητικό ερώτηµα:  Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην 

ανάπτυξη της µεταγνωστικής δεξιότητας του µαθητή για ανάγκη βελτίωσης του 

αρχικού του κειµένου; 

 

Πίνακας 6: Κατανοµή συχνοτήτων των δύο οµάδων όσον αφορά στην ύπαρξη ή όχι της µεταγνωστικής 

δεξιότητας της βελτίωσης στο τελικό τεστ. 

Τελική 

Αξιολόγηση 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 ν % ν % 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 22 47,8% 1 2,2% 

ΑΠΟΥΣΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

3 6,5% 20 43,5% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

∆ΕΙΓΜΑ 

25 54,3% 21 45,7% 

 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τα περιγραφικά στοιχεία της µεταγνωστικής 

δεξιότητας της βελτίωσης, ώστε να συγκρίνουµε την απόδοση της πειραµατικής 

οµάδας και της οµάδας ελέγχου στο µετατέστ. Ελέγξαµε δηλαδή αν οι µαθητές µε τον 

παράγοντα «παρέµβαση» είχαν καλύτερες επιδόσεις από τους µαθητές των οποίων η 

διδασκαλία έγινε χωρίς παρέµβαση.  

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι µαθητές που είχαν δεχτεί την παρέµβαση, 

δηλαδή η Πειραµατική Οµάδα, βελτίωσαν το κείµενό τους κατά 47,8% του 

συνολικού δείγµατος, ενώ η Οµάδα Ελέγχου που δεν είχε δεχτεί παρέµβαση, έκανε 

χρήση της συγκεκριµένης µόνο από τρία άτοµα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 6,5% 

του συνολικού δείγµατος. 
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Τα αποτελέσµατα αυτά µας βοηθούν στην επιβεβαίωση του ισχυρισµού µας 

ότι η παρέµβαση στη διδασκαλία του γραπτού λόγου µε χρήση του οπτικού 

γραµµατισµού συµβάλλει στην ανάπτυξη της µεταγνωστικής δεξιότητας που 

απευθύνεται στην βελτίωση ενός κειµένου.  

Προχωράµε τώρα στο συνδυασµό των δύο µεταβλητών. Εδώ συνδυάζονται 

µια κατηγορική διχοτοµική µεταβλητή µε µία άλλη διχοτοµική κατηγορική 

µεταβλητή. Το πρώτο στατιστικό κριτήριο που συνήθως επιλέγεται είναι το x 

τετράγωνο. Γίνεται σαφές ότι η εφαρµογή του x τετράγωνο είναι δυνατή, αφού 

πραγµατοποιείται η παραδοχή που αναφέρεται στο 20% των κελιών µε αναµενόµενη 

συχνότητα µικρότερη του 5. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία είµαστε σε θέση να κρίνουµε τη µηδενική µας 

υπόθεση: 

Η0: ∆εν υπάρχει σχέση ανάµεσα στην εκπαιδευτική παρέµβαση και στη 

µεταγνωστική δεξιότητα των δύο οµάδων όσον αφορά στην ανάγκη για βελτίωση 

του κειµένου στο meta- test. 

Η1: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στην εκπαιδευτική παρέµβαση και στη 

µεταγνωστική δεξιότητα των δύο οµάδων όσον αφορά στην ανάγκης για βελτίωση 

του κειµένου. 

Πράγµατι, Asymp. Sig. (2- sided) = 0,000 <0,05. Αυτό συνεπάγεται ότι η 

µηδενική υπόθεση απορρίπτεται ισχυρά, και εποµένως ισχύει η εναλλακτική µας 

υπόθεση, η οποία µε άλλα λόγια λέει ότι υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στον παράγοντα 

«παρέµβαση» και στον παράγοντα «βελτίωση στο µετατέστ», δηλαδή οι δύο 

παράγοντες δεν είναι µεταξύ τους ανεξάρτητοι. 

 

Πέµπτο ερευνητικό ερώτηµα : Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην 

ανάπτυξη της µεταγνωστικής δεξιότητας του µαθητή να διακρίνει στην αρχική 

του καταγραφή λάθη που έχουν σχέση µε το περιεχόµενο; 

Και αυτή τη φορά θα προσπαθήσουµε να χρησιµοποιήσουµε το paired 

samples t-test, αφού βέβαια πρώτα ελέγξουµε την κανονικότητα της κατανοµής του 

δείγµατος.Η προϋπόθεση της κανονικότητας πληρείται αυτή τη φορά αφού sig= 

18%>5%. 
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Εποµένως προχωρούµε στην διαδικασία εκτέλεσης του t-test για 

επαναληπτικές µετρήσεις. Μελετώντας το ισχύει στην περίπτωση της Πειραµατικής 

Οµάδας, εξάγεται το συµπέρασµα ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

(sig=0,000<0,05), γεγονός που παραπέµπει σε βελτίωση του συγκεκριµένου 

επιπέδου. 

 

 

 

 

Πίνακας 7: Μέση τιµή, τυπική απόκλιση και στατιστικές τιµές από Paired Samples t- Test σε σχέση µε τις 

επιδόσεις της Πειραµατική Οµάδας (αρχική- τελική αξιολόγηση) όσον αφορά στην βελτίωση του 

περιεχοµένου. 

 Αρχική 

Αξιολόγηση 

Τελική 

Αξιολόγηση 

Sig. (2-tailed) 

Πειραµατική 

Οµάδα  

Επιδόσεις 

Πειραµατικής 

Οµάδας  

Μέση 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλιση  

SD 

Μέση 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλιση  

SD 

0,000 

Περιεχόµενο 4,78 2,235 7 2,067 

 

Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Οµάδας Ελέγχου στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της βελτίωσης του περιεχοµένου. 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Οµάδας Ελέγχου στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της βελτίωσης του περιεχοµένου. 

Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται ισχυρά σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας sig=0,000. Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι επιδόσεις της 

πειραµατικής οµάδας στο µετά- τεστ βελτιώθηκαν. 

Στην περίπτωση της Οµάδας Ελέγχου, όπως ο Πίνακας 8 δείχνει, δεν 

υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε αυτή τη µεταβλητή (z=-0,765, 

p=0,444). Για διαδικαστικούς λόγους εξηγούµε ότι ελέγξαµε αρχικά αν θα 

µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε το t- test. Για άλλη µια φορά η προϋπόθεση της 

κανονικότητας καταστρατηγείται, πράγµα που µας οδηγεί στο test Wilcox on 
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Πίνακας 8: Μέση τιµή, τυπική απόκλιση και στατιστικές τιµές από Paired Samples t- Test σε σχέση µε τις 

επιδόσεις της Οµάδας Ελέγχου (αρχική- τελική αξιολόγηση) όσον αφορά στην βελτίωση του 

περιεχοµένου. 

