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Πεξίιεψε 

 
Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηέπεηαη έλα ζέκα ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ θαη 

θαζεκεξηλφ, ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ εθήβσλ ζηελ Διιάδα. Υσξίδεηαη ζε δχν 

ελφηεηεο, ζην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο. ην πξψην ζθέινο ηεο εξγαζίαο 

γίλεηαη αλάιπζε ηνπ ηί ζεκαίλεη αλαγλσζηηθή ηθάλνηεηα, ζην ξφιν ηεο ζην ζχρξνλν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αιια θαη ζηελ αληηκεηψπηζε πνπ νθείινπκε λα έρνπκε απέληαληη 

ζε εθήβνπο πνπ δπζθνιεχνληαη ζηελ αλάγλσζε. Δπηπιένλ, εμεηάδνληαη ηα κνληέια 

αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ. Σέινο, δίλεηαη έκθαζε ζην πσο 

δηαβάδνπκε θαη θαηαλννχκε ιέμεηο πνπ απαξηίδνληαη απφ παξαπάλσ απφ έλα κνξθήκαηα, 

θαη ηη ζπκβαίλεη φηαλ νη ιέμεηο απηέο εκθαλίδνληαη κε αξθεηά δηαθνξεηηθή νξζνγξαθία ή 

φηαλ έρνπλ παξφκνηα νξζνγξαθία αιια δηαθνξεηηθή ζεκαζία. ην δεχηεξν ζθέινο 

αλαθέξεηαη ην πείξακα πξνέγεξζεο ζην νπνίν ζπκκεηείραλ έθεβνη ειηθίαο 13-14 εηψλ κε 

ζθνπφ λα κειεηεζεί πψο δηαβάδνπλ νη έθεβνη αλαγλψζηεο Σν πείξακα πεξηιάκβαλε ηξεηο 

ζπλζήθεο, α) δεχγε ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη ζεκαζηνινγηθά, κνξθνινγηθά θαη 

νξζνγξαθηθά (ζεσξία/ΘΔΧΡΧ), β) δεπγε ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κεξηθψο νξζνγξαθηθά 

αιιά φρη ζεκαζηνινγηθά, έρνπλ ην ίδην ζέκα αιιά δηαθνξεηηθή θαηάιεμε (κάλα/καλία) γ) 

δεχγε ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κεξηθψο νξζνγξαθηθά αιιά φρη ζεκαζηνινγηθά, έρνπλ 

κηθξέο δηαθνξέο ζην ζέκα θαη ίδηα θαηάιεμε (γάηα/γάια). Σα απνηειέζκαηα καο έδεημαλ 

κεγαιχηεξε πξνέγεξζε γηα ηελ πξψηε ζπλζήθε κηθξφηεξε γηα ηε δεχηεξε θαη ζηαηηζηηθά 

αζήκαληε γηα ηελ ηξίηε. ην ηέινο, ζα ππάξμεη ζπδήηεζε πνπ ζα ζπγθξίλεη ηα 

απνηειέζκαηά έκθ παξφκνηεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε άιιεο ρψξεο άιια θαη ζηελ Διιάδα. 
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Πνιχ ζπρλά νη εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαπηζηψλνπλ φηη νη 

καζεηέο ηνπο δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο αιθαβεηηζκνχ γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. Οη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ φηη θάηη πξέπεη 

λα γίλεη, αιιά δε κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζε απηφλ ηνλ θξίζηκν 

ηνκέα θαη κφλν, θαζψο έρνπλ έλα κεγάιν θάζκα ζεκάησλ λα θαιχςνπλ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε εξεπλεηηθή βάζε είλαη ζηαζεξή, ε έξεπλα γηα ην ζέκα ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο είλαη δηάζπαξηε ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη δελ 

είλαη εχθνια πξνζβάζηκε ζηνπο πνιπάζρνινπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπηπιένλ, επηβάιιεηαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αληαπνθξίλνληαη ζε πξνθιήζεηο απφ κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ 

εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ πςεινχ επηπέδνπ ινγνδνζία. Τπφ 

ηελ πίεζε απηή νη εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γλσξίδνπλ φηη ε 

αλαγλσζηκφηεηα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, αιιά ζπρλά απνπξνζαλαηνιίδνληαη ζε ζρέζε 

κε ην πψο λα αληηκεησπίζνπλ ην ζέκα ζπζηεκαηηθά ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο 

πεξηνρήο ηνπο. 

 

θνπόο θαη ζηόρνη 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο είλαη λα αλαιχζεη ην πξφβιεκα ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εθήβσλ. Οη επηκέξνπο ζηφρνη νη νπνίνη ζα βνεζήζνπλ 

ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη νη εμήο:   

• Ζ αλάιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο αλαγλσζηκφηεηαο.   

• Αλάιπζε ηεο ηέρλεο ηεο αλάγλσζεο, πσο απηή γίλεηαη θαη ηη αλαθέξεη ε έξεπλα 

γηα ηνπο πξνβιεκαηηθνχο αλαγλψζηεο.   

• Πνηέο είλαη νη ηερληθέο θαη νη ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο πνπ δηδάζθνληαη.  

• Αλάιπζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εθήβσλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία.    

• Πνηα είλαη ηα κνληέια αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο θεηκέλνπ ηα νπνία έρνπλ 

αλαπηπρζεί.   

• Αλάιπζε ησλ ελλνηψλ πξνέγεξζε θαη αλαγλσζηκφηεηα. 

• Αλάιπζε κνληέισλ θαη ζεσξηψλ πξνέγεξζεο έηζη ψζηε λα ηεζεί ε βάζε γηα ηελ 
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πξσηνγελή έξεπλα. 

 

Πξνηεηλόκελε δνκή 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή πεξηιακβάλεη ηξία θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην, ηελ 

εηζαγσγή, παξνπζηάδεηαη πνηφο είλαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο δηπισκαηηθήο.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην, πνπ είλαη θαη απφ ηα πην εθηελή ηεο δηπισκαηηθήο, είλαη ε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. Καζέλαο απφ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ 

ζηελ εηζαγσγή απνηεινχλ θαη έλα ππνθεθάιαην ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε.  

Σν ηξίην θεθάιαην απνηειεί ηε κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο. ην θεθάιαην απηφ 

αλαιχεηαη ε κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πξσηνγελνχο 

έξεπλαο, επίζεο παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο αιιά θαη απνηειεί ηε 

ζπδήηεζε, ην θεθάιαην δειαδή ζην νπνίν γίλεηαη ε ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζεσξίαο 

κε ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ πξσηνγελή έξεπλα.  ην θεθάιαην 

απηφ δηαπηζηψλεηαη αλ εθπιεξψλεηαη ν γεληθφο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.   

ην ηειηθφ απηφ θεθάιαην, ηνλ επίινγν, γίλεηαη κία ζχλνςε ησλ βαζηθψλ 

ζεκάησλ ηεο εξγαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, αλαθέξνληαη ηπρφλ 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο, ελψ παξάιιεια αλαθέξνληαη θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα ζην δήηεκα. 
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Βιβλιογραφική Επιςκόπιςη 

                

 Σν δήηεκα ηεο αλαγλωζηηθήο ηθαλόηεηαο  

 

Οξηζκόο ηεο Παηδείαο 

Ζ παηδεία - ε ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη λα δηαβάδνπλ, λα γξάθνπλ, λα 

κηιάλε, λα αθνχλε, θαη λα ζθέθηνληαη απνηειεζκαηηθά - επηηξέπεη ζηνπο εθήβνπο λα 

κάζνπλ θαη λα επηθνηλσλνχλ κε ζαθήλεηα ζρεηηθά κε ην ηη μέξνπλ θαη ηη ζέινπλ λα 

μέξνπλ. Σν λα είλαη εγγξάκκαηνη επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ 

εμνπζία, κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο λα ελεκεξσζνχλ, λα ελεκεξψζνπλ ηνπο άιινπο, θαη λα 

θάλνπλ ζπλεηδεηέο απνθάζεηο. Όπσο δήισζε ν Thomas Jefferson πάλσ απφ δχν αηψλεο 

πξηλ, έλαο εγγξάκκαηνο ιαφο είλαη νπζηαζηηθφο γηα ηε δηαηήξεζε κηαο ιεηηνπξγηθήο 

δεκνθξαηίαο. Όιν θαη πεξηζζφηεξν εμειηγκέλα επίπεδα αιθαβεηηζκνχ απαηηνχληαη ζε 

έλα θφζκν πνπ ζπλερψο σξηκάδεη. Δπεηδή ε παηδεία είλαη ζεκειηψδεο γηα ηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε, ε ππνζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ηνπ 

αιθαβεηηζκνχ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ησλ 

καζεηψλ ηφζν ζηελ ηάμε φζν θαη πέξα απφ απηή. 

Γηα ηνπο εθήβνπο, ε παηδεία είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηε 

γξαθή. Πξφθεηηαη γηα ζθφπηκεο θνηλσληθέο θαη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο. Βνεζά ηα άηνκα 

λα αλαθαιχςνπλ ηδέεο θαη λα θαηαλννχλ λνήκαηα. Δπηηξέπεη ιεηηνπξγίεο, φπσο ε 

αλάιπζε, ε ζχλζεζε, ε νξγάλσζε θαη ε αμηνιφγεζε. Πξνάγεη ηελ έθθξαζε ηδεψλ θαη 

απφςεσλ θαη εθηείλεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πψο ηα θείκελα δεκηνπξγνχληαη θαη πψο νη 

έλλνηεο κεηαθέξνληαη απφ δηάθνξα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, κε ζπγθεληξσκέλνπο θαη 

παξαγσγηθνχο ηξφπνπο. Απηή ε άπνςε γηα ηελ παηδεία εθηείλεηαη πέξα απφ ηνπο 

νξηζκνχο ηεο επηθνηλσλίαο, πνπ επηθεληξψλνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε θσλνινγηθή 

επίγλσζε θαη ε αλαγλψξηζε ιέμεσλ. Οη δεμηφηεηεο αιθαβεηηζκνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

θνκκάηη ηεο παηδείαο κε πνιινχο ηξφπνπο γηα φινπο ηνπο εθήβνπο θαη ελήιηθεο, 

πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ: 

• Σελ αλάιπζε ησλ επηρεηξεκάησλ 

• Σε ζχγθξηζε ζπληαθηηθψλ απφςεσλ 

• Σελ απνθσδηθνπνίεζε πιεξνθνξηψλ  
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• Σε ζπλαξκνιφγεζε ελλνηψλ 

• Καη πνιιέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

Ζ παηδεία δίλεη ηε δπλαηφηεηα κάζεζεο ζε δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο κε 

πνιχπινθνπο θαη ζεκαληηθνχο ηξφπνπο. Ζ έξεπλα δείρλεη γηα παξάδεηγκα, φηη έλα 

πξφγξακκα ζπνπδψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ κε πςειφηεξα 

επίπεδα θαηαλφεζεο, λα γξάθνπλ πιένλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, θαη λα εληνπίζεη πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο ησλ εθήβσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάγλσζε αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ 

(Hobbs & Frost, 2003). 

Απν ηελ δηθή ηνπο κεξηά, νη καζεηέο αλαπηχζζνληαη γηα πνιιά ρξφληα, θαη ε 

αλάπηπμε ζπλερίδεηαη θαη πέξα απφ ηελ εθεβεία. Οη έθεβνη θαηαλαιψλνπλ πνιινχο 

πφξνπο παηδείαο ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην, αιιά αληηκεησπίδνπλ θαη αξθεηέο 

πξνθιήζεηο. Οη αθαδεκατθέο ζπδεηήζεηο θαη πεηζαξρηθέο έλλνηεο ζε ηνκείο φπσο ε 

επηζηήκε, ηα καζεκαηηθά θαη νη θνηλσληθέο κειέηεο ζπλεπάγνληαη λέεο κνξθέο, ζθνπνχο 

θαη απαηηήζεηο επεμεξγαζίαο πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο γηα νξηζκέλνπο εθήβνπο. Θα 

πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα ηνπο δείμνπλ πψο ε παηδεία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. πγθεθξηκέλα, νη έθεβνη ρξεηάδνληαη νδεγίεο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηηο δεμηφηεηεο αιθαβεηηζκνχ ζε θάζε ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα κάζνπλ απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάδνπλ. Οη έθεβνη πξέπεη επίζεο λα 

θαηαθέξλνπλ λα ζπλδένπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη ηα θείκελά ηνπο  

(Alvermann & Moore, 1991). Όηαλ ε δηδαζθαιία δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

γξακκαηηζκνχ ησλ εθήβσλ, ηα θίλεηξα θαη ε δέζκεπζε κεηψλνληαη. 

Σν θίλεηξν είλαη ν παξάγνληαο πνπ νδεγεί ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ή φρη θαη ε 

δέζκεπζε ζεκαίλεη ηελ επηινγή λα δηαβάζνπλ φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε άιιεο 

επηινγέο (Guthrie θαη Wigfield, 2000). Υσξίο έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ θαιιηεξγεί 

ηηο ηδηφηεηεο ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο δέζκεπζεο, νη έθεβνη θηλδπλεχνπλ λα κελ 

εθπαηδεπηνχλ ζσζηά θαη νινθιεξσκέλα. 

 

 

 

Καζνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο 
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Οη έθεβνη ζα γίλνπλ θάπνηα ζηηγκή εξγαδφκελνη ζηνλ 21ν αηψλα θαη σο 

εξγαδφκελνη πνιίηεο ζα πξέπεη λα ππεξβνχλ θαηά πνιχ απηφ πνπ είρε απαηηεζεί ζην 

παξειζφλ (Moore, Bean, Birdyshaw, θαη Rycik, 1999). Σί είδνπο δεμηφηεηεο 

αιθαβεηηζκνχ νη ρξεηάδνληαη έθεβνη; Οη πεξηζζφηεξνη απφθνηηνη γπκλαζίνπ δηαζέηνπλ 

ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο. Οη βαζηθέο δεμηφηεηεο, πνιινί 

ππνζηεξίδνπλ, δελ επαξθνχλ πιένλ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε πςειή παηδεία. Δλψ νη 

βαζηθέο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ ηεο 

πςειήο παηδείαο, πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, θαη ε ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

γιψζζα, ην πεξηερφκελν θαη ην ζθεπηηθφ ηεο κε ηξφπνπο πνπ είλαη θαηάιιεινη γηα 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη εηδηθφηεηεο. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα «δηαβάδνπλ» ηηο 

θνηλσληθέο έλλνηεο, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δνκέο, κέζα απφ γισζζηθέο θαη γλσζηηθέο 

ξνπηίλεο, θαη ε γλψζε γίλεηαη δηαζέζηκε σο επηινγή, φηαλ νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ 

λέεο θαηαζηάζεηο. Απηή ε έλλνηα ηεο πςειήο παηδείαο αλαθέξεηαη ζην πψο ζα κπνξέζνπλ 

λα ζπλδπάδνπλ θαηάιιεια ζηελ θνηλσλία ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή, ηε γιψζζα θαη ην 

πεξηερφκελν, σζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε γλψζε κε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο.  

Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζηνραζηηθή 

αλάγλσζε, ζηε γξαθή θαη ζηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ζηελ ηάμε, λα ζέηνπλ 

ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε λέεο θαηαζηάζεηο, θαη λα έρνπλ θαιέο επηδφζεηο 

ζηηο αμηνινγήζεηο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πςειψλ δνθηκψλ 

(Langer, 1999). 

Χζηφζν, ε έξεπλα δείρλεη φηη ηα γπκλάζηα θαη ηα ιχθεηα δελ βνεζνχλ φζνπο 

έρνπλ βαζηθέο ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο λα θηάζνπλ ζε απηφ ην απαξαίηεην 

πςειφ επίπεδν κφξθσζεο. Πεξηζζφηεξν απφ ην 23% ησλ θνηηεηψλ ζην επίπεδν ηεο 3εο 

γπκλαζίνπ απνδεηθλχνπλ κφλν “κεξηθή” γλψζε θαη δεμηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη 

ζεκειηψδεηο γηα ην επίπεδν ηνπο (Peterson, et al., 2000). 

Ζ θαηάζηαζε πεξηπιέθεηαη πεξαηηέξσ απφ ηηο δεμηνηήηεο πνπ νη καζεηέο 

απνθηνχλ ζε θάζε ηάμε. Έλαο άλεπ πξνεγνπκέλνπ αξηζκφο θνηηεηψλ εηζέξρνληαη απφ 

γπκλάζηα θαη ιχθεηα κε πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο ηεο γιψζζαο θαη πνιχ θησρφ ππφβαζξν 

παηδείαο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

απηφ ππφβαζξν παηδείαο απμάλεηαη κε εθπιεθηηθφ ξπζκφ. Οη πξνβιέςεηο είλαη φηη κέρξη 

ην 2020 νη καζεηέο απφ ηηο πνιηηηζηηθέο θαη γισζζηθέο κεηνλφηεηεο ζα απνηεινχλ ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ζηα ακεξηθαληθά ζρνιεία. ε πεξηζζφηεξεο απφ 20 αζηηθέο 
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ζρνιηθέο πεξηνρέο ζε φιε ηε ρψξα απηφ ζπκβαίλεη ήδε (Michaels, O‟Connor, Hall, & 

Resnick, 2002). 

Σα άηνκα πνπ καζαίλνπλ μέλεο γιψζζεο, καδί κε αγγιφθσλνπο απφ πιεζπζκνχο 

ρακεινχ εηζνδήκαηνο, απνηπγράλνπλ ζε δπζαλάινγνπο αξηζκνχο λα απνδείμνπλ ηηο 

βαζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ζηελ αλάγλσζε ζην ιχθεην. Δάλ ζπλερηζηνχλ νη ηάζεηο 

απνηπρίαο, ε δεκνθξαηηθή ακεξηθαληθή θνηλσλία ζα βξίζθεηαη ζε ζνβαξφ θίλδπλν. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ δελ ζα έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ ψζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηελ θνηλσλία θαη δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα δηεθδηθήζνπλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Οη ζπλέπεηεο γηα απηνχο θαη 

γηα ηελ θνηλσλία ζα είλαη ηεξάζηηεο θαη αξλεηηθέο. Γηα ηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο κε αλάγλσζεο κπνξεί λα είλαη 

ζσξεπηηθέο θαη βαζηέο: ε απνηπρία ζε έλα δίπισκα γπκλαζίνπ κπνξεί λα βησζεί σο 

εκπφδην γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, σο ππναπαζρφιεζε ή αλεξγία, θαη δπζθνιία 

ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεηεκάησλ θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο (Peterson, 

Caverly, Nicholson, ONeile, & Cusenbary, 2000). 

Δπηπιένλ, ε έγρπζε ηεο ηερλνινγίαο ζε ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο ζε φιν ηνλ 

θφζκν θέξλεη καδί ηεο ηελ αλάγθε θαιχηεξεο θαηαλνήζεο ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ηεο 

ηερλνινγίαο θαη επεθηείλεη ηηο απαηηήζεηο αιθαβεηηζκνχ γηα φινπο ηνπο καζεηέο (Lucas 

& Elkins, 1998; Rycik & Irvin, 2001; Leu , 2000). Οη έθεβνη αληηκεησπίδνπλ έλαλ θφζκν 

γεκάην κε λένπο ηχπνπο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, 

παξνπζίαζεο, δεκνζίεπζεο θαη επξείαο πξφζβαζεο ζε ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

λένπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο, αλάιπζεο, αλάπηπμεο θαη ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ. ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πνιινί καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε απηέο ηηο δπλαηφηεηεο, 

ελψ άιινη δελ είλαη. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη ηερλνινγηθά εγγξάκκαηνη, πνιιά 

ζρνιεία εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε ή αλαμηφπηζηε ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα, θαη 

ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δελ εηνηκάδνπλ επαξθψο ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ ηνπο ηχπνπο θαη ηα επίπεδα αιθαβεηηζκνχ πνπ είλαη πξαγκαηηθά απαξαίηεηα 

αιιά νχηε θαη αμηνπνηνχλ ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζεο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο (ΣΠΔ, αγγι. ICT). Αθφκε θαη εθείλα ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ πξνσζήζεη κε 

επηηπρία ηελ πςειή παηδεία ηείλνπλ λα βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία γηα ηελ αλάγλσζε, ηε 

γξαθή θαη ηε κάζεζε κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Καη φκσο, νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη θαη 

ελήιηθεο εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν απηά ηα πνιχηηκα εξγαιεία 
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επηθνηλσλίαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία. 

 

Ση γλωξίδνπκε 

Ζ έξεπλα ζε απηφλ ηνλ ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο δείρλεη φηη 

πξέπεη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο βειηίσζεο. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα απνθεπρζεί νη 

καζεηέο λα γίλνπλ απξφζπκνη αλαγλψζηεο θαη ζπγγξαθείο. Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο απηνπο λα δνπλ ηηο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο δσέο ηνπο θαη ην έξγν 

ηνπο. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα ρσξίο απνθιεηζκνχο πξφζβαζε ζηα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα πνπ πξνζθέξνπλ κηα επηινγή απφ ηα θείκελα, λα ππάξρνπλ επθαηξίεο γηα 

δσεξή ζπδήηεζε πάλσ ζηα θείκελα θαη λα αλαθαιχςνπλ άιια κνλνπάηηα δεκηνπξγίαο 

(Collins, 1996; McCombs & Barton, 1998). Γλσξίδνπκε κηα πνηθηιία απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

καζεηψλ σο αλαγλψζηεο θαη ζπγγξαθείο (Alvermann & Moore, 1991; Langer, 1999; 

Peterson, et al, 2000). Μεξηθέο απφ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο είλαη ε κνληεινπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε άκεζε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ, ε ζπρλή 

αμηνιφγεζε, κε έκθαζε ζηελ ζθέςε αλψηεξεο ηάμεο, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελέζηεξσλ αλαγλσζηψλ θαη 

νη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηε δηδαζθαιία ιεμηινγίνπ, ησλ δνκψλ 

θεηκέλνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ιφγνπ ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ (Allen, 1999; 

Alvermann & Phelps, 1998; Peterson, et al., 2000). Γλσξίδνπκε φηη ε ελίζρπζε ησλ 

δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ζα βειηηψζεη ηε κάζεζε ζηηο πεξηνρέο ηνπ θάζε γλσζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο, φηη ε επηηπρία θάζε πξσηνβνπιίαο δεπηεξνβάζκηαο ζρνιηθήο 

κεηαξξχζκηζεο εμαξηάηαη απφ ηελ εγεζία, ην φξακα, ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε, θαζψο θαη ηε ζηξαηεγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ απφ πιεπξάο θαζεγεηψλ θαη 

ζρνιείσλ. 

Παξά ηα φζα γλσξίδνπκε, ππάξρεη κηα κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ έξεπλαο θαη 

πξαθηηθήο θαη κηα έληνλε απξνζπκία εθ κέξνπο πνιιψλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ή αθφκα 

θαη λνκαξρηαθσλ δνκψλ λα εζηηαζηνχλ ζηελ ππνζηήξημε αιθαβεηηζκνχ. Καη, σο εθ 

ηνχηνπ, παξά ην επείγνλ, ππάξρεη πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ηνπ πψο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απηέο νη απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο κέζα ζηελ ηάμε κε ηξφπνπο πνπ ζα θάλνπλ κηα 
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ζεηηθή δηαθνξά γηα ηνπο καζεηέο. 

 Η αλάγθε γηα Γεπηεξνβάζκηα Τπνζηήξημε Παηδείαο 

Ζ αλαβάζκηζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο Παηδείαο, φπνπ ππάξρεη, πεξηνξίδεηαη θπξίσο 

ζε δηνξζσηηθά πξνγξάκκαηα. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαηέρνπλ ηελ εζθαικέλε αληίιεςε φηη, αλ ππάξρεη ζσζηή εθπαίδεπζε, ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν, δελ ζα ππάξρεη αλάγθε λα αληηκεησπηζηνχλ δεηήκαηα παηδείαο ζηα γπκλάζηα 

θαη ιχθεηα. Έρνπλ ηελ ηάζε λα ειπίδνπλ φηη ε θξίζε ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί, αλ 

ηα δεκνηηθά ζρνιεία δίδαζθαλ ζσζηά γξαθή θαη αλάγλσζε.  

Απφ κηα άπνςε, είλαη αιήζεηα φηη αλ νη πξνζπάζεηεο αιθαβεηηζκνχ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα εγθαηαιείςνπλ ηηο θχξηεο ηάμεηο κε επαξθείο δεμηφηεηεο 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο, ηφηε ιηγφηεξνη θνηηεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα 

ρξεηαζηνχλ εληαηηθή ππνζηήξημε γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο γξαθήο θαη δεμηφηεηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη αλάγλσζεο. Χζηφζν, απηφ ζίγνπξα δελ ζα εμαιείςεη ηελ αλάγθε 

γηα κηα εθηεηακέλε θαη απνηειεζκαηηθή έκθαζε ζηελ παηδεία ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

Ζ ζπλερήο ππνζηήξημε ηεο παηδείαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηξεηο βαζηθνχο ιφγνπο: 

1. Τπάξρεη έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο ζε πνιιά 

γπκλάζηα θαη ιχθεηα  

2. Ζ βειηίσζε ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απαηηεί 

πξαθηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζην πεξηερφκελν ηνπ αλαγλσζηηθνχ θεηκέλνπ  

3. Απμάλεηαη ν βαζκφο ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο ζηηο κεζαίεο θαη πςειέο 

ηάμεηο ζηα ζρνιεία 

Έλαο ιφγνο γηα ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο ζε 

πνιιά γπκλάζηα θαη ιχθεηα είλαη φηη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη εξεπλεηέο θαη 

θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο έρνπλ φια ηα ζηνηρεία, αιιά εγθαηέιεηςαλ ηελ πξνζνρή ηνπο 

ζηε δεπηεξεχνπζα απνθαηάζηαζε ψζηε λα επηθεληξσζνχλ ζηελ πξφιεςε ηεο αλάγθεο 

(Peterson, et al., 2000). Οη κεησκέλεο ππεξεζίεο εμπγίαλζεο έρνπλ αθήζεη πνιινχο 

καζεηέο ζε έλα πξαγκαηηθφ κεηνλέθηεκα, εηδηθά εθείλνπο κε ήπηεο καζεζηαθέο 

αλαπεξίεο, εθείλνπο ησλ νπνίσλ ν πνιηηηζκφο δηαθέξεη απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο ηάμεο, 

θαζψο θαη εθείλνπο πνπ έρνπλ γίλεη εηδηθνί ζην λα απνθεχγνπλ ηελ αλάγλσζε. Οη 
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καζεηέο απηνί κπνξεί λα έρνπλ αλαπηχμεη ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ηεο γξαθήο θαη 

δεμηφηεηεο απνθσδηθνπνίεζεο λεκάησλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα θαηαλννχλ πην πνιχπινθα θείκελα θαη δε κηινχλ άπηαηζηα. Χο απνηέιεζκα, νη 

καζεηέο απηνί ζα ρξεηαζηνχλ ηε ζπλερή εθπαηδεπηηθή ζηήξημε γηα λα είλαη επηηπρείο ζε 

γπκλάζηα θαη ιχθεηα. 

ην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζε, νη δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη 

θαηαλφεζεο γίλνληαη φιν θαη πην πεξίπινθεο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη απαηηήζεηο πνπ 

ζέηνπλ νη πην πξνθιεηηθέο αθαδεκατθέο πξνζδνθίεο. Πέξα απφ ηηο βαζηθέο γλψζεηο ηεο 

αλάγλσζεο, νη καζεηέο πξέπεη λα παιέςνπλ κε θείκελα ηα νπνία είλαη επεμεγεκαηηθά 

ππθλά θαη γεκάηα απφ λέν, πην δχζθνιν ιεμηιφγην, εηδηθά ζηα καζεκαηηθά, ηελ επηζηήκε 

θαη ηηο θνηλσληθέο ζπνπδέο (Allen, 2000). 

