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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το επίπεδο αναγνωστικής επάρκειας - ειδικά του κριτικού τύπου προσέγγισης - 

καθορίζει θεμελιακά και προαπαιτούμενα  όχι μόνο την ακαδημαϊκή του εξέλιξη  αλλά και 

το βαθμό ατομικής και κοινωνικής αυτοτέλειας που αναπτύσσει ο καθένας μας σε έναν 

κόσμο που «βομβαρδίζεται» από υπέρογκο πλήθος πληροφοριών ιδεολογικά φορτισμένων 

και αξιακά τοποθετημένων μέσω ποικιλόμορφων κειμενικών ειδών. Το πλαίσιο αυτό 

ανάγει τις στρατηγικές και ειδικότερα αυτές της κριτικής προσέγγισης ανάγνωσης σε 

κομβικούς παράγοντες ενίσχυσης και αναβάθμισης της αναγνωστικής 

αποτελεσματικότητας και θέτει τις διαδικασίες επίγνωσης και κατάκτησής τους  σε βασική 

εκπαιδευτική προτεραιότητα.  

Η παρούσα εργασία, αναγνωρίζοντας τα ελλείμματα ενσωμάτωσης των 

στρατηγικών στον  γλωσσοδιδακτικό προγραμματισμό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

και αξιοποιώντας ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα μέσω εφαρμογής μικτής μεθοδολογίας,  

προτείνει ένα ερευνητικό μοντέλο ανίχνευσης, αποτύπωσης, επεξεργασίας, ταξινόμησης 

και αξιολόγησης των στρατηγικών ανάγνωσης των μαθητών του Γυμνασίου σε συσχετισμό 

με τρεις βασικές κατηγορικές παραμέτρους δημογραφικού και γλωσσομαθησιακού 

χαρακτήρα – το φύλο, την ηλικιακή διαβάθμιση, τις γλωσσικές επιδόσεις. Επίσης,  αναζητά 

τις αλληλεπιδράσεις τους με το είδος, το εύρος και τη συχνότητα ενεργοποίησης από τους 

μαθητές συγκεκριμένων τύπων στρατηγικών, ταξινομημένων με νέο τυπολογικό εργαλείο, 

εστιάζοντας στην οριοθέτηση μιας καινοτόμας κατηγορίας στρατηγικών, αυτών της 

κριτικής προσέγγισης κειμένων, ώστε να αναδειχθούν  αναγκαιότητες ή  ελλείμματα του 

αναγνωστικού οπλοστασίου των υποκειμένων. 

Οι ηλικιακά ωριμότεροι μαθητές/αναγνώστες με υψηλότερες γλωσσοαναγνωστικές 

επιδόσεις  (γ΄ γυμνασίου με υψηλές βαθμολογίες) σε σχέση με μαθητές χαμηλών 

επιδόσεων της πρώτης ηλικιακής βαθμίδας (α΄ γυμνασίου) αξιοποιούν ποσοτικά ένα σαφώς 

μεγαλύτερο εύρος στρατηγικών ανάγνωσης και ποιοτικά πιο σύνθετων και απαιτητικών, 

όπως  βαθιάς επεξεργασίας  και κριτικής προσέγγισης των κειμένων, οι οποίες 

αναγνωρίζονται  ως προϋποθέσεις μιας δημιουργικής και αυτόνομης, κριτικής 

αναγνωστικής πρόσκτησης, ισάξιας των απαιτήσεων  του σύγχρονου γίγνεσθαι. Η 

μεταβλητή του φύλου δε φαίνεται να αλληλεπιδρά με τη χρήση τους. 
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 Παράλληλα, υπερτερούν σε μεταγνωστικό επίπεδο, που σημαίνει ότι αναγνωρίζουν 

και αποφασίζουν πιο πετυχημένα και ευέλικτα πότε, πώς και ποιες στρατηγικές τούς 

ωφελούν ως αναγνώστες, για να επιστρατεύσουν σε κάθε αναγνωστική περίσταση.  

Συνακόλουθα, οι αδύναμοι αναγνωστικά μαθητές έχουν την ανάγκη να διδαχθούν 

διαφοροποιημένα και στοχευμένα αυτές τις στρατηγικές, καθώς και το μεταγνωστικό υλικό 

που τις πλαισιώνει, προκειμένου να μετεξελιχθούν σε επαρκείς αναγνώστες αλλά και οι 

ικανοί αναγνώστες/μαθητές να επωφεληθούν περαιτέρω από τις διδακτικές αυτές 

διαδικασίες.  

Τέλος, στα πλαίσια της οπτικής  για βελτίωση των θεσμικών προγραμμάτων 

διδασκαλίας, η έρευνα υποστηρίζει  πως η  διερευνητική χαρτογράφηση των στρατηγικών, 

αξιοποιώντας το προϋπάρχον γλωσσομαθησιακό κεφάλαιο των μαθητών/τριών, λειτουργεί 

εν δυνάμει για τον εκπαιδευτικό και ως αφετηριακή φάση μιας μοντελοποιημένης 

διδακτικής παρέμβασης. 

 

Λέξεις κλειδιά: διερεύνηση, στρατηγικές κατανόησης, στρατηγικές κριτικής 

προσέγγισης, γυμνάσιο, φύλο, ηλικία, γλωσσικές επιδόσεις, επίπεδα ανάγνωσης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ζούμε σε εγγράμματες κοινωνίες και οι αναγνωστικές δεξιότητες αποτελούν για το κάθε 

μέλος τους βασική προϋπόθεση κοινωνικοοικονομικής και ατομικής προόδου.  Οι σύγχρονες  

δομές  διαμορφώνουν ένα πλαίσιο κοινωνικής συμμετοχής του ατόμου με ιδιαίτερες 

απαιτήσεις ανάπτυξης και καλλιέργειας πολλαπλών δεξιοτήτων γλωσσικής χρήσης και 

συνήθως σε συνδυαστικές μορφές (McDonough & Shaw, 1993). Η κοινή, καθημερινή  

εμπειρική πραγματικότητα του «μέσου» πολίτη καταδεικνύει αυτόματα και αυτονόητα την 

αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της αναγνωστικής κατανόησης σε ποικίλες, 

διαφοροποιημένες επικοινωνιακές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές περιστάσεις μέσω της 

ανάγνωσης πολλαπλών τύπων κειμενικού υλικού (Ψάλτου-Joycey, 2008). Επιπλέον, η υψηλή 

αναγνωστική ικανότητα λειτουργεί ως δείκτης πρόβλεψης της σχολικής και ακαδημαϊκής 

επιτυχίας (Dieterich et al, 2005∙ Michael Kamil, 2000 in Ness, 2007).Οι θεμελιώδεις και 

ριζοσπαστικές μεταβολές των τελευταίων τριάντα ετών σε όλα τα επίπεδα του πολιτισμικού 

μας περιβάλλοντος (λ.χ. κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές, πολιτικές και διεθνείς 

σχέσεις και εξελίξεις) συμπαρασύρουν τις αντιλήψεις και στάσεις μας για το πώς πρέπει να 

προσλαμβάνει ο νέος άνθρωπος τον λόγο στις ποικιλόμορφες πλέον εκδοχές του 

(προφορικός, γραπτός, υβριδικός, εικονιστικός, πολυτροπικός, κλπ) αλλά και κάθε είδους 

πολιτισμικό αγαθό.  