 Αρχική 

Αξιολόγηση 

Τελική 

Αξιολόγηση 

 

Οµάδα 

Ελέγχο

υ 

Επιδόσεις 

Οµάδας 

Ελέγχου 

Μέσ

η 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλισ

η  

SD 

Μέσ

η 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλισ

η  

SD 

Κριτήριο 

σηµαντικότητα

ς z- score 

Ακριβής 

σηµαντικότητ

α σύγκρισης 

p- value 

Βελτίωση 

Περιεχοµένο

υ 

3,70 1,608 3,57 1,879 -0,765 0,444 

Με βάση θετικές ιεραρχίες. 

 

Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Οµάδας Ελέγχου στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της βελτίωσης του περιεχοµένου. 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Οµάδας Ελέγχου στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της βελτίωσης του περιεχοµένου. 

Ο δείκτης (sig=0,444) στατιστικής σηµαντικότητας του πίνακα µας ενισχύει 

τη µηδενική υπόθεση, για απουσία στατιστικά σηµαντικής διαφοράς ανάµεσα στην 

επίδοση του pre- test και του meta- test όσον αφορά στη µεταγνωστική δεξιότητα της 

βελτίωσης του περιεχοµένου. 

 

Έκτο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην 

ανάπτυξη της µεταγνωστικής δεξιότητας του µαθητή να διακρίνει στην αρχική 

του καταγραφή λάθη που έχουν σχέση µε τον τρόπο έκφρασής του; 

Θα προσπαθήσουµε πάλι να χρησιµοποιήσουµε το παραµετρικό κριτήριο t-

test για επαναληπτικές µετρήσεις, αφού βέβαια ελέγξουµε αν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής του. Η προϋπόθεση κανονικότητας καταστρατηγείται 

(sig=0,004<0,05) και προχωρούµε στο µη παραµετρικό Wilcoxon. 

Ο Πίνακας 9 αφορά τα αποτελέσµατα από τη χρήση του στατιστικού 

κριτηρίου Wilcoxon σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05, σε σχέση µε τις επιδόσεις 
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της οµάδας ελέγχου στην βελτίωση της έκφρασης, κατά τις δύο αξιολογήσεις που 

διενεργήθηκαν. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι  υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές στη βαθµολογία (z=-3,576, p=0,000 < 0,05). 

 

Πίνακας 9: Μέση τιµή, τυπική απόκλιση και στατιστικές τιµές από Paired Samples t- Test σε σχέση µε τις 

επιδόσεις της Πειραµατικής Οµάδας (αρχική- τελική αξιολόγηση) όσον αφορά στην βελτίωση της 

έκφρασης. 

 Αρχική 

Αξιολόγηση 

Τελική 

Αξιολόγηση 

 

Πειραµατικ

ή Οµάδα  

Επιδόσεις 

Πειραµατικ

ής Οµάδας  

Μέσ

η 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλισ

η  

SD 

Μέσ

η 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλισ

η  

SD 

Κριτήριο 

σηµαντικότητ

ας z- score 

Ακριβής 

σηµαντικότητ

α σύγκρισης 

p- value 

Βελτίωση 

Έκφρασης 

4,57 2,537 6,13 2,262 -3,576 0,000 

Με βάση αρνητικές ιεραρχίες. 

 

Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Πειραµατικής Οµάδας στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της βελτίωσης της έκφρασης. 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Πειραµατικής Οµάδας στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της βελτίωσης της έκφρασης. 

Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται, µε αποτέλεσµα να υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά στην Πειραµατική Οµάδα στο pre- test από το meta- test. 

Ακολουθεί η Οµάδα Ελέγχου. Ξεκινάµε πάλι µε τον έλεγχο της 

κανονικότητας του δείγµατος, ώστε να χρησιµοποιήσουµε το t-test. Πάλι δεν 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το συγκεκριµένο κριτήριο (sig=0,000) , 

καταλήγοντας στο Wilcox on test. Ο Πίνακας 10 αφορά τα αποτελέσµατα από τη 

χρήση του στατιστικού κριτηρίου Wilcoxon σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05, σε 

σχέση µε τις επιδόσεις της οµάδας ελέγχου στην οργάνωση των ιδεών, κατά τις δύο 

αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη βαθµολογία (z=-1,100, p=0,271> 0,05). 
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Πίνακας 10: Μέση τιµή, τυπική απόκλιση και στατιστικές τιµές από Paired Samples t- Test σε σχέση µε 

τις επιδόσεις της Οµάδας Ελέγχου (αρχική- τελική αξιολόγηση) όσον αφορά στην βελτίωση της 

έκφρασης. 

 Αρχική 

Αξιολόγηση 

Τελική 

Αξιολόγηση 

 

Οµάδα 

Ελέγχου 

Επιδόσεις 

Οµάδας 

Ελέγχου 

Μέση 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλιση  

SD 

Μέση 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλιση  

SD 

Κριτήριο 

σηµαντικότητας 

z- score 

Ακριβής 

σηµαντικότητα 

σύγκρισης p- 

value 

Βελτίωση 

Έκφρασης 

3,48 1,648 3,65 1,641 -1,100 0,271 

Με βάση αρνητικές ιεραρχίες. 

 

Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Οµάδας Ελέγχου στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της βελτίωσης της έκφρασης. 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Οµάδας Ελέγχου στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της βελτίωσης της έκφρασης. 

Η µηδενική υπόθεση ισχύει, αφού δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

(sig=0,271). 

 

Έβδοµο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην 

ανάπτυξη της µεταγνωστικής δεξιότητας του µαθητή να διακρίνει στην αρχική 

του καταγραφή λάθη που έχουν σχέση µε τη δοµή των προτάσεων του κειµένου 

του; 

Ελέγχουµε αν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε t-test για επαναληπτικές 

µετρήσεις. Η προϋπόθεση της κανονικότητας καταστρατηγείται. Άρα, 

αναγκαζόµαστε να χρησιµοποιήσουµε το Wilcox on test. Ο Πίνακας 11 αφορά τα 

αποτελέσµατα από τη χρήση του στατιστικού κριτηρίου Wilcoxon σε επίπεδο 

σηµαντικότητας α=0,05, σε σχέση µε τις επιδόσεις της οµάδας ελέγχου στην δοµή 

των προτάσεων, κατά τις δύο αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν. Από τον έλεγχο αυτό 

προέκυψε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη βαθµολογία (z=-3,552, 

p=0,000< 0,05). 



141 

 

 

Πίνακας 11: Μέση τιµή, τυπική απόκλιση και στατιστικές τιµές από Paired Samples t- Test σε σχέση µε 

τις επιδόσεις της Πειραµατικής Οµάδας (αρχική- τελική αξιολόγηση) όσον αφορά στην βελτίωση της 

δοµής των προτάσεων. 

 Αρχική 

Αξιολόγηση 

Τελική 

Αξιολόγηση 

 

Πειραµατικ

ή Οµάδα  

Επιδόσεις 

Πειραµατικ

ής Οµάδας  

Μέσ

η 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλισ

η  

SD 

Μέσ

η 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλισ

η  

SD 

Κριτήριο 

σηµαντικότητ

ας z- score 

Ακριβής 

σηµαντικότητ

α σύγκρισης 

p- value 

Βελτίωση 

∆οµής 

Προτάσεων 

4,87 2,242 6,65 2,166 -3,552 0,000 

Με βάση αρνητικές ιεραρχίες. 