Ζ δπλαηφηεηα λα ζπλαιιάζζνληαη κε έλλνηεο απφ ην αθαδεκατθφ θείκελν ησλ 

δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ζπρλά δελ δηδάζθεηαη άκεζα, κε ζπλέπεηα ηελ 

αδπλακία λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο απηά ηα αθαδεκατθά ζέκαηα. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ έλα επηζηεκνληθφ επηρείξεκα, ηφηε δελ κπνξνχλ 

λα θαηαλνήζνπλ ηελ επηζηήκε πνπ πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ. Αλ νη καζεηέο δελ κπνξνχλ 

λα θαηαιάβνπλ πψο παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξία, δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηα πξάγκαηα 

πνπ γίλνληαη ή λα ηα ζπλδέζνπλ κε φ, ηη ζπκβαίλεη ζην παξφλ. Δάλ απηέο νη δεμηφηεηεο 

αιθαβεηηζκνχ δελ είλαη πνιχ θαιέο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο πξαθηηθήο θαη αθαηάιιειεο 

δηδαζθαιίαο, αθφκα θαη νη πην πξνεγκέλνη αλαγλψζηεο θαη ζπγγξαθείο ηνπνζεηνχληαη ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε. 

Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε παηδείαο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία 

ηεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο. Όινη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ην βαζχηεξν 

πεξηερφκελν ζε πην ζχλζεηα επίπεδα απφ φ, ηη έρνπλ ππνζηεξίμεη ζην παξειζφλ. Οη 

απαηηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνηχπσλ πεξηερνκέλνπ 

ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ. Γηα λα θαηαζθεπάζνπλ νη καζεηέο 

θάπνην λφεκα θαη λα αληινχλ ρξεζηκφηεηα απφ φ, ηη καζαίλνπλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, λα θαηαλνήζνπλ βαζηά ηα ζέκαηα θαη 

ηηο έλλνηεο, θαη λα εθαξκφζνπλ ελεξγά ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ (Perkins, 1992). Ζ 

αλάγλσζε θαη ε γξαθή δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ ηθαλφηεηα λα «καζαίλνπλ θαη 

λα θαηαλννχλ» (Graves, 1999; Graves, 2000). 
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Ζ βαζηά θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα επηηεπρζεί φηαλ νη 

δεμηφηεηεο αιθαβεηηζκνχ είλαη αδχλακεο. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, είλαη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε ηα γπκλάζηα θαη ηα ιχθεηα λα ζεζπίζνπλ απνηειεζκαηηθή, επξείαο 

ππνζηήξημεο εθπαηδεπζε. 

 

Γηαηί δελ ζπκβαίλεη απηό ζε πεξηζζόηεξα γπκλάζηα θαη ιύθεηα 

ηα πεξηζζφηεξα γπκλάζηα θαη ιχθεηα, ππάξρνπλ πνιιά εκπφδηα πνπ δελ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζπάζεηα γηα νηθνδφκεζε απνηειεζκαηηθήο θαη ππνζηεξηθηηθήο 

επηθνηλσλίαο ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ εθήβσλ. 

Απηά ηα εκπφδηα ζρεηίδνληαη κε κηα ζχλζεηε ζεηξά παξαγφλησλ: ηα ζπζηήκαηα 

πεπνηζήζεσλ εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε αλεπαξθήο 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ηα νξγαλσηηθά θαη δηαξζξσηηθά εκπφδηα, ε έιιεηςε 

θαηαλφεζεο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη, ε έιιεηςε εζηίαζεο, θαη ε απξνζπκία λα γίλνπλ 

απαξαίηεηεο αιιαγέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ εθήβσλ αιθαβεηηζκνχ 

είλαη κφλν νξηζκέλνη απφ απηνχο (O‟Brien, Stewart, θαη Moje, 1995). 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο 

ηεο αλάγλσζεο ζε καζεηέο φισλ ησλ επηπέδσλ είλαη πνιχπινθε. Μηα επηπιένλ 

πξφθιεζε είλαη ε ππφζεζε φηη νη θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη 

λα επηθεληξσζνχλ ζηε δηδαζθαιία πεξηερνκέλνπ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ πξέπεη λα δηδάμνπλ αλάγλσζε. 

πγθινληζκέλνη απφ ηα πςειφηεξα πξφηππα πεξηερνκέλνπ, πνιινί θαζεγεηέο 

γπκλαζίνπ αηζζάλνληαη πίεζε λα «θαιχςνπλ» πεξηζζφηεξν πεξηερφκελν απφ πνηέ. Οη 

εληνιέο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε νξηζκέλα θξάηε απαηηνχλνη θαζεγεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα έρνπλ ιάβεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο έσο ηέζζεξεηο 

αθαδεκατθέο κνλάδεο ζηελ αλάγλσζε πεξηερνκέλνπ. Χζηφζν, κε δεδνκέλε ηε ζεκεξηλή 

κέζε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απηφ είλαη πνιχ ιίγν. Άιια θξάηε δελ απαηηνχλ 

νπνηαδήπνηε καζήκαηα πεξηερνκέλνπ ζηελ πεξηνρή ηεο αλάγλσζεο σο κέξνο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο πηζηνπνίεζεο γηα ην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Χο απνηέιεζκα, πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ ηελ εκπεηξία γηα λα δηδάμνπλ αλάγλσζε θαηαηαιήγνπλ ην πιάλν 

δηδαζθαιίαο λα έρεη ηέηνην πεξηερφκελν έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεί ηε δηδαζθαιία 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο (Allen, 2000; Cziko, 1998). Υσξίο ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο 
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ππνζηήξημεο θαη πξαθηηθήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ, νη 

καζεηέο θαηαιήγνπλ ιηγφηεξν θαινί ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. 

Ζ δνκή ησλ ηκεκάησλ ζε πνιιά γπκλάζηα θαη ιχθεηα επηδεηλψλεη πεξαηηέξσ ην 

ζέκα. Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο γιψζζαο έρνπλ ειάρηζηε εθπαίδεπζε ζηε δηδαζθαιία 

ηεο αλάγλσζεο, φπσο νη ζπλάδειθνί ηνπο, θαζηζηψληαο ηελ εξγαζία ηνπο, αθφκε πην 

απνγνεηεπηηθή, θαζψο πξνζπαζνχλ λα δηδάμνπλ ινγνηερλία ζε καζεηέο νη νπνίνη είλαη 

αδχλακνη αλαγλψζηεο. 

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα δεηήκαηα ηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απνηειεζκαηηθή ζπλερή 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε κε ζθνπφ ηελ εθκάζεζε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ έξεπλα θαη πνπ εκπνηίδνπλ ηε δηδαζθαιία ζε πνιιέο γλσζηηθέο 

πεξηνρέο. Δπηπιένλ, απηή ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πξέπεη λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θαηαλνήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παηδείαο πνπ ελππάξρνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη πψο κπνξνχλ θαιχηεξα λα ζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο ψζηε λα 

απνθηήζνπλ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απηφ ην είδνο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ηεο αληαλαθιαζηηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

πξνζνρή ζηα ζέκαηα ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη καζεζηαθψλ δηαθνξψλ, ηα θίλεηξα, θαη ηηο 

ηερλνινγηθέο επηδξάζεηο ζηελ παηδεία. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ζα πξέπεη 

λα δεζκεπηνχλ γηα ηελ αλάπηπμε πςειήο παηδείαο θαη ηελ ππνζηήξημε απηήο. 

Οη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε ησλ δεηεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο παηδείαο ησλ εθήβσλ. Θα πξέπεη λα μέξνπλ ηη ιέεη ε έξεπλα, φηη ππάξρνπλ 

ειπηδνθφξα πξνγξάκκαηα θαη πξνζεγγίζεηο, αιιά θαη ηα είδε ησλ ηθαλνηήησλ εγεζίαο 

θαη ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεμαγσγή κηαο πξσηνβνπιίαο πνπ 

ζα θάλεη ηε δηαθνξά γηα ηνπο καζεηέο. πλνιηθά πξέπεη λα γίλεη κηα καθξνπξφζεζκε 

δέζκεπζε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ παηδεία ησλ εθήβσλ. 

 

Η ηέρλε ηεο αλάγλωζεο 

Οη έθεβνη δπζθνιεχνληαη κε ηελ αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ κε ηε γλψζε ιεμηινγίνπ, ηε γεληθή γλψζε ησλ 

ζεκάησλ θαη ησλ δνκψλ ηνπ θεηκέλνπ, ηε γλψζε ηνπ ηη πξέπεη λα θάλνπκε φηαλ ε 

θαηαλφεζε θαηαξξέεη, ή ηελ επάξθεηα ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο 
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δηθήο ηνπο αλάγλσζεο. Ζ ππνζηήξημε απηψλ ησλ αλαγλσζηψλ θαζψο παιεχνπλ κε ηηο 

πνιχ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ησλ θεηκέλσλ πνπ γξάθηεθαλ γηα δηαθνξεηηθέο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο θαη πεξηερφκελα, ζα ηνπο βνεζήζεη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ζα ελζαξξχλεη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ζε 

πνιιά επίπεδα ηεο δσήο, θαη ζα αλνίμεη επθαηξίεο γηα ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο. Τπάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλάγλσζεο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη απηή είλαη ε κεηάβαζε απφ ηε 

κάζεζε ηεο αλάγλσζεο ζηελ αλάγλσζε ηεο κάζεζεο. Ζ ηειεπηαία δεμηφηεηα θέξλεη ζην 

πξνζθήλην πνιπάξηζκεο επηζηεκνληθέο έλλνηεο θαη ηξφπνπο ζπιινγηζκνχ, θπξίσο κέζα 

απφ ηελ πξάμε ηεο αλάγλσζεο. Οη έθεβνη ρξεηάδνληαη ζπρλά πεξηζζφηεξν εμειηγκέλεο 

θαη εηδηθέο κνξθέο ζηήξημεο δηδαζθαιηαο ηεο αλάγλσζεο ζηηο δηάθνξεο γλσζηηθέο 

πεξηνρέο, ή επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Απηή ε πην πξνεγκέλε κνξθή ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ησλ εθήβσλ πνπ απαηηεί λα γίλνπλ αλαγλψζηεο θαιείηαη «πεηζαξρηθή παηδεία», γηαηί 

θάζε αθαδεκατθή πεηζαξρία ή ην πεξηερφκελν ηεο δψλεο πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλα είδε 

βαζηθψλ γλψζεσλ γηα ην πψο λα δηαβάδνληαη ηα εθάζηνηε θείκελα, θαη ζπρλά απαηηεί 

επίζεο έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο αλάγλσζεο. Οη έθεβνη αληηκεησπίδνπλ πνιιέο 

πξνθιήζεηο ζηα ζρνιεία θαζψο θαινχληαη λα δηαβάζνπλ γξαπηά θείκελα ζε 

δηαθνξεηηθνχο αθαδεκατθνχο ζεκαηηθνχο ηνκείο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο επηζηήκεο, ηα 

καζεκαηηθά θαη ηε ινγνηερλία, ζηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο απηφ 

πνπ δηάβαζαλ σζηε λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε 

καζήκαηνο. Γηα λα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί θαηη ηέηνην, ζα πξέπεη νη γλψζεηο ηνπο σο 

πξνο ηελ αλάγλσζε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαδηθαζία. 

Ζ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ θαη ε αλάγλσζε ζε δηάθνξεο εμεηδηθεπκέλεο 

πεξηνρέο απαηηεί ηελ χπαξμε κηαο εκπεηξηθήο βάζεο. Ζ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

είλαη κηα εμαηξεηηθά πνιχπινθε δηαδηθαζία. Νσξίηεξα ε έξεπλα γηα ηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε επηθεληξψζεθε ζε ζχλνια δηαθξηηψλ δεμηνηήησλ (δειαδή ν αλαγλψζηεο λα 

πάξεη ηε βαζηθή ηδέα, λα θαηαλνήζεη ηα γεγνλφηα, λα νδεγεζεί ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ) ή επί ησλ πξντφλησλ ηεο θαηαλφεζεο (δειαδή απηφ πνπ νη αλαγλψζηεο 

θαηαλννχλ κεηά ηελ αλάγλσζε). Ζ έξεπλα απηή έρεη δηακνξθψζεη ρξήζηκα ζεκέιηα γηα 

ηηο ηξέρνπζεο αληηιήςεηο καο, αιιά δελ κπφξεζε λα αληηκεησπίζεη ηα πην βαζηθά 

εξσηήκαηα γηα ην ηη έθαλαλ νη αλαγλψζηεο ελψ πξνζπαζνχζαλ λα πάξνπλ ηελ θεληξηθή 

ηδέα ελφο θεηκέλνπ ή λα παξεκβαίλνπλ κε βάζε ηελ αλάγλσζε. Γλσξίδνπκε δηαηζζεηηθά 
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φηη νη έλλνηεο ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ έρνπλ ελσζεί κε ηελ πξάμε ηεο αλάγλσζεο. Σέηνηεο 

πξνεγνχκελεο πεγέο γλψζεο πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη, ζε γλψζε: 

• ησλ ιέμεσλ θαη ηνπ ιεμηινγίνπ 

• ηεο δνκήο ησλ πξνηάζεσλ ή ζχληαμε  

• ησλ δνκψλ ηνπ θεηκέλνπ ή είδε θεηκέλνπ 

• πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο 

Χο αλαγλψζηεο θαηαζθεπάδνπκε κνηίβα λνεκάησλ ιέμε πξνο ιέμε, απφ πξφηαζε 

ζε πξφηαζε, θαη απφ παξάγξαθν ζε παξάγξαθν, θαη ςάρλνπκε γηα ζπλδέζεηο ζε φια 

απηά ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα καο θάλνπλ λα θαηαλνήζνπκε απην πνπ 

δηαβάδνπκε. Απηφ ζην νπνίν εζηηάδνπλ νη αλαγλψζηεο ηελ πξνζνρή ηνπο  επεξεάδεηαη 

ηφζν απφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε ηνπο ζηνπο ηέζζεξηο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ, θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο αλάγλσζεο θάζε θνξά. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα ηεο πξφζθαηεο έξεπλαο είλαη ν ζεκειηαθφο ξφινο κηαο πνηθηιίαο κνξθψλ 

πξνεγνχκελεο γλψζεο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε πξνεγνχκελε γλψζε ησλ ζεκάησλ 

κπνξεί λα επεξεάζεη απηφ πνπ θαηαλνεί ν αλαγλψζηεο, ζε ηη δίλεη πξνζνρή, αθφκε θαη ηη 

εθιακβάλεη απφ ην θείκελν. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ εθήβσλ πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα αλαγλσζηκφηεηαο. Ζ ηθαλφηεηα λα θαηαλνήζνπλ 