Κάθε νέα και αναπροσαρμοσμένη, λοιπόν, μεθοδολογική προσέγγιση της γλωσσικής 

διδασκαλίας οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τον τριπλό ρόλο της γλώσσας: α) αποτελεί 

βασικό μέσο επικοινωνίας στις σύγχρονες κοινωνίες β) αντικατοπτρίζει με τον πιο έγκυρο 

δυνατό τρόπο τον ανθρώπινο νου και γ) λειτουργεί ως μηχανισμός κατασκευής, αναδόμησης 

και αναπαραγωγής στάσεων, αξιών, κοινωνικών τάσεων και ιδεολογίας. Άρα, σήμερα τα 

σχολεία οφείλουν να ανταποκριθούν  σε πολλαπλές ανάγκες, καθώς οφείλουν να 

ενσωματώσουν και να διαχειριστούν μαθητές με διαφορετικές, ιδιαίτερες μαθησιακές 

ανάγκες και χαρακτηριστικά (λ.χ. εθνική προέλευση, κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, 

γλωσσομαθησιακά εφόδια/δεξιότητες, μαθησιακά στιλ και ικανότητες, κλπ) (Πρόγραμμα 

Σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 2011). 

Η ανάγνωση αποτελεί μία σύνθετη, πολυεπίπεδη και απαιτητική διανοητική 

διεργασία, που τόσο η διερεύνηση των μηχανισμών λειτουργίας της όσο και η κατανόηση 

των μεθόδων και διαδικασιών εκμάθησής της έχουν κινητοποιήσει διεπιστημονικά μία 

ποικιλία από διαφορετικές εμπλεκόμενες ειδικότητες (λ.χ. Ψυχολογία, Παιδαγωγική, 
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Νευροψυχολογία, Γλωσσολογία, κ.ά.). Το σίγουρο είναι ότι η υλοποίηση της αναγνωστικής 

διαδικασίας αποσκοπεί στην κατανόηση. Διαβάζουμε για να κατανοήσουμε καταρχήν (Golder 

& Gaonac’ h, 2004). Αλλά για να επιτευχθεί αυτό οφείλουμε να κατακτήσουμε βασικούς 

μηχανισμούς της αναγνωστικής δραστηριότητας (π.χ. την αναγνώριση λέξεων). Πρόκειται για 

μια υψηλών απαιτήσεων, περίπλοκη, πολυδιάστατη, ευέλικτη γνωστική διεργασία, που 

περιλαμβάνει πλήθος δεξιοτήτων, από την οπτικοφωνολογική ενημερότητα και αναγνώριση 

λέξεων ως την πρόσκτηση της εννοιολογικής και γραμματικοσυντακτικής πληροφορίας που 

αυτές φέρουν, που επιμερίζονται σε προαπαιτούμενες υποδεξιότητες προκειμένου να 

επιτευχθεί, όπως η φωνημική αποκωδικοποίηση, η γνώση και ανάσυρση λεξιλογίου, η 

προϋπάρχουσα γνώση για το υπό συζήτηση θέμα, η χρήση αντίστοιχων στρατηγικών 

(Kintsch & Kintsch 2005 ∙ Pressley , 2002).  Άρα και η κατανόηση του γραπτού λόγου 

συσχετίζεται, με πολυεπίπεδες διαδικασίες, όπου ο αναγνώστης σε αλληλεπίδραση με το 

κείμενο, πέρα από τη μηχανιστική πρακτική μιας απλής αποκωδικοποίησης καλείται να 

εξάγει νόημα από το κείμενο με ενεργητική συμμετοχή (Browne, 2002).  Το επίπεδο και οι 

δεξιότητες αναγνωστικής κατανόησης, καθώς και η αντίστοιχη αναγνωστική 

αποτελεσματικότητα που ευνοούν και υποστηρίζουν, σηματοδοτούν τη μαθησιακή εξέλιξη 

και την εκπαιδευτική πρόοδο των μαθητών αλλά σε σημαντικό βαθμό και την πορεία της 

ενήλικης ζωής (λ.χ. επίτευξη στόχων, κοινωνική συμμετοχή, κ.ά), εφόσον κατανόηση και 

μάθηση συνδέονται αλληλένδετα μεταξύ τους (Πόρποδας 2002∙  OECD, 1999  in Kendeon, Van 

de Broek, Hedler & Karlson, 2014). 

Η αναγνωστική κατανόηση νοείται ως συνθετικό αποτέλεσμα τριών 

αλληλεπιδρώντων παραγόντων, -αναγνώστης, κείμενο, συγκείμενο – που ορίζουν, στο βαθμό 

που συλλειτουργούν, το επίπεδο της επαρκούς, επιτυχούς ανάγνωσης. Επιπλέον, στην εποχή 

της υπερπληροφόρησης και του κειμενικού πληθωρισμού μέσω των πολλαπλών πόρων 

νοημάτων και δεδομένων, η κατανόηση  ενός κειμένου δεν αφορά μόνο την απλή κατάκτηση 

των ρητών νοημάτων με την αποκωδικοποίηση μορφής και περιεχομένου αλλά και τη 

δυνατότητα δημιουργικής αναπλαισίωσής του μέσα από ανερχόμενες, διαδοχικές φάσεις 

ερμηνευτικής και κριτικής του προσέγγισης (από το μαθητή, εάν αναφερόμαστε στην 

σχολική μαθησιακή διαδικασία της ανάγνωσης), ώστε να αποκαλυφθούν οι υποδηλώσεις του 

που ουσιαστικά στοχεύουν στην αποδόμησή του και τη βιωματική, «προσωπική» του 

ανάγνωση (Giasson, 2014). 

Ως διαδικασία, η ανάγνωση, αν και έχει αποτελέσει αντικείμενο ερευνητικής μελέτης 

πάνω από 100 χρόνια, δεν έχει γίνει κατορθωτό, ωστόσο, να διαμορφωθεί μία ενιαία θεωρία 
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γύρω από τα ζητήματα που την αφορούν, όπως  τους μηχανισμούς εκμάθησής της ή  τις 

στρατηγικές που έμπειροι και αρχάριοι αναγνώστες ενεργοποιούν για την επίτευξή της ή 

τέλος  τις διδακτικές μεθόδους προσέγγισής της. Η προαναφερόμενη πραγματικότητα 

συσχετίζεται τόσο με την πολυπλοκότητα του ίδιου του φαινομένου όσο και με το γεγονός ότι 

ένας μεγάλος αριθμός επιστημονικών κλάδων με αντίστοιχη υπερπαραγωγή βιβλιογραφικού 

όγκου έχει εμπλακεί στη διερεύνηση της κατανόησής του με φυσικό επακόλουθο τη 

συνεύρεση  διαφορετικών θεωρητικών αφετηριών, όρων προσδιορισμού φαινομένων και 

ποικίλων μεθοδολογικών εργαλείων, δεδομένα που καθιστούν συχνά δυσχερή και δαιδαλώδη 

την συνεκτίμηση και συν-αξιοποίηση των επιστημονικών παραγόμενων (Αϊδίνης, 2000).  