 
Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Πειραµατικής Οµάδας στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της δοµής των προτάσεων. 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Πειραµατικής Οµάδας στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της δοµής των προτάσεων. 

Ισχύει η εναλλακτική µας υπόθεση σε υψηλό επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας (sig=0,000), δηλαδή υπάρχει διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Πειραµατικής Οµάδας στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της δοµής των προτάσεων. 

Πάµε τώρα στην οµάδα ελέγχου. Ο έλεγχος της κανονικότητας µας δείχνει ότι 

η προϋπόθεση της κανονικότητας καταστρατηγείται (sig=0,000). Άρα οδηγούµαστε 

πάλι στο α- παραµετρικό Wilcox on. Ο Πίνακας 12 αφορά τα αποτελέσµατα από τη 

χρήση του στατιστικού κριτηρίου Wilcoxon σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05, σε 

σχέση µε τις επιδόσεις της οµάδας ελέγχου στην δοµή των προτάσεων, κατά τις δύο 

αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη βαθµολογία (z=-1,552, p=0,121> 0,05). 

 

Πίνακας 12: Μέση τιµή, τυπική απόκλιση και στατιστικές τιµές από Paired Samples t- Test σε σχέση µε 

τις επιδόσεις της Οµάδας Ελέγχου(αρχική- τελική αξιολόγηση) όσον αφορά στην βελτίωση δοµής 

προτάσεων. 
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 Αρχική 

Αξιολόγηση 

Τελική 

Αξιολόγηση 

 

Οµάδα 

Ελέγχου 

Επιδόσεις 

Οµάδας 

Ελέγχου 

Μέση 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλιση  

SD 

Μέση 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλιση  

SD 

Κριτήριο 

σηµαντικότητας 

z- score 

Ακριβής 

σηµαντικότητα 

σύγκρισης p- 

value 

Βελτίωση 

∆οµής 

Προτάσεων 

3,48 1,620 3,83 1,696 -1,552 0,121 

Με βάση αρνητικές ιεραρχίες. 

 

Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Οµάδας Ελέγχου στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της δοµής των προτάσεων. 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Οµάδας Ελέγχου στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της δοµής των προτάσεων. 

Η µηδενική υπόθεση ισχύει, αφού sig=0,121. Άρα, δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της Οµάδας Ελέγχου στο pre- test και στο 

meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική δεξιότητα της δοµής των προτάσεων. 

 

Ένατο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην 

ανάπτυξη της µεταγνωστικής δεξιότητας του µαθητή να διακρίνει στην αρχική 

του καταγραφή λάθη που έχουν σχέση µε τη δοµή των ιδεών του; 

Για να κάνω χρήση του t-test για επαναληπτικές µετρήσεις, θα ελέγξω πρώτα την 

κανονικότητα. Από τα δεδοµένα προκύπτει το sig=0,269, πράγµα που µας επιτρέπει 

να κάνουµε χρήση του t-test. Άρα κάνοντας τις απαραίτητες διεργασίες στο SPSS, 

καταλήγουµε στον Πίνακα 13. Ο Πίνακας 13 µας παρουσιάζει τη µέση τιµή, την 

τυπική απόκλιση και τις τιµές που προέκυψαν από το t- test στις δύο επαναληπτικές 

µετρήσεις των επιδόσεων της Πειραµατικής Οµάδας, όσον αφορά στην βελτίωση της 

δοµής των ιδεών. 
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Πίνακας 13: Μέση τιµή, τυπική απόκλιση και στατιστικές τιµές από Paired Samples t- Test σε σχέση µε 

τις επιδόσεις της Πειραµατικής Οµάδας (αρχική- τελική αξιολόγηση) όσον αφορά στην βελτίωση της 

δοµής των ιδεών. 

 Αρχική 

Αξιολόγηση 

Τελική 

Αξιολόγηση 

T- test sig 

Πειραµατική 

Οµάδα  

Επιδόσεις 

Πειραµατικής 

Οµάδας  

Μέση 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλιση  

SD 

Μέση 

Τιµή  

   x 

Τυπική 

Απόκλιση  

SD 

-7,609 0,000 

Βελτίωση 

∆οµής 

Προτάσεων 

4,74 2,527 7,78 2,335 

Με βάση αρνητικές ιεραρχίες. 

 

Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Πειραµατικής Οµάδας στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της δοµής των ιδεών. 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Πειραµατικής Οµάδας στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της δοµής των ιδεών. 

Ο παραπάνω πίνακας µας δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

(sig=0,000) στο pre- test και στο meta- test στην Πειραµατική Οµάδα. Άρα, υπήρξε 

βελτίωση των επιδόσεων της Πειραµατικής Οµάδας µετά την παρέµβαση. 

Για την Οµάδα Ελέγχου θα χρησιµοποιήσουµε αναγκαστικά το Wilcox on, 

αφού ο δείκτης στατιστικής σηµαντικότητας (sig=0,000) δεν µας το επιτρέπει.  

Ο Πίνακας 14 αφορά τα αποτελέσµατα από τη χρήση του στατιστικού 

κριτηρίου Wilcoxon σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05, σε σχέση µε τις επιδόσεις 

της Οµάδας Ελέγχου στην βελτίωση της δοµής των ιδεών, κατά τις δύο αξιολογήσεις 

που διενεργήθηκαν. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στη βαθµολογία (z=-0,974, p=0,330> 0,05). 

 

Πίνακας 14: Μέση τιµή, τυπική απόκλιση και στατιστικές τιµές από Paired Samples t- Test σε σχέση µε 

τις επιδόσεις της Οµάδας Ελέγχου (αρχική- τελική αξιολόγηση) όσον αφορά στην βελτίωση της δοµής 

των ιδεών. 

 Αρχική 

Αξιολόγηση 

Τελική 

Αξιολόγηση 

 

Οµάδα Επιδόσεις Μέση Τυπική Μέση Τυπική Κριτήριο Ακριβής 
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Ελέγχου Οµάδας 

Ελέγχου 

Τιµή  

   x 

Απόκλιση  

SD 

Τιµή  

   x 

Απόκλιση  

SD 

σηµαντικότητας 

z- score 

σηµαντικότητα 

σύγκρισης p- 

value 

Βελτίωση 

∆οµής 

Ιδεών 

3,26 1,959 3,65 2,328 -0,974 0,330 

Με βάση αρνητικές ιεραρχίες. 

 

Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Οµάδας Ελέγχου στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της δοµής των ιδεών. 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της 

Οµάδας Ελέγχου στο pre- test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική 

δεξιότητα της δοµής των ιδεών. 

Η µηδενική υπόθεση ισχύει, αφού sig=0,330. Συνεπώς, δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση της Οµάδας Ελέγχου στο pre- 

test και στο meta-test όσον αφορά στην µεταγνωστική δεξιότητα της δοµής των 

ιδεών. 