γξαπηά θείκελα δελ είλαη κηα ζηαηηθή ή ζηαζεξή ηθαλφηεηα, αιιά κάιινλ πεξηιακβάλεη 

κηα δπλακηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ησλ θεηκέλσλ θαη ηεο πξνεγνχκελεο 

γλψζεο θαη ησλ ζηφρσλ ησλ αλαγλσζηψλ. Δίλαη αθξηβψο ιφγσ απηψλ ησλ δπλακηθψλ 

ζρέζεσλ πνπ ε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο ζηα αθαδεκατθά επίπεδα είλαη ηφζν δσηηθήο 

ζεκαζίαο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηε δηδαζθαιία 

φζν θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε είλαη απνηέιεζκα ησλ 

δπλακηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηεο γλψζεο, ησλ ζηξαηεγηθψλ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δηαζέζεσλ. Τπάξρεη έλα ζεκαληηθφ ζψκα ηεο έξεπλαο πνπ ηεθκεξηψλεη ηηο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θαινί αλαγλψζηεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

• Σηο εξσηήζεηο 

• Σηο πξνβιέςεηο απαληήζεσλ 

• Σηο δνθηκέο ππνζέζεσλ 
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• Σελ αλαθεθαιαίσζε 

• Σελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ  

Χζηφζν, πέξα απφ απηέο ηηο γεληθέο ζηξαηεγηθέο, ε πεηζαξρηθή παηδεία απαηηεί 

επίζεο ηε γλψζε ησλ ζεκάησλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Ζ αλάγλσζε ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο πεξηερνκέλνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, δηφηη, αλ ν αλαγλψζηεο δε 

γλσξίδεη πεξηερφκελν ηφηε ζα δπζθνιεπηεί ζηε θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ, θαη αλ δελ 

θαηαιαβαίλεη ηα θείκελα είλαη απίζαλν λα κάζεη ην πεξηερφκελν (ππνζέηνπκε εδψ φηη ην 

θείκελν είλαη ην πξσηαξρηθφ κέζν κε ην νπνίν ην πεξηερφκελν πξνζθέξεηαη ζηνπο 

θνηηεηέο, αλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ, επίζεο, βίληεν, θηικ, παξνπζηάζεηο θαη 

άιιεο πξνζεγγίζεηο). 

Πνιιά ζρνιεία κε κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ πνπ εηζάγνληαη ζηα γπκλάζηα κε 

ρακειά επίπεδα επηδφζεσλ ζηελ αλάγλσζε δηαζέηνπλ καζήκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηνπο 

πξνβιεκαηηθνχο αλαγλψζηεο. Σέηνηεο ζεηξέο καζεκάησλ ζπλήζσο επηθεληξψλνληαη ζε 

ζηξαηεγηθέο γεληθήο αλάγλσζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ. Ζ ηάζε απηή 

βαζίδεηαη ζε αδήισηεο ππνζέζεηο φηη ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε είλαη θαηά θχξην ιφγν 

ζπλέπεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ ζηξαηεγηθψλ γεληθήο αλάγλσζεο.  Μφλν ιίγεο ηξέρνπζεο 

παξεκβάζεηο, φπσο ε Πξσηνβνπιία ηξαηεγηθήο Αιθαβεηηζκνχ, ζηνρεχνπλ ζε ηέηνηα 

καζήκαηα γηα λα δηδάμνπλ φρη κφλν ζηξαηεγηθέο γεληθήο αλάγλσζεο θαη ιεμηιφγην, αιιά 

θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο ηαπηφηεηεο ηνπο σο αλαγλψζηεο θαη 

λα αληηκεησπίζνπλ νξηζκέλεο απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο πξνθιήζεηο πνπ ζέηνπλ ηα απζηεξά 

δνκεκέλα θείκελα (Michaels, O‟Connor, Hall, & Resnick, 2002). 

 

Γεδνκέλα ηεο National Assessment of Educational Progress  

Οη έθεβνη νη νπνίνη έρνπλ πξνβιήκαηα αλαγλσζηηθά ζπλήζσο απνηεινχλ ηε 

κεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ έληνλε αλαπεξία ζηελ αλάγλσζε. Ζ National 

Assessment of Educational Progress (NAEP) αλαγλσξίδεη ηξία επίπεδα ηθαλφηεηαο 

αλάγλσζεο: ην βαζηθφ, ην πξνρσξεκέλν θαη ην θαιφ. Ζ NAEP αλαθέξεη φηη ην ζθνξ γηα 

άηνκα ειηθίαο 17 εηψλ παξνπζηάδεη ζηαζεξά ην ίδην κνηίβν: ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ 

επηηπγράλνπλ ην βαζηθφ επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο, θαη ζε απηφ ην βαζηθφ 

επίπεδν δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ηε θπιή ή εζληθφηεηα. ην θαιφ 
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επίπεδν αλάγλσζεο, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κεγάιεο δηαθνξέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηε θπιή θαη ηελ εζληθφηεηα. ην πην πξνρσξεκέλν επίπεδν ιηγφηεξν απφ ην 10 % ησλ 

εθήβσλ 17 εηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε θπιή θαη ηελ εζληθφηεηα, είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζεη ζχλζεηα θείκελα. 

Σα δεδνκέλα ηεο NAEP θαη ε πνξεία ηεο ζε φια ηα ρξφληα δείρλεη φηη ηα 

πξνβιήκαηα αιθαβεηηζκνχ ησλ εθήβσλ πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα αλαγλσζηψλ, 

απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ πξφβιεκα κε ηελ πην βαζηθή δεμηφηεηα κέρξη εθείλνπο πνπ έρνπλ 

αλαπηχμεη γεληθέο ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο, αιιά φρη νη εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο, ην 

ιεμηιφγην θαη ηε βάζε γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε πνιχπινθσλ 

θεηκέλσλ (Michaels, O‟Connor, Hall, & Resnick, 2002). 

. 

Ση αλαθέξεη ε έξεπλα γηα ηνπο πξνβιεκαηηθνύο αλαγλώζηεο  

Τπάξρνπλ πνιιιεο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ επέθηαζε 

ησλ δεμηνηήησλ ησλ αλαγλσζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξν- αλάγλσζεο, ηεο 

πξφβιεςεο, ηνπ ειέγρνπ ππνζέζεσλ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο θαη 

εξσηήζεηο, ηε ζχλνςε, θιπ. πγθεθξηκέλεο νδεγίεο κπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ην ιεμηινγίνπ, θαζψο θαη κηα επξεία γλψζε 

ζχληαμεο. Με ηελ επέθηαζε ηνπ θάζκαηνο ησλ εηδψλ ησλ θεηκέλσλ πνπ δηαβάδνπλ νη 

καζεηέο ζε πεξηερφκελν καζεκάησλ, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηηο 

επθαηξίεο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γλψζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Πξηλ απφ ηε γλψζε ε έξεπλα έρεη δείμεη επαλεηιεκκέλα φηη ηζρπξφο πξνγλσζηηθφο 

παξάγνληαο είλαη ε θαηαλφεζε (Dole, Valenthia, Greer, θαη Wardrop, 1991). Ζ 

νηθνδφκεζε θαη ελεξγνπνίεζε ηεο πξφηεξεο γλψζεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθαδεκατθνχο 

θιάδνπο είλαη έλαο ηνκέαο πνπ ην πεξηερφκελν είλαη κνλαδηθά ηνπνζεηεκέλν, γηα απηφ 

θαη ζεσξείηαη σο ην πιένλ θαηάιιειν γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ γλψζεσλ πνπ πηζηεχεηαη 

φηη κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο γηα ηνπο καζεηέο πνπ αγσλίδνληαη αλαγλσζηηθά, 

θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ησλ γλψζεσλ εθείλσλ πνπ δηαβάδνπλ ζε θαιφ επίπεδν. 

Χζηφζν, ε πάιε κε ηηο εληάζεηο ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνηχπσλ πεξηερνκέλνπ 

θαη ε πξνζθνξά βνήζεηαο ζηνπο καζεηέο γηα λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ θαιχηεξα είλαη 

πνιχπινθε θαη απαηηεί κηα εζηθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ επηινγή θεηκέλνπ, 

αιιεινπρίαο, αιιά θαη ζπληνληζκνχ σζηε λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 
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(Kingery, 2000). Οη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ δξαζηεξηφηεηεο νηθνδφκεζεο 

ηεο γλψζεο πνπ δελ απαηηνχλ εθηεηακέλε αλάγλσζε αξρηθά. ηε ζπλέρεηα, κπνξνχλ λα 

εηζάγνπλ δηάθνξα είδε θεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα αλάγλσζεο 

ησλ καζεηψλ, φπνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πξνεγνχκελε γλψζε πνπ έρεη ήδε 

αλαπηπρζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απζηεξε 

δφκεζε ησλ θεηκέλσλ. Ζ αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ θεηκέλσλ (απφ ηελ άπνςε ηεο 

πξνηαζηαθήο γλψζεο, ηηο δνκέο ηνπ θεηκέλνπ, ηηο ζπληαθηηθέο δνκέο, ην ιεμηιφγην, ηε 

ιηγφηεξν ζαθή ζπλνρή) γίλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 

πλδπαζκόο δηδαζθαιίαο γλώζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζηξαηεγηθώλ 

αλάγλωζεο  

Γηα λα κπνξέζνπλ λα εμνηθεηψζνπλ ηνπο καζεηέο κε ηελ αλάγλσζε, νη θαζεγεηέο 

νξγαλψλνπλ ηε δηδαζθαιία κεζφδσλ ξνπηίλαο πνπ εληζρχνπλ αληηιήςεηο ηεο αλάγλσζεο 

σο κηα δηαδηθαζία, παξέρνπλ θαζνδήγεζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάγλσζεο ψζηε λα 

έρεη λφεκα, ελψ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε αλαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, έρνπλ ηελ επζχλε 

γηα ηε ζθέςε θαη θαηαλννχλ ηα θείκελα κέζσ θαηεπζπλφκελσλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηφζν ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά φζν θαη νιφθιεξε ηελ νκαδηθή εξγαζία. 

Παξάιιεια, αθνινπζείηαη πεηζαξρία ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα έξεπλαο θαη ε αλάγλσζε 

επηθεληξψλεηαη ζε θείκελα κε ηξφπνπο πνπ νηθνδνκνχλ ηε γλψζε θαη ηε δηάζεζε ησλ 

καζεηψλ γηα αλάγλσζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

Αθφκα, δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ην πψο νη καζεηέο 

αληηιακβάλνληαη ην λφεκα ησλ θεηκέλσλ θαη πψο ρξεζηκνπνηνχλ απηά πνπ καζαίλνπλ 

απφ ηα θείκελα γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ πεηζαξρεκέλεο ζθέςεο, ή φπσο 

αλαθέξνπλ νη Resnick et al, γίλεηαη «ππεχζπλε ζπδήηεζε» (Michaels, O'Connor, Hall, & 

Resnick, 2002) 

Παξάιιεια, νη θαζεγεηέο παξέρνπλ ζπλεπή ζηεξίγκαηα, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα 

βηψζνπλ ηελ επηηπρία θαη λα αλαπηχμνπλ ή λα εληζρχζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο σο αλαγλψζηεο. Οη καζεηέο πνπ εθηηκνχλ ηηο πξαθηηθέο απηέο 

αλαπηχζζνληαη σο αλαγλψζηεο κέζα ζηελ ηάμε.  

Σν πην ζεκαληηθφ θιεηδί γηα απηέο ηηο βαζηθέο πξαθηηθέο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο 
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θνπιηνχξαο πςειψλ πξνζδνθηψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ξνπηίλσλ (Lee, 2001, 2007). Οη 

ξνπηίλεο βνεζνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ καζεηψλ γηα φ,ηη θάλνπλ, πψο 

γίλνληαη ηα πξάγκαηα, θαη γηαηί. Σν αθφινπζν απφζπαζκα, πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά απφ 

ηελ Πξσηνβνπιία ηξαηεγηθήο Αιθαβεηηζκνχ, αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζπρλά αζηαζή 

αλάγλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απν ηνπο εθήβνπο κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο, θαζψο θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή απνηπρία ζε ηάμεηο ρακεινχ επηπέδνπ.  

... [ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ] Γελ ήηαλ ζαλ λα έπξεπε λα γίλεη. Ήηαλ αθξηβψο ην 

παξαθάησ, ήμεξα φηη ε «εξψηεζε κε ην θφθθηλν ηεηξάγσλν» ήηαλ εδψ, θαη ήμεξα φηη θαη 

ε απάληεζε ήηαλ θάπνπ εθεί γχξσ. Καη ζα κπνξνχζα απιά λα ςάμσ λα βξσ πνπ είλαη ε 

απάληεζε θαη λα ηελ αληηγξάςσ θαη λα κνπ πνπλ κπξάβν γη απηφ.  Έηζη δελ ρξεηάδεηαη 

λα δηαβάζσ. Ήηαλ θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα παξαιείςσ ρσξίο λα ην μέξνπλ νη 

θαζεγεηέο. Γελ μέξσ αλ λνηάδνληαλ ή φρη, αιιά απηφο είλαη ν ηξφπνο πνπ ν θαζέλαο ζα 

απαληνχζε. Βιέπεηο πνπ είλαη ε «εξψηεζε κε ην θφθθηλν ηεηξάγσλν» θαη ππνινγίδεηο 

πεξίπνπ πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ε απάληεζε θαη ηε γξάθεηο. Απηφ είλαη φιν. 