Μια βασική παραδοχή για την κατανόηση του «φαινομένου» της ανάγνωσης είναι ότι 

η επίτευξη  ανώτερων διανοητικών ή πιο εκλεπτυσμένων στόχων κατανόησης (λ.χ. 

αξιοποίηση γνωστικού υπόβαθρου για διατύπωση υποθέσεων σχετικών με το κείμενο) 

προϋποθέτουν την εμπέδωση βασικών μηχανισμών «χαμηλού επιπέδου», όπως την 

αποκωδικοποίηση των σχέσεων αντιστοίχισης γραφημάτων-φωνημάτων. Η κατάκτηση από 

την άλλη της αναγνωστικής δεξιότητας αποτελεί για τον κάθε μαθητή ένα από τα 

σημαντικότερα επιτεύγματα της σχολικής του ζωής, που ενώ αρχικά ξεκινά αυτή καθαυτή ως 

μαθησιακός στόχος στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, στη συνέχεια, εφόσον κατοχυρωθεί, 

εξελίσσεται σε μέσο για υλοποίηση άλλων στόχων. Ωστόσο, το γεγονός ότι σε γενικές 

γραμμές η αναγνωστική ικανότητα κατακτάται ως μια διαδικασία αυτοματοποιημένης 

κωδικοποίησης δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας  

εκπαίδευσης είναι επαρκώς εφοδιασμένοι για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου 

κατανόησης μέσω της ανάγνωσης, σε συνάρτηση μάλιστα με την αυξανόμενη επίταση των 

αναγνωστικών απαιτήσεων που σχετίζονται, τόσο με τα αμιγώς γλωσσικά χαρακτηριστικά 

της κειμενικής ανάγνωσης (λ.χ. εκτενέστερα κείμενα, πιο περίπλοκες συντακτικές και 

συνδετικές δομές, πιο απαιτητικό και εξειδικευμένο λεξιλόγιο, κλπ) όσο και  με το 

αναβαθμισμένο μαθησιακό περιεχόμενο υψηλότερων γνωστικών προδιαγραφών. Με λίγα 

λόγια τόσο η ερευνητική προσέγγιση επίσημων θεσμών αξιολόγησης (π.χ. ΡΙΖΑ) όσο και η 

εμπειρική μαρτυρία του μέσου εκπαιδευτικού επιβεβαιώνουν ότι ένας σημαντικός αριθμός 

μαθητών της γυμνασιακής εκπαίδευσης (με κυμαινόμενο ποσοστό από χώρα σε χώρα και από 

ένα εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα άλλο) εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αναγνωστικές 

δυσκολίες κατανόησης, τις οποίες είτε μεταφέρουν από τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης 

(πρωτοβάθμια) είτε ανακύπτουν από γνωστικά ελλείμματα στην πορεία των νέων 

αναγνωστικών και μαθησιακών προκλήσεων. Επιπλέον, επειδή συχνά θεωρούνται ως 
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δεδομένες και κατακτημένες, πολλές  αναγνωστικές δεξιότητες δεν απασχολούν ιδιαίτερα τη 

διδακτική της γλώσσας και δεν περιλαμβάνονται στους άμεσους μαθησιακούς στόχους, 

παρόλο που η έλλειψή τους συνδέεται με αδυναμίες επίτευξης στόχων σε ποικίλα γνωστικά 

αντικείμενα και η κατάκτησή τους  αποτελεί θεμελιώδες προαπαιτούμενο της σχολικής και 

μετασχολικής ζωής (Golder &  Gaonac’h, 2004). Κάποτε, πριν τη δεκαετία του ΄80, ειδικά στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η έννοια της ανάγνωσης ήταν απλοποιημένη, καθώς 

θεωρούταν ότι την αναγνωστική επιτυχία την εξασφαλίζει η ικανότητα αποκωδικοποίησης 

των γραφηματικών συμβόλων συνδυαστικά με τον προφορικό λόγο. 

Συχνά, η διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης παραπαίει- ή τουλάχιστον έτσι 

συνέβαινε για πολλές δεκαετίες¹ [ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έρχεται να 

συμπληρώσει ο ερευνητής] - τόσο από την πλευρά του εκπαιδευτικού όσο, και κυρίως, από 

το μέρος εκπαιδευτικών φορέων  επιφορτισμένων  με την ευθύνη της εκπόνησης διδακτικών 

στόχων και προγραμματισμών - ανάμεσα στην παντελή απουσία διδακτικής μεθοδολογίας για 

την κατανόηση των κειμένων από τη μια, θεωρώντας αυτονόητη την ταύτιση του δίπολου 

ανάγνωση-κατανόηση και στην υιοθέτηση πρακτικών διδασκαλίας «εμπειροτεχνικού» 

χαρακτήρα από την άλλη, ορμώμενων και κατευθυνόμενων από την περιβόητη διδακτική 

πείρα ή την παιδαγωγική μας «διαίσθηση» (Βάμβουκας, 2008).  

Σταδιακά, και τουλάχιστον σε επίπεδο θεωρητικής προσέγγισης, αναβαθμίστηκε σε 

μια πολυεπίπεδη και απαιτητική διαδικασία, που προϋποθέτει προγενέστερη γνώση, 

εμπειρίες, σκέψη και φυσικά κατάλληλη μεθοδολογία άμεσης διδασκαλίας. Με τον όρο 

ανάγνωση δεν εννοούμε πλέον μονοδιάστατα και περιοριστικά την προσπάθεια κατανόησης 

και αναπαραγωγής του λεξιλογικού και φραστικού περιεχομένου του συγγραφέα αλλά την σε 

μεγάλο βαθμό εμπλοκή της συνδυαστικής, συμπερασματικής και (αυτο)αξιολογικής σκέψης 

τόσο για τον κειμενικό κόσμο όσο και για την ίδια την αναγνωστική διαδικασία (Fielding & 

Pearson, 1994). 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι ερευνητικές προσπάθειες στα πλαίσια της Παιδαγωγικής 

και Διδακτικής Επιστήμης έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς τόσο στον τομέα της 

κατανόησης του «φαινομένου»  της ανάγνωσης όσο και στη μεθοδολογία και σχεδιασμό 

στοχευμένων διδακτικών παρεμβάσεων, σύμφωνα με ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα 

μοντέλα διδασκαλίας της αναγνωστικής κατανόησης. Ωστόσο, κανένα από τα προτεινόμενα 

μοντέλα δεν μπορεί σοβαρά να ισχυριστεί ότι μέσα από τη συστηματική εφαρμογή του θα 

οδηγηθούν όλοι οι μαθητές σε υψηλά και ικανοποιητικά αναγνωστικά αποτελέσματα και σε 
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ποιοτική ανύψωση όλων των απαιτούμενων δεξιοτήτων, εφόσον η ανάγνωση και η 

κατανόηση του γραπτού λόγου συνιστούν γνωστικές διεργασίες πολύπλοκες και 

πολυπαραγοντικές. Μια ιδανική, λοιπόν, διδακτική μοντελοποίηση μεθοδολογίας θα έπρεπε 

να συνθέτει, να συμπεριλαμβάνει και να αναδεικνύει ταυτόχρονα όλες αυτές τις διατάσεις σε 

ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό. Κάτι τέτοιο, όμως, είναι μάλλον δύσκολο να επιτευχθεί 

οριστικά, τουλάχιστον σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της σχολικής εκπαίδευσης, 

εφόσον πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία μάθησης και νοητικής κατάκτησης, που 

εξελίσσεται όσο εξελίσσονται οι μαθησιακές αλλαγές, οι παιδαγωγικοίστόχοι και τα 

κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα ή πρότυπα που υπηρετεί.  