 

∆έκατο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην 

ανάπτυξη της δεξιότητας του οπτικού γραµµατισµού να παράγει ο ίδιος ο 

µαθητής εικονιστικά κείµενα; 

 

Πίνακας 15: Κατανοµή συχνοτήτων των δύο οµάδων όσον αφορά στην ύπαρξη ή όχι της δεξιότητας του 

οπτικού γραµµατισµού στο τελικό τεστ. 

Τελική 

Αξιολόγηση 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 ν % ν % 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 22 47,8% 1 2,2% 

ΑΠΟΥΣΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

20 43,5% 3 6,5% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

∆ΕΙΓΜΑ 

42 91,3% 4 8,7% 

 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τα περιγραφικά στοιχεία της δεξιότητας του 

οπτικού γραµµατισµού, ώστε να συγκρίνουµε την απόδοση της Πειραµατικής 
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Οµάδας και της οµάδας ελέγχου στο µετατέστ. Ελέγξαµε δηλαδή αν οι µαθητές µε 

τον παράγοντα «παρέµβαση» είχαν καλύτερες επιδόσεις από τους µαθητές των 

οποίων η διδασκαλία έγινε χωρίς παρέµβαση.  

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, τόσο οι µαθητές που είχαν δεχτεί την 

παρέµβαση, δηλαδή η Πειραµατική Οµάδα, όσο και η Οµάδα Ελέγχου έκαναν χρήση 

της µεθόδου του οπτικού γραµµατισµού κατά ένα µεγάλο ποσοστό. 

Τα αποτελέσµατα αυτά είναι αντίθετα προς τον ισχυρισµό µας ότι η 

παρέµβαση στη διδασκαλία του γραπτού λόγου µε χρήση του οπτικού γραµµατισµού 

συµβάλλει στην ανάπτυξη της δεξιότητας του οπτικού γραµµατισµού που 

απευθύνεται στην οπτική αναπαράσταση ενός κειµένου. Υπάρχει η πιθανότητα αυτό 

να συµβαίνει γιατί οι µαθητές της συγκεκριµένης ηλικίας θεωρούν αρκετά ευχάριστη 

τη διαδικασία της έκφρασης µέσω της ζωγραφικής, αφού δεν απαιτεί γνωστικό 

φορτίο. Αντίθετα είναι κάτι που ξεκουράζει τους µαθητές.  

Για να κάνουµε µια συσχέτιση των µεταβλητών το πρώτο στατιστικό κριτήριο 

που συνήθως επιλέγεται είναι το x τετράγωνο. ∆υστυχώς όµως οι προϋποθέσεις 

εφαρµογής του εν λόγω κριτηρίου δεν πληρούνται, εποµένως προβήκαµε στη χρήση 

του στατιστικού κριτηρίου Fisher’s Exact Test.  

Η0: ∆εν υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία γραπτού λόγου µε τη χρήση 

στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην ανάπτυξη της δεξιότητας του οπτικού 

γραµµατισµού να παράγει ο ίδιος ο µαθητής εικονιστικά κείµενα. 

Η1: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία γραπτού λόγου µε τη χρήση 

στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην ανάπτυξη της δεξιότητας του οπτικού 

γραµµατισµού να παράγει ο ίδιος ο µαθητής εικονιστικά κείµενα. 

Επειδή το παρατηρούµενο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας µε τη µέθοδο 

προσοµοίωσης που επιλέξαµε είναι sig= 0,608 , οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι η 

µηδενική υπόθεση ισχύει. Εδώ ενεργοποιείται η µηδενική µας υπόθεση ότι δεν 

σχετίζεται η παρέµβαση µε τη διάθεση του µαθητή για οπτική αναπαράσταση. 

 

Ενδέκατο ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία 

γραπτού λόγου µε τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην 

ανάπτυξη της µεταγνωστικής δεξιότητας του µαθητή να πραγµατοποιεί τις 

βελτιώσεις που επισήµανε στην πρώτη καταγραφή; 
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Πίνακας 16: Κατανοµή συχνοτήτων των δύο οµάδων όσον αφορά στην ύπαρξη ή όχι της µεταγνωστικής 

δεξιότητας της έκδοσης στο τελικό τεστ. 

Τελική 

Αξιολόγηση 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 ν % ν % 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 22 47,8% 1 2,2% 

ΑΠΟΥΣΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

2 4,3% 21 45,7% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

∆ΕΙΓΜΑ 

24 52,2% 22 47,8% 

 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τα περιγραφικά στοιχεία της µεταγνωστικής 

δεξιότητας της έκδοσης, ώστε να συγκρίνουµε την απόδοση της πειραµατικής οµάδας 

και της οµάδας ελέγχου στο µετατέστ. Ελέγξαµε δηλαδή αν οι µαθητές µε τον 

παράγοντα «παρέµβαση» είχαν καλύτερες επιδόσεις από τους µαθητές των οποίων η 

διδασκαλία έγινε χωρίς παρέµβαση.  

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, οι µαθητές που είχαν δεχτεί την 

παρέµβαση, δηλαδή η Πειραµατική Οµάδα, προχώρησαν στην έκδοση του κειµένου 

τους κατά ποσοστό 47,8% του συνολικού δείγµατος, ενώ η Οµάδα Ελέγχου που δεν 

είχε δεχτεί παρέµβαση, προχώρησε σε αυτή την δραστηριότητα µόνο από δύο άτοµα, 

ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4,3% του συνολικού δείγµατος. 

Επιβεβαιώνεται έτσι ο ισχυρισµός µας ότι η παρέµβαση στη διδασκαλία του 

γραπτού λόγου µε χρήση του οπτικού γραµµατισµού συµβάλλει στην ανάπτυξη της 

µεταγνωστικής δεξιότητας των µαθητών που απευθύνεται στην πραγµατοποίηση των 

βελτιώσεων που έκανε στην πρώτη καταγραφή, σε µία τελική καταγραφή.  

Για τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών θα ελέγξουµε αρχικά αν µπορούµε να 

κάνουµε χρήση του παραµετρικού κριτηρίου x τετράγωνο. Η εφαρµογή του x 

τετράγωνο είναι δυνατή, αφού πραγµατοποιείται η παραδοχή που αναφέρεται στο 

20% των κελιών µε αναµενόµενη συχνότητα µικρότερη του 5. 

Με βάση τα στοιχεία είµαστε σε θέση να κρίνουµε τη µηδενική µας υπόθεση: 

Η0: ∆εν υπάρχει σχέση ανάµεσα στην εκπαιδευτική παρέµβαση και στη 

µεταγνωστική δεξιότητα της ανάγκης για έκδοση του βελτιωµένου κειµένου. 

Η1: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στην εκπαιδευτική παρέµβαση και στη 

µεταγνωστική δεξιότητα της ανάγκης για έκδοση του βελτιωµένου κειµένου. 
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Πράγµατι, Asymp. Sig. (2- sided) = 0,000 <0,05. Αυτό συνεπάγεται ότι η Η0 

απορρίπτεται ισχυρά, και εποµένως ισχύει η εναλλακτική µας υπόθεση, η οποία µε 

άλλα λόγια λέει ότι υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στον παράγοντα «παρέµβαση» και 

στον παράγοντα «έκδοση στο µετατέστ», δηλαδή οι δύο παράγοντες δεν είναι µεταξύ 

τους ανεξάρτητοι. 