- Rosa, καζήηξηα γπκλαζίνπ, πεξηγξάθεη ηηο εκπεηξίεο αλάγλσζεο ηεο ηζηνξίαο 

(Schoenbach & Greenleaf, 2009) 

ε αληίζεζε κε ην λα δεηήζεη θάπνηνο απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ γηα ηελ 

εξγαζία ή σο εξγαζία ζηελ ηάμε θαη ζηε ζπλέρεηα απιά λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο, 

φηαλ ηειεηψζνπλ ηελ αλάγλσζε, ν αιθαβεηηζκφο θαη ε αλαγλσζηκφηεηα έρνπλ πινχζην 

πεξηερφκελν θαη πεξηιακβάλνπλ κηα πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ ξνπηηλψλ πνπ παξέρνπλ 

θαζνδήγεζε ζηνπο καζεηέο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ αλάγλσζε. Απηέο νη 

ξνπηίλεο πεξηιακβάλνπλ ηε κνληεινπνίεζε ελφο δαζθάινπ γηα ην πψο πξνθχπηεη ην 

λφεκα ηνπ θεηκέλνπ. Απηή ε δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαία δηδαζθαιία θη 

πεηπραίλεη δχν ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο. Πξψηνλ, δείρλεη ζηνπο καζεηέο φηη αθφκα θαη νη 

επαγγεικαηίεο αλαγλψζηεο, φπσο νη εθπαηδεπηηθνί, εξγάδνληαη ελεξγά γηα λα εμάγνπλ ην 

λφεκα ησλ θεηκέλσλ θαη κπνξνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ζπγρένληαη κε ηα θείκελα 

(Lee, 2007). Γεχηεξνλ, δείρλεη πψο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζθφπηκα ζηξαηεγηθέο φπσο 

ε πξφβιεςε, νη εξσηήζεηο θαη ε ζχλνςε. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο κηα 

πνηθηιία απφ εξγαιεία ζθέςεο πνπ θαηεπζχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηα είδε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ γεληθή αλάγλσζεο πνπ είλαη θαιά ηεθκεξησκέλεο ζηελ έξεπλα γηα ηελ 

θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ (Bean & Steenwyk, 1984; Berger, 1989; Britt & Aglinskas, 

2002; Bulgren, Deshler, Schumaker, & Lenz, 2000; Bulgren, Schumaker, Deshler, Lenz, 
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& Marquis, 2002; Chi, de Leeuw, Chiu  & La Vancher, 1994; Commander & Smith, 

1996; Kingery, 2000; Palincsar & Brown, 1984). Απηέο πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ 

πεξηνξίδνληαη, ζηηο αθφινπζεο: 

• Καηαρσξήζεηο δηπιήο εηζφδνπ, φπνπ νη καζεηέο δεκνζηεχνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη 

παξαηεξήζεηο ζηα πξφηππα θείκελα, ζπλνςίδνπλ, θάλνπλ ηηο ζπλδέζεηο λνεκάησλ 

• KWL - έλα γξαθηθφ, φπνπ νη καζεηέο εληνπίδνπλ ηη μέξνπλ ήδε (K), ηη ζέινπλ λα 

μέξνπλ (W) θαη φ, ηη έρνπλ κάζεη κεηά ηελ αλάγλσζε (L) 

• Γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ ψζηε λα θαζνδεγήζνπλ 

ηνπο καζεηέο ζην ηη είδνπο πιεξνθνξίεο δηαβάδνπλ ή λα ραξηνγξαθήζνπλ ηα είδε 

ζεκαζηνινγηθήο γλψζεο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ην ιεμηιφγην  (ζπλψλπκα, αληψλπκα, 

παξαδείγκαηα, ραξαθηεξηζηηθά)  

• Οδεγνί πξφβιεςεο πνπ απαξηζκνχλ ηηο θπξηφηεξεο ηδέεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ηδεψλ πνπ είλαη αληηθαηηθέο ή ακθηιεγφκελεο) πνπ ν δάζθαινο ζέιεη νη καζεηέο λα 

εμεηάζνπλ ζηελ αλάγλσζε ελφο δεδνκέλνπ θεηκέλνπ θαη ηελ αλαζεψξεζή ηνπο κεηά ηελ 

αλάγλσζε 

• ρνιηαζκφο θεηκέλσλ θαη ηνπνζέηεζε εξσηεκάησλ, αλαγλψξηζε βαζηθψλ ηδεψλ, 

θαηαγξαθή πξνβιέςεσλ, ζεκείσζε αληηδξάζεσλ 

• Αλάιπζε ηχπσλ εξσηήζεσλ 

• Τπνζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε απηνεμεγήζεσλ 

 

Μνληέια αλάγλωζεο  

«Έλα κνληέιν αλάγλσζεο είλαη ε ζεσξία γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηα κάηηα θαη ην 

κπαιφ ηνπ αλαγλψζηε θαηά ηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε (ή κε) ελφο θεηκέλνπ» 

(Davies, 1995:59). Σα κνληέια ηεο δηαδηθαζίαο αλάγλσζεο πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ 

θαη λα πξνβιέςνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο αλάγλσζεο. Απηέο είλαη νη βάζεηο πάλσ ζηηο 

νπνίεο νηθνδνκνχληαη νη νδεγίεο αλάγλσζεο.  

Παξαδνζηαθά, ε θαηαλφεζε έρεη πξνβιεζεί σο ε ηθαλφηεηα ηνπ αλαγλψζηε λα 

αλαπαξάγεη έλα θείκελν (π.ρ. πεξηιήςεηο ησλ γεγνλφησλ, κεηαθξάζεηο, ή αζθήζεηο 

θαηαλφεζεο). Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα έρεη 
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επηθεληξσζεί ζε έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν. Aπηφ πνπ νη αλαγλψζηεο θαηαλννχλ δελ είλαη 

πξνηάζεηο, αιιά ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν (Swaffar, 1991:39). Έλα κνληέιν bottom-up, 

ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηηο γισζζηθέο ελδείμεηο, ρηίδεη θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε ελφο 

θεηκέλνπ θαη έλα top-down κνληέιν, ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ππνβάζξνπ γλψζεο, θαη 

ρηίδεη παγθφζκηα  θαηαλφεζε (Carrell, 1988; Swaffar, 1991). 

Σα top-down κνληέια αλάγλσζεο δχζθνια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

ζηνηρεηψδε επίπεδα δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο, δηφηη, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Carrell θαη 

Coady, «ε γλψζε ηνπιάρηζηνλ 5000 ιέμεσλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

επεμεξγαζία top-down» (Swaffar 1991:44). Αληίζεηα, ηα bottom-up κνληέια δελ είλαη 

ρξήζηκα ζε πξνρσξεκέλα επίπεδν επεηδή νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα 

απνθσδηθνπνηήζνπλ ηα γξαπηά θείκελα απηφκαηα. Ζ δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο ζην 

ελδηάκεζν επίπεδν είλαη πην πεξίπινθε γηαηί θαη ηα δχν κνληέια πξέπεη λα εθαξκφδνληαη. 

 

Γηαδηθαζίεο θαη κνληέια θαηαλόεζεο θεηκέλνπ  

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηεί θαη 

ηηο δχν δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ, ηηο bottom-up θαη top-down. (Perfetti, 1999). 

Δπνκέλσο, ηα δηαδξαζηηθά κνληέια θαηαλφεζεο αλάγλσζεο (Kintsch, 1998; Just & 

Carpenter, 1987) πξνζθέξνπλ ην θαιχηεξν πιαίζην γηα ηε κειέηε ησλ αηνκηθψλ 

δηαθνξψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο. Ζ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ επέιηθηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηελ εεελζσκάησζε ησλ γισζζηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κε γξαθηθέο πιεξνθνξίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ε 

έξεπλα γηα ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ έρεη κεηαθηλεζεί πξνο ηα κνληέια ηα νπνία 

βαζίδνληαη ζηε κλήκε θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο πηπρέο ηεο θαηαλφεζεο, ψζηε λα είλαη πην 

νινθιεξσκέλα. Λακβάλνληαο έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν θαηαλφεζεο θεηκέλνπ σο 

ζεκείν εθθίλεζεο, ζεκαληηθά εξσηήκαηα είλαη πψο κπνξεί λα δηακνξθσζεί ε απηφκαηε 

επεμεξγαζία θεηκέλνπ, πψο πξαγκαηνπνηείηαη, θαη πψο ηα παηδηά καζαίλνπλ λα 

αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ. Ζ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ αξρίδεη κε 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, δειαδή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ κεηαηξέπνπλ ην 

νπηηθφ εηζηφλ ζε κηα γισζζηθή αλαπαξάζηαζε. Ζ ιεμηινγηθή πνηφηεηα (Perfetti & Hart, 

2001) εθθξάδεη ηε βαζηθή ηδέα ηεο ηθαλφηεηαο αλάγλσζεο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηε 
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γλψζε ησλ ιέμεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθξίβεηαο, ηεο νξζνγξαθίαο, ηεο 

θσλνινγίαο, ηεο κνξθνινγίαο θαη ηνπ λνήκαηνο. Ζ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ ή ε 

αθξηβήο θαη γξήγνξε αλάθηεζε ηνπ θσλνινγηθνχ θψδηθα απφ ηε γξαπηή κνξθή ιέμεσλ 

ζπλήζσο ζεσξείηαη φηη δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ αλάπηπμε 

θεηκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επίηεπμε άπηαηζησλ επηπέδσλ αλάγλσζεο είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ (Perfetti, 1992; 

Samuels, 1994; Stanovich, 2000). Δλψ νη «γλσζηέο» κνξθέο αλαγλσξίδνληαη 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν άκεζα, ζπρλά νη πνιχπινθεο κνξθέο αλαγλσξίδνληαη κέζσ 

αλάιπζεο ή ηεο θαηάηκεζεο ηεο ιέμεο ζηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο. (Plaut, 

McClelland, Seidenberg, θαη Patterson, 1996) 

Οη Van Orden θαη Goldinger (1994, 1996) έρνπλ πξνηείλεη αθφκα κεγαιχηεξε 

δηακεζνιάβεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ, ηελ νπνία νξίδνπλ σο απνηέιεζκα 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ θσλνινγηθψλ, νπηηθψλ θαη ζεκαζηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ζε επαλαιακβαλφκελα ππν-ζπκβνιηθά δίθηπα. Οη θσλνινγηθέο ζπλδέζεηο 

δηαδξακαηίδνπλ έλαλ επηπιένλ θξίζηκν ξφιν ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ. Ζ 

απηφκαηε αλαγλψξηζε ιέμεσλ επηηξέπεη ζηε ζπλέρεηα ηελ αθνζίσζε ησλ γλσζηηθψλ 

πφξσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη έηζη επηηξέπεη ζηνπο αλαγλψζηεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλάγλσζε σο έλα εξγαιείν γηα ηελ απφθηεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη 

γλψζεσλ (NRP, 2000; Perfetti, 1998; Samuels & Flor, 1997; Spear - Swerling & 

Sternberg, 1994). 

Χο επφκελν βήκα, ε θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ απαηηεί ηελ εκπέδσζε απηνχ ιέμε 

πξνο ιέμε. Ζ θαηαλφεζε ησλ πξνηάζεσλ απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ. Μειέηεο 

ησλ θηλήζεσλ ησλ καηηψλ απνθάιπςαλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο θαηαλφεζεο 

ησλ πξνηάζεσλ θαηά ηελ αλάγλσζε (Just & Carpenter, 1992; Reichle, Pollatsek, Fisher, 

& Rayner, 1998). Πξψηνλ, δηαπηζηψζεθε φηη αθφκε θαη νη εηδηθεπκέλνη αλαγλψζηεο 

θαζειψλνπλ ην βιέκκα ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ιέμεηο πνπ δηαβάδνπλ. Απηφ θαίλεηαη 

λα ππνδειψλεη φηη ε αλαγλψξηζε ηεο ιέμεο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο. Δπηπιένλ, θάλεθε φηη ε εξκελεία αθνινπζεί ακέζσο κεηά ηελ αλαγλψξηζε 

(«ππφζεζε ακεζφηεηαο»), θαη φηη νη θαζειψζεηο ηνπ βιέκκαηνο ηείλνπλ λα είλαη 

πεξηζζφηεξεο ζην ηέινο ησλ πξνηάζεσλ. Σν ηειεπηαίν εχξεκα ππνδεηθλχεη φηη ε 

δηαδηθαζία ελζσκάησζεο θαηαλφεζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θπξίσο ζηηο απνιήμεηο 

ησλ πξνηάζεσλ. 
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Ζ θαηαλφεζε κηαο πξφηαζεο κπνξεί ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε λα ζεσξεζεί σο 

κηα ιεηηνπξγία ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηφζν ηε δνκή ηεο πξφηαζεο φζν θαη ηηο έλλνηεο ησλ 

ιέμεσλ γηα λα δηαηππσζνχλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην λφεκα ηεο θξάζεο. Βάζεη ηεο 

επεμεξγαζίαο κέζσ ζχληαμεο, ηα άηνκα κπνξνχλ λα δηαρσξίζνπλ ηα ζπζηαηηθά κηαο 

πξφηαζεο.  Γηαθνξεηηθέο ζεσξίεο γηα ην πψο νη ιέμεηο ζπλδένληαη κε ζπληαθηηθέο δνκέο 

(MacDonald, Perlmutter, θαη Seidenberg, 1994; Frazier & Clifton, 1996) ζπκθσλνχλ ζηε 

δηαπίζησζε φηη θάζε ιέμε ζπλδέεηαη άκεζα κε κηα ζπληαθηηθή θξάζε. Φπρνκεηξηθέο 

κειέηεο παξέρνπλ επίζεο ελδείμεηο γηα ηε ζπληζηψζα ERP πνπ είλαη επαίζζεηε εηδηθά 

ζηηο δηεξγαζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία (Hagoort, Brown, & Groothusen, 

1993; Hagoort, 2005). Γηα λα θηάζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, ν αλαγλψζηεο 

πξέπεη λα ζπλδπάζεη ηελ έλλνηα ηεο θάζε πξφηαζεο κε ην κήλπκα πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί 

κέρξη εθείλν ην ζεκείν κε βάζε ην πξνεγνχκελν θείκελν. Ζ ζέζε απηή βαζίδεηαη ζηελ 

θαηαλφεζε σο πξντφλ ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην θείκελν. εκαληηθά 

κνληέια θαηαλφεζεο θεηκέλνπ, φπσο ην κνληέιν νινθιήξσζεο θαηαζθεπήο (construction 

integration) (Kintsch, 1988), ην κνληέιν ηνπίνπ (Landscape model) (van den Broek, 

Risden, Fletcher, θαη Thurlow, 1996) θαη ην κνληέιν ζπληνληζκνχ (resonance model) 

(Gerrig & McKoon, 1998), έρνπλ δείμεη φηη ε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ δελ κπνξεί λα 

γίλεη κφλν κε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην θείκελν, αιιά φηη ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ 

επίζεο ηηο πξνγελέζηεξεο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ γλψζεσλ πνπ είλαη 

ζρεηηθέο κε αηνκηθέο εκπεηξίεο θαη θαηαζηάζεηο. Ζ πξνηαζηαθή δνκή ησλ πεξηερνκέλσλ 

ελφο απνζπάζκαηνο ιέγεηαη φηη νξηνζεηεί δχν ηχπνπο θαηαζθεπψλ: εκηθξν-πξνηαζηαθή 

δνκή αλαθέξεηαη ζηε ζπλνρή ησλ πξνηάζεσλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε άκεζε γεηηλίαζε 

ζην θείκελν αθελφο, θαη ε καθξν-πξνηαζηαθή δνκή πξνζδηνξίδεη έλα γεληθφηεξν επίπεδν 

λνήκαηνο.  