Έτσι, τις προσωπικές- βιωματικές  παρατηρήσεις του ερευνητή ως εκπαιδευτικού της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  που ενισχύονταν από τις κοινές εμπειρίες και  διαπιστώσεις 

συναδέλφων φιλόλογων και μη για τις δυσχέρειες της αναγνωστικής κατανόησης των 

σχολικών-ακαδημαϊκών κειμένων της εκπαιδευτικής πράξης από την πλευρά των μαθητών 

και τον αντίστοιχο προβληματισμό για τη διδακτική και παιδαγωγική αμηχανία που 

προέκυπτε από την απλή γενικευμένη και γενικευτική αναφορά μιας τέτοιας κατάστασης στο 

χώρο της σχολικής εκπαίδευσης ήρθαν να συμπληρώσουν και να συνδράμουν και οι 

εγκυρότερες, επιστημονικά κατοχυρωμένες ερευνητικές  διαπιστώσεις αρκετών μελετών σε 

διεθνές επίπεδο.  

Πιο συγκεκριμένα - και έως έναν βαθμό «εξομολογητικά»-  ως εκπαιδευτικός μου 

προέκυπτε συχνά το ερώτημα-προβληματισμός για ποικίλα αναγνωστικά παράδοξα∙ πώς 

συμβαίνει, για παράδειγμα,  ένας μαθητής που γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και την 

χειρίζεται σε επίπεδο προφορικού λόγου σχετικά ικανοποιητικά, για να καλύπτει τις βασικές 

και συχνά σύνθετες ανάγκες της καθημερινής του επικοινωνίας, να αδυνατεί να αντεπεξέλθει 

σε πολύ απλά και βατά κείμενα της σχολικής ζωής που δεν άπτονται, όμως, άμεσα της 

προσωπικής του εμπειρίας και των βιωμάτων του. Πώς γίνεται μαθητές/τριες που είναι 

μελετηροί/ές και επιμελείς, που προσιδιάζουν στην εικόνα  αυτού που αποκαλούμε επαρκούς-

καλού μαθητή και απομνημονεύουν με άνεση κείμενα με πληροφοριακό περιεχόμενο, να 

αδυνατούν συχνά να «αποκωδικοποιήσουν» κείμενα που απαιτούν κάποια ερμηνευτική  και 

κριτική προσέγγιση, πέρα από την αντιστοιχία τους σε δεδομένα της απτής πραγματικότητας; 

Ή να αδυνατούν να συνδυάζουν στοιχεία και πληροφορίες που εντάσσονται στο μαθησιακό 

τους κεφάλαιο χωριστά το καθένα - δηλαδή ποικίλες γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τα 

διάφορα γνωστικά τους αντικείμενα-  και αδυνατούν να τα συνθέσουν ή να προχωρήσουν σε 

αξιολογικά και συνθετικά συμπεράσματα, όταν χρειάζεται να συνδυάσουν και να 
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αλληλεξαρτήσουν αυτές τις γνώσεις και εμπειρίες, για να νοηματοδοτήσουν ένα κείμενο που 

τα προϋποθέτει; Πώς εξηγείται, επίσης, μαθητές με ικανοποιητικές γλωσσικές επιδόσεις να 

μην έχουν την ικανότητα να απαντούν σε ερωτήματα κατανόησης κειμένου πέρα από το 

προφανές , το δηλωτικό και τα άμεσα αναφερόμενο, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε 

σημασιολογικές εκτροπές και αντιφάσεις από την ουσία και το κεντρικό του περιεχόμενο; 

Όλα τα παραπάνω «βιωματικά» ερωτήματα στάθηκαν μεταξύ άλλων η αρχική αφόρμηση για 

την έρευνα και  τις βαθύτερες λειτουργίες της αναγνωστικής κατανόησης και οι οποίες στην 

πορεία συναντήθηκαν και συμπλέχτηκαν και με τις ποικίλες στρατηγικές αναγνωστικής 

κατανόησης και δη αυτές της ερμηνευτικής και   κριτικής προσέγγισης. 

Ενδεικτικά μόνο το NAEP (Νational Assesment of Educational Progress, στο Λιόκου, 

2011) διαπιστώνει ότι το 26% των μαθητών της γ΄ Γυμνασίου αδυνατεί να διαχειριστεί 

αναγνωστικά σε ικανοποιητικό βαθμό έντυπα κείμενα , συμβατά με τις ανάγκες της 

καθημερινότητάς τους. Το 68-70% των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται 

σε αναγνωστικές επιδόσεις κάτω από το επιθυμητό υψηλό επίπεδο αναγνωστικής επάρκειας 

που αφορά κυρίως τον τελικό στόχο της ανάγνωσης, την βαθιά κατανόηση (βλ. επίσης και 

1.2.2). Περίπου το 25% των μαθητών του γυμνασίου αντιμετωπίζει αναγνωστικές δυσχέρειες, 

όσον αφορά στη σημασιολογική πρόσβαση στην κεντρική ιδέα ενός κειμένου (Kamil, 

2003).Άλλη έρευνα (Fletcher, Lyon, Fuchs, & Barnes,  2007) για διερεύνηση του επιπέδου 

επιμέρους αναγνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και την ικανότητα πρόσκτησης νοήματος εκ του 

περιεχομένου ενός κειμένου φανέρωσε αναγνωστικές δυσκολίες  που ξεπερνούν το 50 % του 

δείγματος. Σύμφωνα με έρευνα των Mouzaki and Sideridis (2007) περίπου ένα κυμαινόμενο 

ποσοστό ανάμεσα στο 3% και 11% εμφανίζει αναγνωστικές δυσχέρειες και αδυναμίες που 

σχετίζονται με υπολειπόμενες  αναγνωστικές δεξιότητες (λ.χ. αναγνώριση λεξιλογίου, 

άντληση νοήματος, κ.ά.). 