 

1.6 Συµπεράσµατα και Περιορισµοί 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από 

την επεξεργασία των δεδοµένων που συγκέντρωσε η έρευνά µας. Ο σκοπός της 

έρευνας αυτής ήταν διπλός: πρώτον να καλλιεργήσει τον οπτικό γραµµατισµό και να 

αναπτύξει τις µεταγνωστικές δεξιότητες των µαθητών στο γραπτό λόγο και δεύτερον 

να ερευνήσει την πιθανή σχέση αυτών των δύο µεταβλητών µεταξύ τους. Να 

εξακριβώσει δηλαδή, αν η ένταξη του οπτικού γραµµατισµού στα πλαίσια της 

διδασκαλίας επιδρά θετικά στην βελτίωση του γραπτού λόγου των µαθητών και 

συγκεκριµένα, στην ανάπτυξη των µεταγνωστικών δεξιοτήτων που απαιτούνται κατά 

τη διάρκεια της συγγραφής ενός επικοινωνιακού κειµένου. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος που είχε δεχτεί την 

παρέµβαση, παρουσίασε βελτίωση στην επίδοση του τεστ των µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων. Συγκεκριµένα οι µαθητές αυτοί αντιλήφθηκαν τη χρησιµότητα του 

σχεδιασµού, πριν την καταγραφή του κειµένου τους, όσον αφορά στο περιεχόµενο 

και στη δοµή του, ανέπτυξαν την ικανότητα βελτίωσης του κειµένου τους, όσον 

αφορά στο περιεχόµενο, στην έκφραση, στη δοµή των προτάσεων και στη δοµή των 

ιδεών και τέλος αυξήθηκε το ποσοστό των µαθητών που δηµιούργησαν µια τρίτη 

βελτιωµένη έκδοση του γραπτού τους. Στον µόνο τοµέα που δεν παρουσιάστηκε 

διαφορά ήταν στην οπτική αναπαράσταση του κειµένου τους. Παρατηρήθηκε, 

δηλαδή, οι µαθητές και των δύο οµάδων να αναπαριστούν οπτικά το κείµενο τους και 

πριν, αλλά και µετά την παρέµβαση. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο νεαρό της 

ηλικίας των µαθητών και στην έµφυτη διάθεσή τους να ζωγραφίζουν και να 

εκφράζουν τα συναισθήµατά τους µε αυτό τον τρόπο. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα οι µαθητές που είχαν δεχτεί την παρέµβαση 

έκαναν χρήση της µεθόδου του σχεδιασµού του κειµένου τους κατά ποσοστό 100% 

ενώ όσοι δεν είχαν δεχτεί παρέµβαση, έκαναν χρήση της συγκεκριµένης µεθόδου 

µόνο κατά το 2,2% του συνολικού δείγµατος. Παρατηρήθηκε δηλαδή βελτίωση της 
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επίδοσης αυτής µετά την παρέµβαση, ενώ αντίθετα η οµάδα που δεν είχε δεχτεί 

παρέµβαση δεν παρουσίασε διαφορά σε αυτή τη µεταβλητή. Πιο συγκεκριµένα, 

παρατηρήθηκε θετική επίδραση στη γέννηση ιδεών της πειραµατικής οµάδας, σε 

αντίθεση µε την οµάδα ελέγχου που δεν δέχτηκε παρέµβαση. Η ίδια βελτίωση 

παρατηρείται και στην οργάνωση των ιδεών της πειραµατικής οµάδας, έναντι της 

οµάδας ελέγχου. Τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν µε την άποψη της Σιρβοπούλου 

(2003), σύµφωνα µε την οποία η εικόνα µπορεί να γεννήσει ιδέες, βοηθώντας στην 

επίλυση προβληµάτων παραγωγής γραπτού λόγου που οφείλονται στην έλλειψη 

γραµµατικών, συντακτικών και λεξιλογικών δεξιοτήτων , αλλά και έλλειψης ιδεών. 

Φαίνεται λοιπόν ότι η χρήση του οπτικού γραµµατισµού κατά τη διδασκαλία 

του γραπτού λόγου, µπορεί να αναπτύξει, τουλάχιστον στο δείγµα που 

χρησιµοποιήσαµε, τις µεταγνωστικές δεξιότητες των µαθητών που αφορούν στον 

σχεδιασµό του κειµένου, πριν την πρώτη καταγραφή του. Βέβαια, το αποτέλεσµα 

αυτό µπορεί και να οφείλεται στην ίδια τη διδασκαλία που συντελέστηκε κατά τη 

διάρκεια του πειράµατος. Πιο συγκεκριµένα, ίσως η έµφαση που δώσαµε στην 

διαδικασία αυτή κατά τη διάρκεια των διδακτικών παρεµβάσεων να επηρέασε το 

αποτέλεσµα του πειράµατος. Από την άλλη µεριά οι γραφικές αναπαραστάσεις που 

χρησιµοποιήσαµε για τη διδασκαλία του σχεδιασµού (δόµηση παραγράφου), 

αποτελούν και αυτές είδος εικόνων που ονοµάζονται µετασχηµατιστικές. Όπως 

είχαµε αναφέρει και στο θεωρητικό µέρος, οι εικόνες αυτές είναι οι εικόνες µε το 

µεγαλύτερο µαθησιακό όφελος και ερµηνεύονται µε µνηµονικές στρατηγικές (Levin 

& Carney). Το αποτέλεσµα αυτό συµφωνεί µε τις θεωρίες των Bruner(1966), 

Atkinson(1999) και Levin, σύµφωνα µε τις οποίες οι µετασχηµατιστικές εικόνες 

οδηγούν σε εφαρµογές ανώτερου νοητικού επιπέδου και ευνοούν τη µείωση του 

µνηµονικού φορτίου, βοηθώντας να ξεπεραστεί το περιορισµένο όριο της 

βραχύχρονης µνήµης. Ακόµη τα αποτελέσµατά µας συµφωνούν µε τη Μυλωνάκου- 

Κεκέ (2005), κατά την οποία τα διαγράµµατα βοηθούν στην ανάπτυξη µνηµονικών 

τεχνικών, σε συγκρίσεις και αντιστοιχίσεις και βοηθούν το µαθητή στην κατασκευή 

κρίσεων και ερµηνευτικών γνωστικών σχηµάτων. Αντίστοιχη άποψη είναι του 

Waller, σύµφωνα µε τον οποίο οι γραφικές αναπαραστάσεις απαιτούν λιγότερες 

γνωστικές διαδικασίες από το κείµενο και δεν υπερβαίνουν τους περιορισµούς της 

βραχυπρόθεσµης µνήµης. 
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Στην πορεία ερευνήθηκε η σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία γραπτού λόγου µε 

τη χρήση στρατηγικών οπτικού γραµµατισµού και στην ανάπτυξη της µεταγνωστικής 

δεξιότητας του µαθητή για ανάγκη βελτίωσης του αρχικού του κειµένου. Ερευνήθηκε 

δηλαδή αν οι µαθητές παρατηρούσαν µόνοι τους τα λάθη που είχαν κάνει κατά την 

πρώτη καταγραφή. Τα λάθη αυτά αφορούσαν στο περιεχόµενο, στον τρόπο 

έκφρασης, στη δοµή των προτάσεων και στη δοµή των ιδεών. Η έρευνα δείχνει ότι οι 

µαθητές που είχαν δεχτεί την παρέµβαση βελτίωσαν το κείµενό τους κατά 47,8% του 

συνολικού δείγµατος, ενώ όσοι δεν είχαν δεχτεί παρέµβαση, έκαναν χρήση της 

συγκεκριµένης δεξιότητας µόνο κατά το 6,5% του συνολικού δείγµατος. 