ε απηή ηε γξακκή ζθέςεο, πξνβάιιεηαη ν ηζρπξηζκφο φηη νη αλαγλψζηεο 

θαηαζθεπάδνπλ κνληέια, δεδνκέλνπ φηη πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην θείκελν. Καηά 

ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ηα δχν επίπεδα αληηπξνζψπεπζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

είλαη ηα εμήο: έλα κνληέιν απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ (ην κνληέιν θεηκέλνπ) θαη έλα 

κνληέιν ηνπ ηη είλαη ην θείκελν πεξίπνπ (ην κνληέιν θαηάζηαζεο). Οη βαζηθέο έλλνηεο 

πνπ εμάγνληαη απφ ηηο πξνηάζεηο ζηαδηαθά δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ αλάγλσζε 

δηαδνρηθψλ πξνηάζεσλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ηε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ην θείκελν ζπλεθηηθφ. Δπεηδή ηα θείκελα δελ κπνξεί λα είλαη 
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πιήξσο ζαθή, ππάξρνπλ άθζνλεο επθαηξίεο γηα ηνλ αλαγλψζηε λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα 

γηα ην ηη είλαη ην θείκελν κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε γλψζε. Δίλαη απηφ ην επίπεδν 

θαηαλφεζεο πνπ αληαλαθιά ηελ «θαηάζηαζε» πιεξνθνξηψλ θαη απαηηεί γισζζηθέο 

πξνζζήθεο. Έλα κνληέιν θαηάζηαζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ην καζεηή λα πξνζδηνξίζεη 

θαη λα θαζνξίζεη ηα πξνβιήκαηα, λα πξνζδηνξίδεη ηνπο ιφγνπο γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, λα δεκηνπξγε ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζεησλ πξνβιεκάησλ θαη λα δεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξνχκελσλ ιχζεσλ (Zwaan, Kaup, Stanfield, & Madden, 2001). 

Ζ βαζηθή αξρή είλαη φηη ε θαηαλφεζε θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη ηελ ςπρηθή πξνζνκνίσζε 

ησλ αλαθνξψλ θαηάζηαζεο θαη φηη απηέο νη λνεηηθέο πξνζνκνηψζεηο πεξηνξίδνληαη απφ 

ηελ γισζζηθή θαη εηθαζηηθή πιεξνθνξία ζην θείκελν, ηελ ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ θαη ηε θχζε ηεο αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ θφζκν 

(Zwaan & Radvansky, 1998). Σα ζπζηαηηθά ηνπ κνληέινπ θαηάζηαζεο πεξηιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο απφ ην θείκελν, ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ην θείκελν, ζρεηηθή πξνεγνχκελε 

γλψζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θείκελν θαη ηελ πξνεγνχκελε γλψζε 

(Singer, Graesser, θαη Trabasso, 1994; Kintsch, 1998). 

Αλ πξνζζέζνπκε ζε απηά ηα ζπζηαηηθά θαηάζηαζεο άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ν αλαγλψζηεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε, ε 

κάζεζε απφ θείκελν γίλεηαη αθφκε πην εθηεηακέλν πξφβιεκα. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ππάξρεη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε πεπνίζεζε φηη νη Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξηθήο Δπηθνηλσληψλ πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο (Mayer, 2001). Δπεηδή νη ΣΠΔ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ελζσκαηψλνληαη ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα, ε ζχγθιηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζρνιηθψλ 

καζεκάησλ θαη ησλ δηθηπσκέλσλ ηερλνινγηψλ θαίλεηαη αλαπφθεπθηε. Χο εθ ηνχηνπ, 

θαζίζηαηαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα εμεηαζηεί πψο νη καζεηέο καζαίλνπλ απφ ην 

πνιπηξνπηθφ θείκελν. Σν βαζηθφ εξψηεκα είλαη πψο κηα λνεηηθή πξνζνκνίσζε 

αλαθνξψλ θαηάζηαζεο είλαη ρηηζκέλε κε βάζε ηηο γισζζηθέο θαη εηθαζηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζην θείκελν. Ζ γλσζηηθή ζεσξία ηεο εθκάζεζεο πνιπκέζσλ (Mayer, 2001, 

2005) βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ππάξρνπλ μερσξηζηά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο γηα ηα δχν 

είδε ησλ πιεξνθνξηψλ, θαη φηη απηά ηα θαλάιηα παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα 

επεμεξγαζίαο. 

Ζ επεμεξγαζία ησλ ιεθηηθψλ πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηελ 

θαηαλφεζε γξαπηνχ θεηκέλνπ ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα δεπηεξεχνπζα 
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γισζζηθή δηαδηθαζία, πνπ ελ κέξεη πξνέξρεηαη απφ ηελ πξσηνγελή γισζζηθή δηεξγαζία 

ηεο νκηιίαο. Ζ θαηαλφεζε ησλ ιεθηηθψλ πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ιέμεσλ, ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνηάζεσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ κνληέισλ θεηκέλνπ 

θαηά κήθνο ησλ γξακκψλ, φπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. Ζ θαηαλφεζε ησλ 

εηθαζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ησλ εηθαζηηθψλ κνληέισλ. 

χκθσλα κε ηνλ Dual (1986), ε ζεσξία θσδηθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ πεξηιακβάλεη ηα δχν 

ζπζηήκαηα θσδηθνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα δηαζπλδεζνχλ. Έρεη επίζεο βξεζεί φηη νη 

εηθαζηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηελ θαηαλφεζε πνιχπινθσλ 

επεμεγεκαηηθψλ θείκελσλ (Marcus, Cooper, & Sweller, 1996; Schnotz, 2005). Χζηφζν, 

ην πψο νη δχν πεγέο πιεξνθνξηψλ ελζσκαηψλνληαη θαη κε πνην ηξφπν νη πεγέο 

πιεξνθνξηψλ βνεζνχλ ην καζεηή λα νηθνδνκήζεη έλα κνληέιν θαηάζηαζεο εμαθνινπζεί 

λα είλαη αζαθέο. 

 

Αλάγλωζε κνξθνινγηθά πνιύπινθωλ ιέμεωλ 

Έλα απν ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηα 

ηειεπηαία 30 ρξφληα είλαη ε αλαγλψξηζε ιέμεσλ κε παξαπάλσ απν έλα κνξθήκα. Δλψ 

ππάξρεη επξεία ζπκθσλία νηη νη ιέμεηο δηαζπψληαη, π.ρ.“δπζ-πηζη-ία”, νη απφςεηο γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ απηφ επηηπγράλεηαη πνηθίιινπλ (Taft 1981, Forster, 1975). 

Οη παξαθάησ ζεσξίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηάζπαζε απηή εθαξκφδεηαη κφλν ζε 

κεξηθέο κνξθνινγηθά δνκεκέλεο ιέμεηο. H Distributed-Connectionist ζεσξία εθπξνζσπεί 

ηελ άπνςε νηη νη καζεκέλεο εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ιέμεσλ ζρεκαηίδνπλ ελα 

ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζε νξζνγξαθία θαη ζεκαζηνινγία (Reckl & Rareh, 1999). 

Χζηφζν, απηφ ηζρχεη κνλν αλ ε ζχλζεηε ιέμε έρεη ζπγγεληθή ζεκαζία κε ην ζέκα. 

Μνξθνινγηθά δνκεκέλεο ιέμεηο πνπ δελ έρνπλ ζπγγεληθή ζρέζε κε ην ζηέιερνο, 

π.ρ.,''corn-corner'' ή έρνπλ ηζηνξηθή ζρέζε πνπ πιένλ δελ είλαη εκθαλήο (witness) έρνπλ 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ δελ επαιεζεχνπλ ηε Distributed-Connectionist ζεσξία (Plaut & 

Gounerman, 2000).  

Οκνίσο, ε Suberlexical ζεσξία ηνπ Giraudo & Grainger (2000), ππνζηεξίδεη νηη 

ηα ηνπηθά κνξθήκαηα ζπλδένπλ ηηο νξζνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο νιφθιεξσλ ιέμεσλ 

κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ λνήκαηνο. Δπίζεο, αλαθέξεη πσο ε κνξθνινγία ησλ ζχλζεησλ 

ιέμεσλ δηαζπάηαη κφλν αλ είλαη ζπγγεληθέο κε ην ζέκα, ελσ αλαπαξίζηαληαη νιφθιεξεο 
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φηαλ δελ έρνπλ θακία ζπγγεληθή ζρέζε κε ην ζέκα. 

Οη παξαπάλσ ζεσξίεο εμεηάζηεθαλ επαλεηιεκκέλα απν αξθεηνχο επηζηήκνλεο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ απνηεινχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ησλ Rastle, Davis, 

Marslen-Wilson, & Tyler (2000), νη νπνίνη έδεημαλ νηη ππάξρεη πξνέγεξζε γηα 

ζεκαζηνινγηθά θαη κνξθνινγηθά ζπγγελείο (hunter-hunt) αιιά φρη γηα ζεκαζηνινγηθά 

αλφκνηεο ιέμεηο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα κνξθνινγία (gingerly-ginger). Αληίζηνηρα 

απνηειεζκαηα αλαθέξνληαη θαη απφ ηνπο Rastle & Davis (2003), νη νπνίνη αλαθέξνπλ 

ηζρπξή πξνέγεξζε γηα ζεκαζηνινγηθά ζρεηηδφκελεο ιέμεηο θαη κνξθνινγηθά ζπγγελείο, 

αιιά αλαζηνιή γηα κνξθνινγηθά παξφκνηεο πνπ δελ έρνπλ ζπγγέλεηα. Ζ 

κνξθνινγηθή πξνέγεζε είλαη ην θαηλφκελν ζην νπνίν παξαηεξείηαη βειηίσζε ηεο 

επίδνζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα έξγν φηαλ ηα εξεζίζκαηα ζπλδένληαη κνξθνινγηθά. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ ηα άηνκα δνπλ ηε ιέμε "παγψλσ", αλαγλσξίδνπλ πην γξήγνξα ηε 

ιέμε "παγσηφ" απφ κηα κνξθνινγηθά άζρεηε, φπσο "γιπθφ". Τπάξρνπλ δχν είδε 

πξνέγεξζεο, ε θαζπζηεξεκέλε θαη ε ζπγθαιπκκέλε πξνέγεξζε. ην πξψην είδνο, 

αλάκεζα ζηηο δχν κνξθνινγηθά ζπγγελείο ιέμεηο κεζνιαβνχλ πεξίπνπ δψδεθα 

εξεζίζκαηα, ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία αλ θαη δε κεζνιαβνχλ άιια εξεζίζκαηα, ε ιέμε 

εκθαλίδεηαη πεξίπνπ γηα 50ρηι ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί 

ε πξνζπλείδεηε αληίιεςε. Σα άηνκα αληηδξνχλ ρσξίο λα γλσξίδνπλ φηη έρνπλ δεη απφ 

πξηλ κηα κνξθνινγηθά ζπγγελή ιέμε 

Σν πξνβιήκα ησλ παξαπάλσ ζεσξηψλ είλαη νηη απέηπραλ λα εμεγήζνπλ γηαηί 

παξαηεξείηαη πξνέγεξζε ζηηο κνξθνινγηθά ζπγγελείο ιέμεηο πνπ δελ έρνπλ ηελ ίδηα 

ζεκαζία. Βαζηθέο κειέηεο γηα ην ζέκα έρνπλ αλαθεξζεί απν ηνπο Longtin, Segui & Hallé 

(2003), νη νπνίνη ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθαιπκκέλε πξνέγεξζε, ζπλεθξηλαλ ηηο εμήο ηξεηο 

πεξηπηψζεηο: δεπγάξηα ιέμεσλ πνπ έρνπλ ίδηα κνξθνινγία, ζεκαζία θαη νξζνγξαθία 

(darkness-dark), δεπγάξηα ιέμεσλ κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία θαη κνξθνινγία (corner-corn) 

αιιά ίδηα νξζνγξαθία, θαη ηέινο δεπγαξηα ιέμεσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή κνξθνινγία 

θαη δηαθνξεηηθή ζεκαζία (brothel-broth) θαη ίδηα νξζνγξαθία. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηα 

δχν ηειεπηαία δεπγάξηα είλαη φηη ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε ζρέζε είλαη 

ςεπδν-κνξθνινγηθή γηαηί ε θαηάιεμε -el δελ απνηειεί κνξθνινγηθή θαηάιεμε ζηελ 

Αγγιηθή γιψζζα. Σα απνηειέζκαηα εδεημαλ νηη ε πξνέγεξζε γηα ηα δεπγάξηα ίδηαο 

νξζνγξαθίαο θαη ζεκαζίαο ήηαλ κεγαιχηεξε απν ηα δεπγάξηα πνπ είραλ ίδηα νξζνγξαθία, 

ελψ ηα δεχγε πνπ δελ είραλ θαλέλα θνηλφ ζηνηρείν δελ είραλ ζεκαληηθή πξνέγεξζε 
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(Rastle, Davis &New 2004). 

Ο παξαθάησ πίλαθαο πνπ δεκνζηεχηεθε ζην άξζξν ησλ Rastle & Davis (2008), 

δείρλεη ηα απνηειέζκαηα πεηξακάησλ ζε Ηλδνεπξσπατθέο γιψζζεο κε ηε ρξήζε ηεο 

ζπγθαιπκκέλεο πξνέγεξζεο ζε κνξθνινγηθά ζπγγελεηο θαη ζε κε κνξθνινγηθα ζπγγελεηο 

ιέμεηο. Ο πίλαθαο δελ πεξηιακβάλεη κειέηεο ζηηο νπνίεο νη πξνεγέξηεο εκθαλίδνληαη γηα 

ιηγφηεξν απν 60ms, ελψ φιεο νη έξεπλεο έρνπλ έλα ζέκα θαη ελα επίζεκα. 

Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηφ αξρηθά φηη ε αλάγλσζε ησλ ιέμεσλ 

βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε κνξθνινγία παξά ζηε ζεκαζία. Αλαιπηηθφηεξα, ε πξνέγεξζε 

πνπ παξαηεξείηαη ζε κνξθνινγηθα πνιχπινθεο ιέμεηο πνπ δελ έρνπλ θακία 

ζεκαζηνινγηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο (corner–corn) αιιά κφλν νξζνγξαθηθή έρεη ην ίδην 

κέγεζνο κε ηελ πξνέγεξζε γηα κνξθνινγηθά πνιχπινθεο ιέμεηο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα 

ζεκαζία κε ην θνηλφ ηνπο κφξθεκα (darkness- dark). Γελ παξαηεξείηαη πξνέγεξζε φηαλ 

νη πξνεγεξηεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ ζηφρν καδί κε θάπνηα κε κνξθνινγηθή θαηαιεμε 

(brothel-broth). Απηφ ην ηειεπηαίν απνηέιεζκα δείρλεη φηη είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν νη 

πξνεγέξζεηο πνπ παξαηεξνχληαη κε κνξθνινγηθά δνκεκελα δεπγάξηα (θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ darkness-dark θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ corner-corn) λα νθείινληαη ζε 

απιή νξζνγξαθηθή επηθάιπςε ηνπ πξνεγεξηε θαη ηνπ ζηφρνπ. Απν ηνλ πίλαθα θαίλεηαη 

πσο ε κνξθνινγηθά ζπγθαιπκκελε πξνέγεξζε πξνθχπηεη νπνηε έλαο κνξθνινγηθά 

δνκεκέλνο πξνεγέξηεο έρεη κνξθνινγηθή ζρέζε κε ην ζηφρν. Απφ απηφ ην ζηνηρείν 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ε κνξθνινγηθή δηάζπαζε βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ νξζνγξαθία 

παξα ζηε ζεκαζία.  

Οη Longtin & Meurnier (2005) εξεπλεζαλ ην θαηλφκελν κε εξεζίζκαηα 

αλεμάξηεηα απν ην ιεμηθφ ηνπο θαζεζηψο. Γεκηνχξγεζαλ ςεπδνιέμεηο κε κνξθνινγηθέο 

θαηαιήμεηο σο πξνεγέξηεο (darkism -dark) θαη ζπλέθξηλαλ ηελ πξνέγεξζε απηή κε ηελ 

πξνέγεξζε γηα δεπγάξηα ιέμεσλ κνξθνινγηθά θαη ζεκαζηνινγηθά ίδηα (darkness-dark). 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ νηη ε πξνέγεξζε θαη γηα ηα δχν δεχγε ήηαλ παξφκνηα, αληίζεηα 

κε ηελ ζπλζήθε φπνπ νη ςεπδνιέμεηο πεξηιάκβαλαλ κε κνξθνινγηθέο θαηαιήμεηο 

(ρξεηάδεηαη παξάδεηγκα, φπσο έρεηο θαη γηα ηα άιια δεπγάξηα). 

Απν ηα πεηξάκαηα απηά γίλεηαη θαλεξφ πσο θάζε κνξθνινγηθά ζχλζεηε ιέμε 

δηαζπάηαη θαηά ηελ αλαγλψξηζε. Γειαδή ε ιέμε corner δηαζπάηαη ζε corn θαη –er, 

παξφιν πνπδε ζεκαίλεη θάπνηνο πνπ θαιακπνθεχεη. Απηφ γίλεηαη γηαηη ε 
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κνξθν-νξζνγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε απνηειεί κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία πνπ 

επηηξέπεη ηελ γξήγνξε πξφζβαζε ζηε ζεκαζία ησλ κνξθνινγηθα δνκεκέλσλ 

εξεζηζκάησλ (Rastle & Davis, 2003). 

 
 

 

Δξεπλεο Αλάγλωζεο ζηελ Διιάδα 

Σν εξψηεκα πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη έλα γισζζηθφ εξέζηζκα γηα λα θηάζνπκε ζηε 

ζεκαζία, ζηελ θαηαλφεζε δειαδή ηεο ιέμεσο. πγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη πνηνο είλαη ν 

ξφινο ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο νξζνγξαθίαο ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη πξφζβαζε ζηηο 

ιέμεηο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απηή ηεο κνξθνινγηθήο πξνέγεξζεο. 

Σν πξψην πείξακα, πνπ ζα αλαιχζνπκε είλαη ζπγθαιπκκέλεο πξνέγεξζεο θαη 

πεξηιακβάλεη 4 ζπλζήθεο. Ζ πξψηε ζπλζήθε πεξηιακβάλεη δεπγάξηα ιέμεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νξζνγξαθία, ηε κνξθνινγία θαη ηε ζεκαζία (ζεσξψ/ζεσξία), ε 

δεχηεξε δεπγάξηα πνπ ζρεηίδνληαη κφλν κε ηελ νξζνγξαθία (κάλα/καλία), ε ηξίηε κε ηε 

ζεκαζία, ηε κνξθνινγία θαη κεξηθψο κε ηελ νξζνγξαθία (πνηφ/πίλσ), ελσ ε ηέηαξηε δελ 

έρεη θνηλά ζηνηρεία παξα κφλν ειάρηζηα ζηελ νξζνγξαθία (ηξηρα/ηξίβσ). Ζ δηαδηθαζία 

δηεμαγσγήο ηνπ πεηξάκαηνο έρεη σο εμήο: ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή εκθαλίδεηαη κηα 

ζεηξά απν αζηεξίζθνπο (***) γηα 500ρηιηνζηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, θαηφπηλ εκθαλίδεηαη ε 

πξψηε ιέμε (πξνεγέξηεο) γηα 42 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ θαη αθνινπζεί ε δεχηεξε, ν 
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ζηφρνο πνπ παξακέλεη ζηελ νζφλε γηα 1500 ρηιηνζηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ νηη ππάξρεη κεγάιε πξνεγεξζε θαη ζηνλ ίδην βαζκφ γηα ηα 

δεπγάξηα ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο ζπλζήθεο (ζεσξψ-ζεσξία, κάλα-καλία) ελψ ε 

πξνέγεξζε ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε γηα ηα δεχγε ηεο ηξίηεο ζπλζήθεο (πνηφ-πίλσ). 

Σν δεχηεξν πείξακα είρε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε ην πξψην, κε ηε δηαθνξά πσο ε 

πξνέγεξζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε ήηαλ θαζπζηεξεκέλε δηφηη αλάκεζα ζηνλ πξνεγέξηε 

θαη ηνλ ζηφρν κεζνιαβνχζαλ 12 εξεζίζκαηα.  ε απηή ηελ πεξίπησζε ππήξρε 

κεγαιχηεξε πξνέγεξζε ζπγθξηηηθά κε ην πξψην πείξακα γηα ηα δεπγάξηα ηεο πξψηεο θαη 

ηεο δεχηεξεο ζπλζήθεο (ζεσξψ-ζεσξία θαη πνηφ-πίλσ) ελψ ε πξνέγεξζε ήηαλ αθφκα πην 

κηθξή απφ πξηλ γηα ην δεχγνο ηεο ηξίηεο ζπλζήθεο (καλία-κάλα) (Οξθαλίδνπ, Davis & 

Maslen-Wilson, 2011). 
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Αλαγλωζηηθή Ιθαλνηήηα ηωλ Εθήβωλ Σηελ Ειιάδα 
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Μέζνδνο 

πκκεηέρνληεο 

ην πείξακα ζπκκεηείραλ 50 καζεηέο ηεο πξψηεο θαη ηεο δεπηέξαο γπκλαζίνπ, 

ειηθίαο απφ δεθαηεζζάξσλ έσο δεθαπέληε εηψλ. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 31 είλαη 

θνξίηζηα θαη 19 αγφξηα, κε άξηζηε ή βειηησκέλε φξαζε. 

Γηαδηθαζία 

Πξηλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο, νη γνλείο 

ησλ εθήβσλ ππέγξαθαλ κηα θφξκα ζπγθαηάζεζεο πνπ επηβεβαίσλε πσο είραλ 

θαηαλνήζεη ην ζθνπφ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ηνπο δηαβεβαίσλε πσο νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ επηζπκνχζαλ ηα παηδηά ηνπο λα νινθιεξψζνπλ ηελ 

έξεπλα , κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ εξεπλεηή, κπνξνχζαλ λα απνζπξζνχλ άκεζα, αιιά θαη 

φηη ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ παηδηψλ ηνπο  ζα ηεξεζεί ην απφξξεην 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλεηηθήο Γενληνινγίαο (ηα δεδνκέλα ζα 

ζπλδένληαη κε έλα θσδηθφ θαη ζα είλαη αλψλπκα).  

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ν έιεγρνο ηνπ ηξφπνπ αλάγλσζεο ησλ εθήβσλ ζηελ 

Διιάδα, ε αλάγλσζε είλαη έλα ζχκπιεγκα ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζα έπξεπε λα ειεγρζνχλ 

πξηλ ηα ππνθείκελα έξζνπλ ζε επαθή κε απηφ θαζ απηφ ην πείξακα.  

Ο ηξφπνο ειέγρνπ ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ήηαλ κηα δηαδηθαζία δηάξθεηαο 

εηθνζηπέληε ιεπηψλ, πνπ πεξηιάκβαλε:  

Αξρηθά ηνλ έιεγρν ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο ηαρχηεηαο, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

δηάβαζαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 45 δεπηεξφιεπησλ, φζεο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο 

κπνξνχζαλ απφ ηηο 112 πνπ ηνπο δίλνληαλ. Ο εξεπλεηήο πξηλ 

μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ηνπο εμήγεζε φηη έπξεπε λα δηαβάζνπλ 

ηηο ιέμεηο φζν πην γξήγνξα κπνξνχλ, πεγαίλνληαο απφ ην έλα 

ζην εθαηφλ δψδεθα δηαδνρηθά, εάλ δε γλψξηδαλ κηα ιέμε ηελ 

παξέιεηπαλ θαη πήγαηλαλ ζηελ επφκελε, ζηακαηνχζαλ κφλν κε 

πξνηξνπή ηνπ ίδηνπ.  Αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα  δηαδηθαζία γηα 

κηα ιίζηα κε 70 ςεπδνιέμεηο. ε απηή ηε πεξίπησζε ν εξεπλεηήο 

πξντδεάζε ηνπο καζεηέο ιέγνληαο ηνπο πσο νη ιέμεηο πνπ 
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αθνινπζνχλ είλαη παξάμελεο γηαηί δελ είλαη πξαγκαηηθέο, δε 

ζεκαίλνπλ ηίπνηα, εάλ δπζθνιεχληνπζαλ ζε θάπνηεο αξθεηά, 

πήγαηλαλ ζηελ επφκελε, θαη πάιη ζηακαηνχζαλ ηελ αλάγλσζε κε 

εληνιή ηνπ πεηξακαηηζηή. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ 

βαζκνχ ν εξεπλεηήο κέηξεζε κφλν ηηο ιέμεηο πνπ δηαβάζηεθαλ 

ζσζηά, θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο. 

Μεηά ην ηέζη αλαγλσζηηθήο ηαρχηεηαο αθνινπζνχζε ν 

έιεγρνο ηεο νξζνγξαθίαο. Έπξεπε λα θαηαγξάςνπλ 60 ιέμεηο 

ζσζηά νξζνγξαθεκέλεο, ν εξεπλεηήο δηάβαζε πξψηα ηε ιέμε, χζηεξα γηα κεγαιχηεξε 

αξσγή κηα πξφηαζε πνπ ηε ζπκπεξηιακβάλεη, θαη κεηά επαλαιάκβαλε ηε ιέμε. 

Παξαθνινπζψληαο δηαθξηηηθά ην γξάςηκν ηνπ παηδηνχ , 

ζηακαηνχζε ηε ρνξήγεζε απηήο ηεο δνθηκαζίαο φηαλ 

έρεη γξάςεη 6 δηαδνρηθέο ιέμεηο ιάζνο. 

Ο πξνέιεγρνο απηφο ηειείσλε κε έλα κηθξφ ηέζη 

IQ ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο είραλ 36 ειιηπείο 

εηθφλεο θαη έμη επηινγέο, απφ ηηο νπνίεο έπξεπε λα 

επηιέμνπλ ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηεο εηθφλαο. Σα 

ππνθείκελα γηα λα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν ζηάδην, 

ζα έπξεπε ην απνηέιεζκά ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ηεο 

έξεπλαο θαη ζηηο ηξεηο ππνθαηεγνξίεο  λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50%.  

 Σν πείξακα πεξηιάκβαλε ηξεηο ζπλζήθεο. Ζ πξψηε ζπλζήθε πεξηιακβάλεη 

δεπγάξηα ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη σο πξνο  ηελ νξζνγξαθία, ηε κνξθνινγία θαη ηε 

ζεκαζία (ζεσξψ-ζεσξία). 

Ζ δεχηεξε ζπλζήθε πεξηιακβάλεη δεπγάξηα ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη σο πξνο  ηελ 

νξζνγξαθία, έρνπλ ην ίδην ζέκα αιιά δηαθνξεηηθή θαηάιεμε, φρη φκσο σο πξνο ηε 

κνξθνινγία θαη ηε ζεκαζία (κάλα-καλία).  

Ζ ηξίηε ζπλζήθε πεξηιακβάλεη δεπγάξηα ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη σο πξνο ηελ 

νξζνγξαθία θαη ηε κνξθνινγία, έρνπλ κηθξέο δηαθνξέο ζην ζέκα θαη ίδηα θαηάιεμε, φρη 

φκσο σο πξνο ηε ζεκαζία (γάια-γάηα).  