Σε γενικές γραμμές οι επιβεβαιωμένες αναγνωστικές δυσκολίες στους μαθητές -πολύ 

περισσότερο όταν εμπλέκονται και διεγνωσμένες διαταραχές της ανάγνωσης-, οι οποίες 

ελέγχονται συνήθως μέσω σταθμισμένων αξιολογικών κριτηρίων επίδοσης, συνδέονται στενά 

με αναμενόμενα χαμηλές σχολικές βαθμολογικές επιδόσεις στο σύνολο των μαθησιακών 

αντικειμένων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των μαθησιακών δραστηριοτήτων και 

προκλήσεων στο σχολικό (και όχι μόνο) περιβάλλον προϋποθέτουν  ικανοποιητικές 

αναγνωστικές δεξιότητες (Σταύρου, 2016). Αν παρακάμψει κανείς τις αναμενόμενες 

αναγνωστικές δυσκολίες που σχετίζονται με  κειμενικά χαρακτηριστικά, όπως το ιδιαίτερο 

θεματικό του περιεχόμενο (λ.χ. υψηλή συχνότητα χρήσης ειδικής ορολογίας ή την 
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περιπλοκότητα της συντακτικής δομής, κλπ), το μεγαλύτερο βάρος της αναγνωστικής 

δοκιμασίας βαρύνει τον αναγνώστη (Γαγάτσης, 1985). Πέρα από τις όποιες γνωστικές, 

αισθητηριακές, νοητικές αιτιακές διασυνδέσεις των αναγνωστικών δυσχερειών, οι οποίες 

ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την αναγνωστική και την περαιτέρω ενδοσχολική 

μαθησιακή αποτυχία, και πέρα από εγγενείς αδυναμίες του ίδιου του εκπαιδευτικού 

συστήματος (μέθοδοι, αναλυτικά προγράμματα, κειμενικό υλικό, κ.ά.) να μεταδώσει και να 

αναπτύξει ικανοποιητικές γλωσσομαθησιακές και αναγνωστικές δεξιότητες στους μαθητές, οι 

ίδιες αυτές οι δυσκολίες λειτουργούν ως αρνητικοί παράγοντες πυροδότησης ανασχετικών  

ψυχοσυναισθηματικών εκφάνσεων, όπως η αυτοαπόρριψη, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η 

διαταραχή της κοινωνικής συμπεριφοράς, η αποφυγή μαθησιακών έργων, αναπαράγοντας και 

διευρύνοντας τον κύκλο της αποτυχίας και μεταφέροντας τα προβλήματα από το μαθησιακό 

πεδίο σε ψυχοκοινωνικό πλαίσιο, εφόσον μακροπρόθεσμα συνδέονται με τη σχολική 

εγκατάλειψη και την κοινωνικοοικονομική περιθωριοποίηση (Πολυχρονοπούλου, 1989∙ 

National Institute for Literacy στο Σταύρου, 2016). 

Ως αναγνωστικές δυσκολίες νοούνται οι δυσκολίες ανταπόκρισης σε ένα από τα 

πολλά επίπεδα συγκρότησης  της αναγνωστικής δεξιότητας αλλά συστηματοποιούνται στη 

γνωστική δυσλειτουργία των δύο βασικών αξόνων-διαδικασιών της ανάγνωσης, της 

αποκωδικοποίησης και της κατανόησης (Πόρποδας, 2002). Τα αίτια ανάδειξης τέτοιων 

αναγνωστικών δυσχερειών-που είναι συνήθως πολυπαραγοντικά- μπορούν να αναζητηθούν 

τόσο σε εξωγενείς (λ.χ. υποβαθμισμένο μορφωτικό και ψυχοσυναισθηματικό οικογενειακό 

περιβάλλον, ελλιπείς μέθοδοι διδασκαλίας, ανεπαρκές σχολικό περιβάλλον, κλπ) ή σε 

ενδογενείς (λ.χ. ζητήματα νοητικής υστέρησης, ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές, κ.ά.) ή 

συνήθως σε συνδυασμό των προηγούμενων. Οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών (ειδικά των 

αγοριών) σε εξειδικευμένους διεθνείς διαγωνισμούς αναγνωστικών δεξιοτήτων (λ.χ. ΡΙΖΑ) 

δημιουργεί προβληματισμούς και αναζητήσεις σχετικά με την αιτιολόγηση των 

απογοητευτικών αποτελεσμάτων. Ο εντοπισμός των αναγνωστικών δυσκολιών σε μαθητές 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει οδηγήσει σε αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες 

εντοπισμού γενεσιουργών αιτιών αλλά και των μεθόδων αποκατάστασης της αναγνωστικής 

ανωριμότητας. Μέχρι σχετικά  πρόσφατα, βέβαια,  (ως τη δεκαετία του 1980) στην Ευρώπη 

και Αμερική - αλλά και ίσως μέχρι και τη σύγχρονη εποχή για την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα- η αναγνωστική κατανόηση τόσο στην Α΄βάθμια όσο κυρίως στη Β΄βάθμια 

Εκπαίδευση βασίζεται σε τεχνικές και παιδαγωγικοδιδακτικές μεθόδους   που θα μπορούσαμε 

να τις συνδέσουμε περισσότερο με την εμπειρική πρακτική και τη διαίσθηση. Οι έντονες 
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όμως δυσκολίες και τα αποθαρρυντικά αποτελέσματα που διαπιστώνουμε σε όλα τα επίπεδα 

της τυπικής και άτυπης αξιολόγησης, όσον αφορά στις αναγνωστικές δεξιότητες των 

μαθητών επανατοποθέτησαν στο επίκεντρο του προβληματισμού (εκπαιδευτικοί, γονείς, 

θεσμικοί φορείς, ΜΜΕ, ερευνητικά ιδρύματα, κ.ά.) την ανάγκη να προσδιορίσουμε 

επιστημονικά, μεθοδολογικά τεκμηριωμένα και παιδαγωγικά έγκυρα τους τρόπους και τις 

τεχνικές που διδάσκουμε τους μαθητές, ώστε να ενισχυθούν οι αναγνωστικές τους δεξιότητες 

(Giasson, 2014). Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι απορρίπτονται τεχνικές και πρακτικές που η 

παιδαγωγική εμπειρία της γλωσσικής διδασκαλίας έχει αναδείξει ως αποτελεσματικές αλλά 

και η σχετική σύγχρονη έρευνα έχει επαληθεύσει ως ωφέλιμες.Αν εξαιρέσουμε τις 

περιπτώσεις εκείνες που σχετίζονται με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και οργανικές ή 

ψυχονοητικές διαταραχές τα υπόλοιπα προβλήματα, που αφορούν το μεγαλύτερο ποσοστό 

των μαθητών, οφείλουν αν μελετηθούν, να αντιμετωπιστούν από τον εκπαιδευτικό ως μέρος 

των γενικότερων μεθόδων και στόχων της γλωσσικής διδασκαλίας.Η άμεση διδασκαλία 

στρατηγικών ανάγνωσης, τα προαναγνωστικά διαγράμματα, οι γραφ(ηματ)ικοί οργανωτές, η 

αλληλουχία νοημάτων, η περίληψη, η συγκέντρωση κεντρικών εννοιών και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων αποτελούν ορισμένες από τις προτάσεις γλωσσομαθησιακής «θεραπείας» 

στο επίπεδο της διδασκαλίας (Schorzman & Cheek, 2004). Πέρα από την  αναμενόμενη 

απόδοση ευθυνών και τον εντοπισμό των γλωσσοδιδακτικών αδυναμιών που συνδέονται με 

τα παραπάνω γεγονότα (λ.χ. η μειωμένη πρόσβαση και περιορισμένη αναγνωστική εμπλοκή 

σε ποικίλα, κατάλληλα και αυθεντικά κειμενικά είδη, ο παρωχημένος ειδολογικός 

χαρακτήρας των γλωσσικών κειμένων, η έλλειψη εξοικείωσης με ποικίλες μορφές και τύπους 

ανάγνωσης, η αδυναμία αποσαφήνισης των επικοινωνιακών στόχων του κειμένου και η 

απομόνωση του περιεχομένου από τους σκοπούς παραγωγής και έκθεσής του, το θολό τοπίο 

των αναγνωστικών τους προσεγγίσεων, η διδακτική εμμονή στη λογοτεχνικότητα, κ.ά.), ως 

παράγοντες που αποπροσανατολίζουν  τη γλωσσική διδασκαλία και αποδυναμώνουν τα 

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα στους μαθητές μας, είναι σημαντικό ότι 

αναδεικνύεται η ανάγκη της γνωριμίας των μαθητών με στρατηγικές κατανόησης κειμένων, 

προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα στοιχεία του κειμενικού είδους, στις επικοινωνιακές ανάγκες 

της περίστασης αλλά και στα μαθησιακά και ατομοκεντρικά γνωρίσματα του ίδιου του 

μαθητή (Πρόγραμμα Σπουδών, 2011). 