Επιβεβαιώνεται έτσι ο ισχυρισµός µας ότι η παρέµβαση στη διδασκαλία του γραπτού 

λόγου µε χρήση του οπτικού γραµµατισµού συµβάλλει στην ανάπτυξη της 

µεταγνωστικής δεξιότητας των µαθητών που απευθύνεται στην πραγµατοποίηση των 

βελτιώσεων που έκανε στην πρώτη καταγραφή, σε µία τελική καταγραφή. Όπως 

υποστηρίζει και ο Lipman (1994) η κριτική σκέψη χαρακτηρίζεται από την ικανότητά 

της για αυτοδιόρθωση.  

Τέλος παρατηρήθηκε βελτίωση και στην έκδοση του κειµένου των µαθητών 

µετά την παρέµβαση. Αναλυτικότερα οι µαθητές που είχαν δεχτεί την παρέµβαση, 

δηλαδή προχώρησαν στην έκδοση του κειµένου τους κατά ποσοστό 47,8% του 

συνολικού δείγµατος, ενώ όσοι δεν είχαν δεχτεί παρέµβαση, προχώρησαν σε αυτή 

την δραστηριότητα µόνο κατά ποσοστό 4,3% του συνολικού δείγµατος. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας φαίνεται να ενισχύουν την άποψη των 

υποστηριχτών της θεωρίας της διπλής κωδικοποίησης του Paivio, σύµφωνα µε την 

οποία τα όρια των εικόνων και του λόγου είναι χαλαρά και επιτρέπουν να 

µεταπηδούν από το οπτικό σύστηµα στο λεκτικό και αντίστροφα. Έτσι η κατανόηση 

αυξάνεται όταν ο γραπτός λόγος συνδυάζεται µε την εικόνα και η εικόνα λειτουργεί 

σαν γνωσιακό εργαλείο για τη γλώσσα. Ακόµη τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας 

στηρίζουν την άποψη του Paivio ότι οι οπτικές αναπαραστάσεις οργανώνουν 

καλύτερα τα γνωστικά σχήµατα που δηµιουργούνται από πολύπλοκα µηνύµατα, µε 

αποτέλεσµα να µειωθεί το γνωστικό φορτίο του µαθητή. Κατά τον Paivio, όπως 

έχουµε αναφέρει και πριν, η εικόνα βοηθά την µνήµη, ενεργοποιώντας την για την 

ταχύτερη απόκτηση της γνώσης. Ακόµα ο Paivio συµφωνεί µε την έρευνά µας στην 

θεώρησή του ότι η συνεχής εξάσκηση του µαθητή σε οπτικές αναπαραστάσεις 

διαµορφώνει το γνωστικό του στυλ σε οπτικό. Συµφωνούµε δηλαδή στην αντίληψη 
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ότι ο οπτικός γραµµατισµός είναι µια δεξιότητα που διδάσκεται. Ο οπτικός 

γραµµατισµός δίνει τη δυνατότητα να ανακαλεστεί µια πληροφορία από δύο 

µονοπάτια και η επιρροή της στηρίζεται στις υπάρχουσες γνώσεις του ατόµου. Όπως 

είχαµε δει στο θεωρητικό µέρος, µιλώντας για τη θεωρία του Paivio οι βελτιώσεις 

των δεξιοτήτων οπτικού γραµµατισµού προάγουν την ενδοεπικοινωνία µεταξύ 

αριστερού και δεξιού ηµισφαιρίου. Σε αυτό συµφωνούν και Hegarty, Kosma, Levin 

και Wim, που θεωρούν ότι το οπτικό υλικό προσφέρει µεγάλη βοήθεια στην 

κατανόηση των πληροφοριών και στη διαδικασία κατασκευής νοητικών σχηµάτων. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας συµφωνούν ακόµη µε τα ευρήµατα των 

Larkin & Simon όπως και της Vekiri (2002) σύµφωνα µε τα οποία οι εικόνες 

συµβάλουν στην γνωστική δραστηριότητα καθοδηγώντας και διευκολύνοντας τη 

γνωστική συµπεριφορά. Ερευνητές όπως η Μαντιδάκη(1999) και Roberts(1989) 

συµφωνούν στην συµβολή της εικόνας στην παραγωγή του γραπτού και στη χρήση 

του ως υποστηρικτικό υλικό για αρχάριους συγγραφείς, γεγονός που ενισχύει ακόµα 

περισσότερο την επιβεβαίωση των υποθέσεών µας. Ακόµη η Σφυροέρα (2003) 

υποστηρίζει ότι όταν χρησιµοποιείται παράλληλα εικόνα µε κείµενο κατανοείται 

καλύτερα το µήνυµα και αναπτύσσονται διάφορες δεξιότητες. 

Με την έρευνά µας συµφωνούν και άλλες έρευνες όπως αυτή των Arizpe & 

Styles (2003) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ανάγνωση των εικόνων είναι τόσο 

περίπλοκη διαδικασία όσο και η ανάγνωση των κειµένων και ότι οι εικόνες µπορούν 

να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του γραµµατισµού των µαθητών. 

Ακόµα οι Levin & Carney, Levin & Mayer, Tversky (2001), Larkin & Simon 

(1987) και Waller (1981), όπως είδαµε και στο θεωρητικό µας µέρος, συµφωνούν µε 

την έρευνά µας, αφού υποστήριξαν ότι τα εικονιστικά µοτίβα ενισχύουν τη 

διαδικασία της µάθησης όπως και ο Γρόσδος (2008) λέγοντας ότι συµβάλουν στην 

πρόκληση του ενδιαφέροντος και στη συγκέντρωση της προσοχής των µαθητών. Η 

εικόνα προσελκύει τους µικρούς αναγνώστες να διαβάσουν το κείµενο και να βρουν 

σε αυτό στοιχεία οικεία ώστε να το επεξεργαστούν. Αυτό προκαλεί τις βασικές 

εσωτερικές διεργασίες για την διαδικασία της µάθησης.  