Κάζε ζπλζήθε πεξηιάκβαλε 48 δεπγάξηα ιέμεσλ. Απηά ρσξίζηεθαλ ζε δχν 

νκάδεο (1-24, 25-48). Σα πξψηα 24 δεπγάξηα πξνβάιινληαλ κε ζρεηηθφ πξνεγέξηε ζηελ 
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Δθδνρή 1 θαη ηα ππφινηπα κε άζρεην πξνγέξηε. Απηφ αληηζηξεθφηαλ γηα ηελ Δθδνρή 2 

(1-24 κε άζρεην πξνεγέξηε, 25-8 κε ζρεηηθφ πξνεγέξηε). Δπηπιένλ, ζπκπεξηιήθζεθαλ 

θαη 144 δεπγάξηα ιέμεσλ-ςεπδνιέμεσλ (ςεπδνιέμεηο ψο ζηφρνη) ψζηε λα κπνξεί λα 

δηεθπεξαησζεί ην έξγν ηεο ιεμηθήο απφθαζεο. 

ην πείξακα εκθαλίδνληαλ δηέζεηο γηα 500 ρηι.δεπη.  ηε ζπλέρεηα εκθαληδφηαλ 

ε ιέμε πξνεξγέηεο γηα 40 ρηι.δεπη.  θαη αξγφηεξα αθνινπζνχζε ε ιέμε-ζηφρνο πνπ 

παξέκελε ζηελ νζφλε 1500 ρηι ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Ζ δηαδηθαζία θξαηνχζε 20 ιεπηά. 

Δηθνζηηξία άηνκα έθαλαλ ηελ πξψηε εθδνρή θαη εηθνζη επηά ηελ δεχηεξε.  Σα 

ππνθείκελα έπξεπε λα ειέγρνπλ αλ ε ιέμε ππάξρεη ή είλαη ςεπδνιέμε, παηψληαο ην «Κ» 

αλ φλησο ήηαλ ιέμε θαη ην “F” αλ ήηαλ ςεπδνιέμε,(ην αληίζεην ζπλέβαηλε γηα ηνπο 

αξηζηεξφρεηξεο),  γηα κεγαιχηεξε δηεπθφιπλζή ηνπο πάλσ ζηα Κ θαη F ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ ππήξραλ απηνθφιιεηα ψζηε λα δηαθξίλνληαη ακέζσο ηα  θνπκπηά.  

 

 

 

 

 

 

Απνηειέζκαηα 
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Δηθνζηηξείο ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ ηελ πξψηε εθδνρή θαη εηθνζη επηά ηελ δεχηεξε. 

Γχν ζπκκεηέρνληεο απνθιείζηεθαλ ιφγσ πςεινχ πνζνζηνχ ιαζψλ , έλαο απφ ηελ πξψηε 

εθδνρή, θαη έλαο απφ ηε δεχηεξε (πνζνζηφ ιάζνπο ΥΥ ΥΥΥ αληίζηνηρα). Αλ θαη ππήξραλ 

ζπκκεηέρνληεο κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ιαζψλ, ν ρξφλνο αληίδξαζήο ηνπο ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθφο, ζε αληίζεζε κε ηνπο παξαπάλσ ζπκκεηέρνληεο. 

Γηα λα κεηψζνπκε ηελ επίδξαζε ησλ απνθιίλνπζσλ ηηκψλ ζηνπο ρξφλνπο 

αληίδξαζεο ησλ ζπκκεηνρφλησλ έγηλε κεηαηξνπή ινγαξίζκσλ . 

Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ ζε ANOVA ζην νπνίν ε ζπλζήθε ήηαλ  παξάγνληαο  

εληφο ππνθεηκέλνπ  κε ηξία επίπεδα θαη ν πξνεγέξηεο ήηαλ παξάγνληαο εληφο 

ππνθεηκέλνπ κε δχν επίπεδα (ζρεηηθφο, άζρεηνο) 

Βξέζεθε θχξηα επίδξαζε ηεο ζπλζήθεο  (F(2,92)=13.3, p=.000) θαη θπξηα 

επίδξαζε ηνπ πξνεγέξηε (F(1,46)=12.2, p=.001, πνπ ζεκαίλεη νηη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 

πην γξήγνξνη oηαλ ππήξρε ζρεηηθφο πξνεγέξηεο απφ νηη άζρεηνο. Δπίζεο ππήξρε 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηε ζπλζήθε θαη ηελ πξνέγεξζε (F(2,92)= 3.3, p=.042). 

Ζ θχξηα επίδξαζε ηεο ζπλζήθεο αληαλαθιά ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 

πην γξήγνξνη ζηελ ηξίηε ζπλζήθε (764ms) ζε ζρέζε κε ηε δεχηεξε (797ms, p=.046) θαη 

ηελ πξψηε ζπλζήθε (780 ms ( p= .088)βι.Πίλαθαο 2). 

„Oζνλ αθνξά ζηελ πξνέγεξζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ πξνέγεξζε 

θαη ηε ζπλζήθε βξέζεθε ζεκαληηθή πξνέγεξζε ζηελ πξψηε ζπλζήθε (t(47)=3.0, p=.004) 

θαη ζηελ δεχηεξε ζπλζήθε (t(47)= 1.9, p=.057), αιιά φρη ζηελ ηξίηε  (t(47)= 0.8, 
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p=.448) (ρήκα 1). Σν κέγεζνο ηεο πξνέγεξζεο ήηαλ ην ίδην γηα ηηο ζπλζήθεο 1 θαη 2 

(t(47)=.618 p=.540). To κέγεζνο ηεο πξνέγεξζεο γηα ηε ζπλζήθε 3 ήηαλ ζεκαληηθά 

κηθξφηεξν απφ ηελ πξνέγεξζε γηα ηε ζπλζήθε έλα (t(47)1.9, p=.057) αιιά φρη απν ηε 

ζπλζήθε δχν (t(47)=1.4, p=1.87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπδήηεζε 

ρήκα 1 
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Σν πείξακα πνπ δηεμήγακε θαη αλαιχζακε ζηελ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο ηφζν ε ζεκαζία φζν θαη ε 

νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ επεξεάδνπλ ηε δηάζπαζε ησλ πνιχπινθσλ κνξθνινγηθά ιέμεσλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο ησλ εθήβσλ ζηελ Διιάδα. Πελήληα έθεβνη 

ζπκκεηέρνληεο πήξαλ κέξνο ζε κηα εηθνζάιεπηε δηαδηθαζία, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, 

έπξεπε λα ειέγρνπλ εάλ ε ιέμε πνπ έβιεπαλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή είλαη 

πξαγκαηηθή ή είλαη ςεπδνιέμε. Σν πείξακα απνηεινχληαλ απφ ηξεηο ζπλζήθεο. Ζ πξψηε 

ζπλζήθε πεξηιάκβαλε δεπγάξηα ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη σο πξνο ηελ νξζνγξαθία, ηε 

κνξθνινγία θαη ηε ζεκαζία (ζεσξψ-ζεσξία), ε δεχηεξε ζπλζήθε πεξηιάκβαλε δεπγάξηα 

ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη σο πξνο ηελ νξζνγξαθία, δειαδή έρνπλ ην ίδην ζέκα αιιά 

δηαθνξεηηθή θαηάιεμε, δηαθέξνπλ φκσο σο πξνο ηε κνξθνινγία θαη ηε ζεκαζία 

(κάλα-καλία) θαη ηέινο ε ηξίηε ζπλζήθε πεξηιάκβαλε δεπγάξηα ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

σο πξνο ηελ νξζνγξαθία θαη ηε κνξθνινγία, έρνπλ κηθξέο δηαθνξέο ζην ζέκα θαη ίδηα 

θαηάιεμε, δηαθέξνπλ φκσο σο πξνο ηε ζεκαζία (γάια-γάηα). Υξεζηκνπνηψληαο 

ζπγθαιπκκέλε πξνέγεξζε παξαηεξήζακε ζεκαληηθή πξνέγεξζε γηα κνξθνινγηθά 

ζχλζεηεο ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη ζεκαζηνινγηθά, νξζνγξαθηθά θαη κνξθνινγηθά 

(ζεσξψ/ζεσξία), κηθξφηεξε αιιά αξθεηά ζεκαληηθή πξνέγεξζε ζε δεχγε ιέμεσλ ρσξίο 

λα ζρεηίδνληαη ζεκαζηνινγηθά (κάλα/καλία), ελψ νη κνξθνινγηθά ζχλζεηεο ιέμεηο πνπ 

έρνπλ δηαθνξεηηθφ ζέκα κε ηε ιέμε πξνεγέξηε (γάηα/γάια) έδεημαλ ζηαηηζηηθά αζήκαληε 

πξνέγεξζε.  

Σν άλσζελ πείξακα έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ην πείξακα ησλ (Οξθαλίδνπ, Davis 

& Maslen-Wilson, 2011) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ελήιηθεο αλαγλψζηεο θαη 

πεξηιάκβαλε 4 ζπλζήθεο,. Ζ πξψηε ζπλζήθε πεξηιάκβαλε δεπγάξηα ιέμεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νξζνγξαθία, ηε κνξθνινγία θαη ηε ζεκαζία (ζεσξψ/ζεσξία), ε 

δεχηεξε δεπγάξηα πνπ ζρεηίδνληαη κφλν κε ηελ νξζνγξαθία (κάλα/καλία), ε ηξίηε 

δεπγάξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκαζία, ηε κνξθνινγία θαη κεξηθψο κε ηελ νξζνγξαθία 

(πνηφ/πίλσ), ελψ ε ηέηαξηε είρε ειάρηζηα θνηλά ζηνηρεία ζηελ νξζνγξαθία (ηξίρα/ηξίβσ). 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πεηξακάησλ, παξαηεξήζακε αξθεηέο 

νκνηφηεηεο, νη νπνίεο καο δείρλνπλ πσο ν ηξφπνο αλάγλσζεο ησλ εθήβσλ δελ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ ηνλ ηξφπν ησλ ελειίθσλ.  ηα δχν πεηξάκαηα, ινηπφλ, παξαηεξήζεθε 

κεγάιε πξνέγεξζε θαη ζηνλ ίδην βαζκφ γηα ηα δεπγάξηα ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο 

ζπλζήθεο (ζεσξψ-ζεσξία, κάλα-καλία) ελψ ε πξνέγεξζε ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε γηα 
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ηα δεχγε ηεο ηξίηεο ζπλζήθεο. Ζ δηαθνξά ηεο ηξίηεο ζπλζήθεο ζην πείξακα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο κε ηηο ηειεπηαίεο ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο ησλ (Οξθαλίδνπ, Davis 

& Maslen-Wilson, 2011), καο δίλεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ηνπ ηξφπνπ δηάζπαζεο ησλ 

πνιχπινθσλ κνξθνινγηθά ιέμεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή πξνέγεξζε 

ζε δεχγε ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκαζία θαη ηε κνξθνινγία αιιά δελ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ νξζνγξαθία (πνηφ/πίλσ), φπσο επίζεο, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή πξνέγεξζε ηφζν 

ζηα δεχγε ιέμεσλ κε κεξηθψο θνηλή νξζνγξαθία (ηξίρα/ηξίβσ), φζν θαη ζηα δεχγε πνπ 

έρνπλ κεξηθψο ίδην ζέκα θαη ίδηα θαηάιεμε (γάηα/γάια). 

Δπηπιένλ, αλ θέξνπκε ζε αληηδηαζηνιή πεηξάκαηα άιισλ ρσξψλ, νη νκνηφηεηεο 

πνπ εληνπίδνληαη είλαη θαη πάιη αξθεηέο. Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ησλ Rastle, 

Davis, Marslen-Wilson, & Tyler (2000), έδεημαλ φηη ππάξρεη πξνέγεξζε γηα 

ζεκαζηνινγηθά θαη κνξθνινγηθά ζπγγελείο (hunter-hunt) αιιά φρη γηα ζεκαζηνινγηθά 

αλφκνηεο ιέμεηο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα κνξθνινγία (gingerly-ginger), επίζεο, νη  Rastle & 

Davis (2003), αλαθέξνπλ ηζρπξή πξνέγεξζε γηα ζεκαζηνινγηθά ζρεηηδφκελεο ιέμεηο θαη 

κνξθνινγηθά ζπγγελείο, αιιά αλαζηνιή γηα κνξθνινγηθά παξφκνηεο πνπ δελ έρνπλ 

ζπγγέλεηα. Δλδηαθέξνληα απνηειέζκαηα έδεημε θαη ην πείξακα ησλ Reckle θαη ζπλ. ην 

1997, νη νπνίνη βξήθαλ κεγαιχηεξε πξνέγεξζε γηα ηχπνπο αλψκαινπ ανξίζηνπ πνπ 

δηέθεξαλ θαηά έλα γξάκκα (π.ρ make/made, θάλσ/έθαλα), απφ φηη γηα ηχπνπο πνπ 

δηέθεξαλ θαηά δχν γξάκκαηα (take/took, πάξσ/πήξα). Απφ ηελ άιιε, ζπγθαιπκκέλε 

πξνέγεξζε γηα αλψκαινπο ηχπνπο κε εθηεηακέλεο νξζνγξαθηθέο αιιαγέο έρεη 

παξαηεξεζεί ζηα Αξαβηθά (Boudelaa & Marsen-Wilson, 2003), ζηα Γαιιηθά (Meurnie 

θαη ζπλ., 2000) θαη ζηα Διιεληθά (Tsapkini θαη ζπλ., 2002) ((Οξθαλίδνπ, Davis & 

Maslen-Wilson, 2011). Άιιεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα Ρσζηθά (Kazanina 

θαη ζπλ., 2008) θαη ζηα Γαιιηθά (Longtin & Meunier, 2005), ππνδεηθλχνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ελφο κνξθνινγηθνχ ηεκαρηζκνχ αλεμάξηεηα απφ ηα ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ιέμεσλ. 

Απν ηα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ ε δηάζπαζε 

κηαο κνξθνινγηθά ζχλζεηεο ιέμεο γίλεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο κε παξφκνην ηξφπν. Ζ 

ζεκαζία θαη ε νξζνγξαθία παίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζην ηξφπν πνπ ε ιέμε ηεκαρίδεηαη. 

Σν πείξακα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έδεημε επηπιένλ νηη ν ηξφπνο αλάγλσζεο είλαη ίδηνο 

ζηελ εθεβηθή κε ηελ ελήιηθε δσή. Έλα ελδηαθέξνλ πείξακα πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ζα 

καο δείμεη αλ κηθξφηεξεο ειηθίαο παηδία, πνπ δελ έρνπλ αλαπηχμεη πιήξσο ηηο 
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αλαγλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ηεκαρίδνπλ ηηο πνιχπινθεο κνξθνινγηθά ιέμεηο κε ηνλ 

ίδην ηξφπν, φπσο νη έθεβνη θαη νη ελήιηθεο. 
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