Φυσικά σήμερα υπάρχει πλέον ένα διευρυμένο, έγκυρο και συνεχώς επεκτεινόμενο 

ερευνητικό υπόβαθρο στο πεδίο των στρατηγικών κατανόησης γραπτών κειμένων, ώστε ο 

σύγχρονος εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να προσδιορίζει παιδαγωγικά τις ομάδες ή τα 
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υποκείμενα-στόχους που θα απευθύνει τη διδασκαλία του (διαφοροποιημένη διδασκαλία 

στρατηγικών ανάλογα με μαθησιακό προφίλ, αναγνωστική εμπειρία, ψυχογραφικά και 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών), τα όρια και τις δυνατότητές της,  τα 

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα αυτής, καθώς και το μεθοδολογικό πλαίσιο και τις 

παραμέτρους που οφείλει να λάβει υπόψη κατά την εφαρμογή των επιλεγμένων στρατηγικών 

στην γλωσσική διδασκαλία (λ.χ. κειμενικά είδη, τυπολογίες στρατηγικών, συχνότητα 

εφαρμογής και εξοικείωσης, στάδια διδασκαλίας, κλπ). Αυτό που πάντως με σιγουριά 

μπορούμε προλογικά να επισημάνουμε είναι ότι οι στρατηγικές μπορούν να διδαχτούν μέσα 

στα πλαίσια της σχολικής διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων αλλά επίσης και 

προκαταρκτικά να αποδεχτούμε ότι όλες οι προτεινόμενες τυπολογίες και τα διδακτικά 

μοντέλα στρατηγικών δε θα πρέπει να εκληφθούν γλωσσοδιδακτικά ως οριστικές και 

αμετάκλητες «λύσεις». Σύμφωνα με τους Anderson et al (1985, p.4) «το να γίνει κανείς 

αναγνώστης είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει πολλά στάδια. Δεν μπορούμε να 

περιμένουμε να ανακαλύψουμε κάποια μέρα μια ιδιαίτερη αναγνωστική στρατηγική που θα 

εξασφαλίσει αβίαστη πρόοδο για όλους τους μαθητές ..».Είναι λοιπόν απαραίτητο για μια 

σημαντική βελτίωση στον τομέα της κατανόησης κειμένων, να ληφθούν υπόψη περισσότερα 

στοιχεία. Με άλλα λόγια μια ποιοτική, αποτελεσματική και επί της ουσίας κριτική 

προσέγγιση του γραπτού λόγου συναρτάται από ποικίλους παράγοντες που συμπράττουν, ενώ 

η επίγνωση, η διδακτική αξιοποίηση και η βελτιστοποίηση των αναγνωστικών στρατηγικών 

αποτελούν σημαντική μεν αλλά όχι και αποκλειστική παράμετρό της.  

Τα παραπάνω δεν εμπόδισαν  την έρευνα να διαμορφώσει ένα ευρύ και πρόσφορο  

πεδίο για την κατανόηση, οργάνωση και αξιοποίηση των στρατηγικών, ειδικά εφόσον αυτές 

έχουν διερευνηθεί (και εξακολουθούν να διερευνώνται) και σε σχέση με άλλες μεταβλητές 

που αφορούν τα ιδιαίτερα , ατομικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων μάθησης. Τα 

τελευταία χρόνια μάλιστα υπάρχει ένας προσανατολισμός προς την ανάπτυξη προγραμμάτων 

και μεθόδων για τη διδακτική αξιοποίηση των στρατηγικών με απώτερο φυσικά στόχο την 

ενδυνάμωση της γλωσσικής πρόσκτησης και της μάθησης εν γένει (Psaltou-Joycey, 2010). 

Μετά από την έντονη κριτική που ασκήθηκε στη συμπεριφοριστική θεώρηση της μάθησης 

και την ανάδειξη των γνωστικών θεωριών ως πληρέστερα συμβατών με τις γνωστικές 

διεργασίες που επιτελούν τα υποκείμενα στα πλαίσια μιας μαθητοκεντρικής και ενεργητικής 

προσέγγισης της μάθησης, δόθηκε ιδιαίτερη ερευνητική έμφαση στους εσωτερικούς εκείνους 

μηχανισμούς που συμβάλλουν στην αποκωδικοποίηση, οργάνωση, επεξεργασία, εξαγωγή 

γνώσης και διατήρησής της και η οποία, κατά συνέπεια, οδήγησε στη μελέτη των 
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στρατηγικών μάθησης ως καταλυτικών διαδικασιών στην πρόσκτησή της σε ποικίλα 

γνωστικά πεδία. Οι στρατηγικές μάλιστα γλωσσικής μάθησης συνδέθηκαν καίρια με την 

ανάπτυξη και καλλιέργεια των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων πρόσληψης και παραγωγής 

λόγου τόσο στη μητρική όσο και στη δεύτερη ή ξένη γλώσσα (McLaughlin, 1990∙ Oxford, 1990∙ 

Weinstein & Meyer, 1986) 

Το ενισχυμένο ενδιαφέρον της γλωσσικής διδασκαλίας για τις στρατηγικές μάθησης 

είναι σχετικά πρόσφατο –ειδικά για την ελληνική πραγματικότητα-, καθώς στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 ξεκίνησε μια διερεύνηση και η οποία  κορυφώθηκε στη δεκαετία του ΄80- 

κυρίως σε σχέση με την εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας- σε διδακτικές μεθοδολογίες 

που λαμβάνουν υπόψη τους τα χαρακτηριστικά του υποκειμένου μάθησης και τις πιθανές 

επιρροές που αυτό μπορεί να επιφέρει στη μαθησιακή διαδικασία. Οι πρώτες έρευνες 

ξεκίνησαν από την προσπάθεια να αποτυπωθούν οι στρατηγικές που εφαρμόζουν οι ικανοί 

μαθητές στην εκμάθηση της γλώσσας, ώστε να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν και οι 

λιγότερο αποτελεσματικοί μαθητές. Μια άλλη πλευρά της έρευνας ήταν να προσδιοριστούν 

εννοιολογικά και επιστημονικά οι στρατηγικές μάθησης, να συστηματοποιηθούν και να 

ταξινομηθούν μέσα από τυπολογίες και γενικές ή πιο εξειδικευμένες κατηγοριοποιήσεις. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτές οι απόπειρες οδήγησαν σε μια ποικιλία ορισμών και 

προτάσεων και ετεροκαθορισμούς συστημάτων που διέφεραν τόσο στο ποσοστό  

«κατακερματισμού» ή διεύρυνσης  των κριτηρίων ταξινόμησης από τη μια όσο και στις 

προτεραιότητες των ερευνητών για τα ποιοτικά κριτήρια αποσαφήνισης της 

συστηματοποίησής τους (λχ η φύση, η λειτουργικότητα, η σκοπιμότητα, κλπ). Είναι πλέον 

γενικά παραδεκτό ότι η ενισχυμένη και αυξημένη συχνότητα στη χρήση στρατηγικών 

αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες υψηλών γλωσσοαναγνωστικών αλλά και 

συνολικότερα ακαδημαϊκών επιδόσεων. 