Με τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας συµφωνεί και ο Fang, κατά τον οποίο οι 

εικόνες µπορούν να ορίσουν το περιβάλλον µιας ιστορίας, την εξέλιξη των ηρώων και 

της υπόθεσης και ακόµα να συµβάλλουν στην κατανόηση του κειµένου και να το 

ενισχύσουν. Επίσης ο Peeck (1993) υποστηρίζει ότι οι εικόνες προσελκύουν τον 
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αναγνώστη να διαβάσει ένα κείµενο και τον βοηθούν στην αποµνηµόνευση και 

κατανόησή του κειµένου, αφού µπορούν να το παρουσιάσουν συνολικά.  

Άλλες έρευνες που έχουµε αναφέρει και οι οποίες επίσης αποδεικνύουν τη 

σχέση µεταξύ λεκτικών και εικονικών σηµείων είναι αυτές των Anstey & Bull, 2000, 

Callow, 1999, Doonan, 1993, Kress & Van Leeuwen, 1990/1996, Lewis, 2001, 

Michaels & Walls, 1990, Nodelman, 1988, Stephens, 1992, Styles, 1996, Styles & 

Arizpe, 2001, Unsworth, 2001. Μάλιστα οι έρευνες των Levin & Carney, Levin & 

Mayer, Tversky (2001), Larkin & Simon (1987) και Waller (1981) υποστηρίζουν ότι 

τα εικονιστικά µοτίβα ενισχύουν τη διαδικασία της µάθησης και τη συγκέντρωση  

των µαθητών. Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι ο σχεδιασµός 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων οπτικού γραµµατισµού κρίνεται απαραίτητος αφού ο 

αλφαβητισµός των εικόνων είναι µια δεξιότητα που πρέπει να καλλιεργηθεί στον 

άνθρωπο συστηµατικά. 

Από την άλλη πλευρά δεν θα ήταν ερευνητικά ορθό να προχωρήσουµε σε 

γενικεύσεις και να θεωρήσουµε ότι η µέθοδος αυτή θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε 

όλο το εύρος του πληθυσµού και να έχει τα ίδια αποτελέσµατα. Το γεγονός ότι το 

δείγµα µας ήταν τυχαίο και αποτελούνταν µόνο από 46 µαθητές, συνιστά έναν από 

τους βασικούς περιορισµούς της έρευνας αυτής για την γενίκευση των 

αποτελεσµάτων της. Ούτως ή άλλως όπως έχουµε αναφέρει ξανά η γενίκευση των 

αποτελεσµάτων και η καθολική ισχύς τους δεν συνιστά πρωταρχικό µας σκοπό. Το 

αντικείµενο της έρευνάς µας, ωστόσο, αποτελεί ανοικτό θέµα για περεταίρω έρευνα 

στο µέλλον σε άλλους πληθυσµούς και µέσω άλλων ερευνητικών εργαλείων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΓΡΑΠΤΑ ΤΕΣΤ 

 

1. ΑΡΧΙΚΟ ΤΕΣΤ  

 

Κωδικός:…………………………… 

Τάξη:……………………………….. 

Ημερομηνία:……………………….. 

 

 

 

1. Να περιγράψετε την εικόνα που βλέπετε παραπάνω. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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ΚΛΕΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Έξυπνες ερωτήσεις Μαθητής Σχόλια 

εκπαιδευτικού 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ  

Διάβασα καλά την ερώτηση;    

ΟΡΓΑΝΩΣΗ    

Διάλεξα τι θα γράψω;    

Διέγραψα τις όμοιες ιδέες;    

Διάλεξα τις καλύτερες ιδέες;     

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ    

Κατέγραψα τις ιδέες σε ολοκληρωμένες 

προτάσεις; 

   

  

Έγραψα χωρίς να ανησυχώ για τα λάθη;    

Ζήτησα βοήθεια από τον δάσκαλο;    

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

 

   

Είμαι σίγουρος ότι έχω γράψει όλα όσα 

είχα αρχικά στο μυαλό μου; 

   

Ξαναδιάβασα το κείμενό μου;    

Είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει στο 

ακροατήριό μου; 

   

Εντόπισα τι θέλω να αλλάξω;    

Μήπως το κείμενό μου είναι σύντομο;    

Βεβαιώθηκα ότι όλες οι προτάσεις είναι 

αρκετά απλές για το ακροατήριό μου;  
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Μήπως θα βοηθούσε αν έγραφα μερικά 

παραδείγματα; 

   

Μήπως οι προτάσεις μου σταματούν 

απότομα και δεν συνδέονται μεταξύ τους; 

   

Έχω χρησιμοποιήσει λέξεις που να 

συνδέουν τη μία παράγραφο με την άλλη;  

   

Έλεγξα αν το κείμενό μου είναι 

ευανάγνωστο; 

   

Διόρθωσα τα ορθογραφικά λάθη;    

 

3 Απάντησε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις: 

• Δώστε ένα τίτλο στην εικόνα.  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

• Για ποιο λόγο μπορεί ο φωτογράφος να πήρε αυτή τη φωτογραφία; 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

• Σε ποιο ακροατήριο μπορεί να αναφέρεται;  

…………………………………………………………………………………………………………….....

............................................... 

• Πόσο όμορφη και ξεχωριστή είναι και γιατί; 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

• Τι θέλει να παρουσιάσει η συγκεκριμένη εικόνα; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

• Τι μπορεί να σημαίνει η εικόνα αυτή;  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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ΚΛΕΙ∆Α ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Έξυπνες ερωτήσεις Μαθητής Σχόλια 

εκπαιδευτικού 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ  

∆ιάβασα καλά το θέµα µου;    

Έχω επιλέξει το ακροατήριο για 

το οποίο γράφω το κείµενό µου; 

   

Ξέρω τι θέλει να µάθει το 

ακροατήριό µου; 

   

Κατέγραψα όλες τις ιδέες µου 

σε ένα πρόχειρο χαρτί; 

   

Έχω επιλέξει τι είδους κείµενο 

θέλω να γράψω; 

   

Ξέρω ποια δοµικά 

χαρακτηριστικά περιλαµβάνει το 

κείµενο που έχω επιλέξει; 

   

Έχω φτιάξει περίγραµµα για το 

τι θα πω; 

   

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

∆ιάλεξα τι θα γράψω;    

∆ιέγραψα τις όµοιες ιδέες;    

∆ιάλεξα τις καλύτερες ιδέες;     

Αρίθµησα τις ιδέες µου;    

Βεβαιώθηκα ότι έχω τις ιδέες 

στη σειρά που µου αρέσει; 

   

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

Κατέγραψα τις ιδέες σε 

ολοκληρωµένες προτάσεις; 

   

Έχει κάθε παράγραφος 

θεµατική πρόταση; 

   

Έχει κάθε παράγραφος 

υποστηρικτικές προτάσεις; 
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Έχω γράψει στην κάθε 

παράγραφο την πρόταση-κατακλείδα; 

   

Έγραψα χωρίς να ανησυχώ για 

τα λάθη; 

   

Ζήτησα βοήθεια από τον 

δάσκαλο; 

   

Αναζήτησα πληροφορίες από το 

βιβλίο; 

   

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

 

Είµαι σίγουρος ότι έχω γράψει 

όλα όσα είχα αρχικά στο µυαλό µου; 

   