«Δώσε σε έναν άνθρωπο ένα ψάρι και θα φάει για μια μέρα. Μάθε του να ψαρεύει και 

θα εξασφαλίσει φαγητό για όλη του τη ζωή». Η συγκεκριμένη παροιμιώδης θυμοσοφική 

διατύπωση πέρα από αξιακό μότο της παιδείας θα μπορούσε κάλλιστα να αποτυπώνει και τη 

λειτουργία αλλά και τη σκοπιμότητα της ενασχόλησής μας με τις στρατηγικές μάθησης 

προκειμένου να εξασφαλίσουν στους μαθητές μας αυτοκαθορισμό, αυτονομία και 

αυτορρύθμιση σε όλες τους τις γλωσσομαθησιακές δραστηριότητες και στην εν γένει εξέλιξη 

της ακαδημαϊκής τους πορείας. Η αξιοποίηση στρατηγικών από τους μαθητές συμβάλλει 

στην ενίσχυση της αυτοαντίληψής τους, εφόσον αναβαθμίζει τη γνωστική συγκρότηση και τις 

ακαδημαϊκές επιδόσεις τους. Επίσης, οι στρατηγικές καθιστούν τους μαθητές πιο υπεύθυνους 
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και αρμόδιους για τη μάθησή τους (αυτονομία), καθώς έχουν πλέον αντιληφθεί τη 

δυναμικότητα και λειτουργικότητα της χρήσης στρατηγικών για την επίτευξη των 

μαθησιακών τους στόχων (Zimmerman, 1996). Σε μία γενικότερη προσέγγιση το ενδιαφέρον 

για τις στρατηγικές γλωσσικής μάθησης εντός της σχολικής  εκπαίδευσης περιλαμβάνει όλες 

εκείνες τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί ένας μαθητής, προκειμένου να αναπτύξει τις 

βασικές γλωσσικές του δεξιότητες και να αποκτήσει αυτονομία στις διαδικασίες μάθησης 

αλλά και στη λειτουργική χρήση της γλώσσας τόσο στα πλαίσια απαιτήσεων του γλωσσικού 

μαθήματος όσο και στη συνολική μαθησιακή του υπόσταση και ανταπόκριση στις γλωσσικές 

επικοινωνιακές ανάγκες της παρούσας και μελλοντικής του κοινωνικής ζωής (Ψάλτου- Joycey, 

2008). Ως υποσύνολο των στρατηγικών γλωσσικής μάθησης , οι στρατηγικές ανάγνωσης και 

κατανόησης αφορούν και συμπράττουν στην ολοκληρωμένη κατανόηση των γραπτών 

κειμένων μέσω της πρόσληψης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των αναγκαίων και 

κατάλληλων πληροφοριών σε κάθε αναγνωστική περίσταση. 

Στο εκπαιδευτικό σύστημα σε γενικές γραμμές δυστυχώς επικρατεί ένα πολύ στενό 

και περιοριστικό πλαίσιο αναγνωστικών πρακτικών και μεθοδεύσεων, που εμμένει 

περισσότερο στο τι διαβάζει ο μαθητής και όχι στο πως. Ενδιαφέρεται περισσότερο για 

εξαγωγή γνωστικών πληροφοριών και απομνημόνευσή τους -που αξιολογείται εξεταστικά πιο 

απλοϊκά και βολικά- ή στην καλύτερη περίπτωση εξαντλείται στην αναζήτηση νοημάτων που 

«θέλει να πει ο συγγραφέας» (Hollindale, 1992). 

Για την αντιμετώπιση, λοιπόν, των αναγνωστικών προκλήσεων ενδείκνυται ο 

εκπαιδευτικός να επιστρατεύει τη συστηματική αξιοποίηση στρατηγικών αναγνωστικής 

κατανόησης μέσα από την στοχευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία τους τόσο σε ομαδικό 

όσο και σε ατομικό επίπεδο. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, προαπαιτείται η  αναλυτική 

αποτύπωση τόσο των πραγματικών αναγνωστικών αδυναμιών που παρουσιάζουν οι μαθητές 

όσο και των στρατηγικών που συνειδητά ή ασύνειδα  ήδη ενεργοποιούν οι μαθητές κατά τις 

διάφορες αναγνωστικές περιστάσεις. Η διαδικασία αυτή απορρέει ως μια αναγκαία φάση 

προλείανσης και προδιδακτικής παρέμβασης, ώστε στη συνέχεια να αξιοποιηθεί, να ενισχυθεί 

και να εμπλουτιστεί το γνωστικό και μεταγνωστικό υπόβαθρο των μαθητών στο πεδίο αυτό  

των στρατηγικών. Έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματική έκβαση της διδακτικής 

παρέμβασης ο εκπαιδευτικός να μην επιχειρήσει μια εφ όλης της ύλης και επί του συνόλου 

διδακτική παράθεση των στρατηγικών κατανόησης, ερήμην των πραγματικών αναγνωστικών 

αναγκών του μαθητικού του δυναμικού, αλλά με κατευθυντήριο γνώμονα δόμησης της 

διδασκαλίας του τις καταγεγραμμένες αναγνωστικές συμπεριφορές και αδυναμίες των 
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μαθητών- υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά τέτοια διαγνωστικά ερευνητικά εργαλεία - και σε 

συνδυασμό και εκ παραλλήλου με τα ιδιαίτερα προσωπικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά 

τους, να προχωρήσει στην υλοποίηση γλωσσοδιδακτικών παρεμβάσεων περί αναγνωστικών 

στρατηγικών. Η επίτευξη κατανόησης και ερμηνευτικής προσέγγισης από την πλευρά των 

μαθητών μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με τη συστηματική τους ενδοσχολική διδασκαλία 

(Παντελιάδου & Αντωνίου, 2007). 