Ξαναδιάβασα το κείµενό µου;    

Είµαι σίγουρος ότι θα αρέσει 

στο ακροατήριό µου; 

   

Εντόπισα τι θέλω να αλλάξω;    

Προκαλεί αίσθηση η λύση που 

έχω δώσει;  

   

Μήπως το κείµενό µου είναι 

σύντοµο; 

   

Υπάρχει κορύφωση στο κείµενό 

µου; 

   

Βεβαιώθηκα ότι όλες οι 

προτάσεις είναι αρκετά απλές για το 

ακροατήριό µου;  

   

Μήπως θα βοηθούσε αν έγραφα 

µερικά παραδείγµατα; 

   

Είναι αναγκαίο να γράψω 

κάποιους διαλόγους; 

   

Πώς αλλιώς θα µπορούσα να 

γράψω αυτό που ήδη έχω γράψει; 

   

Μήπως οι προτάσεις µου    
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σταµατούν απότοµα και δεν 

συνδέονται µεταξύ τους; 

Έχω χρησιµοποιήσει λέξεις που 

να συνδέουν τη µία παράγραφο µε την 

άλλη;  

   

Έλεγξα αν το κείµενό µου είναι 

ευανάγνωστο; 

   

 

∆ιόρθωσα τα ορθογραφικά 

λάθη; 

   

Άκουσα τις παρατηρήσεις του 

ακροατηρίου µου; 

   

Έκανα την τελική καταγραφή;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

 

2. Τελικό τεστ  

Ηµεροµηνία : 

Αριθµός: 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Φαντάσου ότι ο αρχισυντάκτης της πιο γνωστής εφηµερίδας που 
κυκλοφορεί στην Ελλάδα ανακάλυψε το ταλέντο σου και σου ζήτησε να 
του γράψεις ένα άρθρο µε την δική άποψη για το θέµα που βλέπεις στην 
εικόνα. 

1.  Βρες ένα τίτλο που θα ήθελες να έχει το άρθρο σου. 
2. Σκέψου τι γνώµη έχεις εσύ για το συγκεκριµένο θέµα. Συµφωνείς 

ή διαφωνείς µε αυτό; 
3. Αφού καταγράψεις την άποψή σου, γράψε τους λόγους για τους 

οποίους συµφωνείς ή διαφωνείς µε το θέµα αυτό. 

 

Α. Στην πρώτη σελίδα µπορείς αν θέλεις να φτιάξεις ένα σχεδιάγραµµα 
του κειµένου που θα γράψεις. 

Β. Στην δεύτερη σελίδα θα γράψεις µια πρώτη καταγραφή του κειµένου 
σου. 

Γ. Αφού ολοκληρώσεις το κείµενό σου διόρθωσε µε διαφορετικό χρώµα 
τα λάθη που πιστεύεις ότι έκανες . (ορθογραφικά, συντακτικά, έκφρασης, 
αν οι προτάσεις είναι σωστά συνδεδεµένες) 

∆. Στην τρίτη σελίδα αν θέλεις µπορείς να ξαναγράψεις το κείµενό σου 
διορθωµένο. 

Ε. Τώρα φτιάξε κι εσύ στην τέταρτη σελίδα τη δική σου αφίσα. Αυτήν 
που θα έβαζες εσύ στην εφηµερίδα για να πείσεις τους αναγνώστες σου 
για την άποψή σου. 
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ΚΛΕΙ∆Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΤ 

Είδος Τεστ: 

Οµάδα: 

Κωδικός Μαθητή: 

∆εξιότητα Βαθµολογία 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Σχεδιασµός ΝΑΙ (1) ΟΧΙ (2) 

Β. Γέννηση Ιδεών14           

Γ. Οργάνωση Ιδεών15           

Βελτίωση  ΝΑΙ (1) ΟΧΙ (2) 

Α. Περιεχόµενο           

Β. Τρόπος έκφρασης           

Γ. ∆οµή Προτάσεων           

∆. ∆οµή Ιδεών           

Οπτική Αναπαράσταση ΝΑΙ (1) ΟΧΙ (2) 

Έκδοση
16 ΝΑΙ (1) ΝΑΙ (1) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Εδώ ο συγγραφέας καλείται «να ε̟ινοήσει ιδέες στο ιδιότυ̟ο ̟λαίσιο της ̟αραγωγής του 
γρα̟τού λόγου, χωρίς τις νύξεις, τις ̟αροτρύνσεις ή τις διευκολύνσεις ̟ου υ̟άρχουν κατά 
την ̟αραγωγή του ̟ροφορικού λόγου» (Βάµβουκας, 1991 στο Σ̟αντιδάκης, 2004). 
15 « Ο συγγραφέας χρησιµο̟οιεί ορισµένα ̟αραγλωσσικά σηµεία (αριθµούς, γραµµές, 
σχήµατα, καταλόγους, υ̟ογραµµίσεις) µε σκο̟ό να κατατάξει τις ιδέες σε χρονολογική ή 
ιεραρχική σειρά, έτσι ώστε να εκφράζουν αυτό ̟ου θέλει να γράψει. Προσ̟αθεί ε̟ίσης να 
οργανώσει τις ιδέες του έτσι ώστε να εξυ̟ηρετούν καλύτερα τις α̟οφάσεις ̟ου ̟ήρε κατά την 
εκτέλεση του βήµατος της στοχοθεσίας» (Σ̟αντιδάκης, 2004: 30). 
16 Υ̟άρχουν και βελτιώσεις ̟ου δεν αφορούν τις µεταγνωστικές δεξιότητες και αφορούν της 
εξωτερική εµφάνιση και αισθητική του κειµένου. Αυτές µ̟ορούµε να τις ̟αρατηρήσουµε, 
αλλά δεν θα τις βαθµολογήσουµε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 

Εικόνα 1 (αφίσα για το κάπνισµα) 
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ΚΑΡΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

• Είναι όλες οι προτάσεις απλές για τους αναγνώστες µου; 
• Μεταφέρω τη διάθεση που είχα αρχικά επιλέξει; 
• Έχει κάθε παράγραφος µια βασική πρόταση; 
• Πως αλλιώς θα µπορούσα να γράψω αυτό που έχω ήδη γράψει µε καλύτερη 

έκφραση; 
• Τι άλλο θα µπορούσα να προσθέσω; 
• Τι µπορεί να εµποδίζει το κείµενό µου να καταλάβουν το κείµενό µου; 
• ∆εν πρέπει να ξεχνώ πως το θέµα µου αναφέρεται στο… 

 
Κάρτα 1 

 

ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ 

1. ∆οµής- παράγραφοι 
2. Συνοχής – συνεκτικότητας – βγαίνει νόηµα; 
3. Έκφρασης 
4. Επανάληψη λέξεων 
5. Ορθογραφικά 
6. Αν είναι µέσα στο θέµα 
7. Αν είναι αρκετά µεγάλη η έκθεση 
8. Εµφάνιση 

 
Κάρτα 2 
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Εικόνα 2 
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Εικόνα 3 
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Εικόνα 4 
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Εικόνα 5 
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Εικόνα 6 