Η ενσυνείδητη χρήση στρατηγικών ανάγνωσης, βέβαια,  δεν εξασφαλίζει πάντοτε την 

επιτυχή έκβασή της, εφόσον συχνά –ειδικά ο άπειρος αναγνώστης- ενδέχεται να επιλέγει και 

να ενεργοποιεί ακατάλληλες και αναποτελεσματικές στρατηγικές ανάγνωσης, αλλά σαφώς η 

επίγνωση της σημασίας και η προθυμία αξιοποίησής τους αποτελούν ένα θετικό σημείο 

εκκίνησης μιας αναγνωστικής δραστηριότητας ανεξάρτητα από το αν εξασφαλίζει ή όχι τη 

σημασιολογική πρόσκτηση και αποκωδικοποίηση του κειμένου. Η αποτελεσματικότητα, 

λοιπόν, μιας στρατηγικής αποτελεί μια επόμενη βαθμίδα αναγνωστικής και μαθησιακής 

ωρίμανσης-αναβάθμισης (μετά τη γνωστική της κατάκτηση), που προϋποθέτει την 

προσαρμοστικότητα στον προσδιορισμό των αναγνωστικών στόχων, την επιλεκτικότητα στα 

μέσα και την καταλληλότητα στον σχεδιασμό χρήσης και συντονισμού των παραπάνω 

(Afflerbach, Pearson & Paris, 2008). 

Στα παραδοσιακά μοντέλα αναγνωστικής κατανόησης ο ρόλος του αναγνώστη 

περιορίζεται στο να «βρει» ή να λάβει το συγκεκριμένο, ακριβές, προκαθορισμένο από τον 

συγγραφέα κειμενικό μήνυμα/περιεχόμενο, ενώ στα σύγχρονα μοντέλα ευθύνη και δικαίωμα 

πλέον του αναγνώστη είναι να το δημιουργήσει, να το οικοδομήσει μέσα από διαδικασίες 

αλληλεπίδρασης με το κείμενο αλλά και ενδοαναζήτησης στις (μετα)γνωστικές και 

πολιτισμικές του καταβολές και την αναγνωστική του εμπειρία (Βάμβουκας, 2008), 

μετατοπίζοντας έτσι, συνολικά, το κέντρο βάρους της ανάγνωσης από τον συγγραφέα-

κείμενο στον αναγνώστη. Επίσης, στα παραδοσιακά μοντέλα μάθησης τις προς διδασκαλία 

αναγνωστικές δεξιότητες και υποδεξιότητες ο μαθητής τις κατακτά σταδιακά, μεμονωμένα 

και ανεξάρτητα τη μία από την άλλη ενώ στις σύγχρονες γλωσσοπαιδαγωγικές οπτικές αυτές 

λειτουργούν ολιστικά ως ένα συναρθρωμένο σύνολο με αλληλεπιδραστική επιρροή μεταξύ 

τους, σε διάφορα επίπεδα συνθετότητας και ενταγμένες σε ένα πραγματικό συγκειμενικό 

πλαίσιο της ανάγνωσης, οργανικό μέρος του οποίου αποτελούν και οι στρατηγικές 

ανάγνωσης. Έτσι, οδηγούμαστε στην ομαλή και αυτονόητη πλέον συνάρτηση 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις νέες προσεγγίσεις της αναγνωστικής κατανόησης και 

διδακτικής με τις θεωρίες της γνωστικής ψυχολογίας, του εποικοδομισμού αλλά κυρίως του 

κριτικού γραμματισμού, που έχουν μετατοπίσει το ερευνητικό ενδιαφέρον προς αναζήτηση 
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μεθόδων και τακτικών ενίσχυσης αντίστοιχων δεξιοτήτων και συνιστωσών επίτευξης των 

νέων «προτύπων» και μαθησιακών/αναγνωστικών στόχων και που επιβάλλουν την ανάδειξη 

της κριτικής σκέψης και της αυτόνομης, αυτοκαθοδηγούμενης, δημιουργικής μάθησης₁ [και 

άρα την επίτευξη του  κριτικού γραμματισμού]  μέσω των στρατηγικών αναγνωστικής 

κατανόησης και ειδικότερα όσων υπηρετούν πιο εξειδικευμένα τους παραπάνω στόχους. Ο 

αναγνώστης-μαθητής αναβαθμίζεται ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά κριτικής και 

δημιουργικής ανάγνωσης, διευρύνει τους προσωπικούς και κοινωνικούς ορίζοντές του και  

καθίσταται  ενεργό και υπεύθυνο άτομο (Αποστολίδου, 2003).  

Σήμερα, λοιπόν,  είναι ευρέως παραδεκτό  πως οι στρατηγικές αναγνωστικής 

κατανόησης, μέσα στα πλαίσια του σύγχρονου σχολικού λειτουργικού γραμματισμού και 

πολυγραμματισμού, τόσο ως μαθησιακό εφόδιο-κεφάλαιο προσπέλασης του περιεχομένου 

των πολυσχιδών και πολύτροπων γραπτών κειμένων εκ μέρους των μαθητών, όσο και ως 

αντικείμενο γλωσσικής διδασκαλίας με προγραμματισμένο και ελεγχόμενο σχεδιασμό, 

φαίνεται πως ενισχύουν τις αναγνωστικές δεξιότητες των μαθητών (Βάμβουκας, 2008) και 

υπηρετούν τις σύγχρονες μαθησιακές ανάγκες τους σε ένα πολυδιάστατο κοινωνικό περίγυρο, 

όπου η άντληση και χρήση πόρων νοήματος από τον κειμενικό κόσμο που μας περιβάλλει 

αποτελεί έναν εκ των ων ουκ άνευ εκπαιδευτικό στόχο. Είναι, λοιπόν, φυσικό και 

αιτιολογημένο να αναζητούμε, να περιγράφουμε και να εξοικειωνόμαστε με τη διαχείριση  

στρατηγικών κριτικής προσέγγισης κειμένων και κριτικής ανάγνωσης εν γένει. 

Σύμφωνα με τη θεωρία των Holzkamp  and Osterkamp (1975)  στα πλαίσια της Κριτικής 

Ψυχολογίας, η μάθηση οφείλει να προέρχεται από το περιβάλλον, που δεν μπορεί να 

υποκατασταθεί με «τεχνητά» διδακτικά περιβάλλοντα προκατασκευασμένων και 

αποφυσικοποιημένων γνώσεων έξω από τις πραγματικές κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες, 

όπου εκτίθενται τα υποκείμενα στην εξωσχολική ζωή. Γι αυτό το λόγο μια διδασκαλία 

αποσυνδεμένη και αποστασιοποιημένη από τα πραγματικά ενδιαφέροντα και τα βιώματα των 

μαθητών δεν μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική μάθηση αλλά στην καλύτερη περίπτωση σε 

«αμυντική» μάθηση (Τσιάκαλος, στο Μαρβάκης, 2014). 

Με βάση τα προηγούμενα, οι μετατοπίσεις στον τρόπο που κατανοούμε την 

αναγνωστική κατανόηση ως πολυπαραμετρικό φαινόμενο έχει υποχρεωτικά επιφέρει 

επιπτώσεις και στη διδακτική της ανάγνωσης, όπου οι δεξιότητες και οι συνιστώσες τους που 

τις υλοποιούν, οι  στρατηγικές ανάγνωσης, οφείλουν να διδάσκονται και αυτές παράλληλα, 

συμπληρωματικά και συσχετιστικά μεταξύ τους και κυρίως μέσα σε αυθεντικές συνθήκες και 

διαδικασίες αναγνωστικής ενεργοποίησης των μαθητών (Βάμβουκας, 2008). Πριν, λοιπόν, οι 

μαθητές κατακτήσουν τα χαρακτηριστικά του επιδέξιου, δημιουργικού και στρατηγικού 
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αναγνώστη, απαραίτητη προϋπόθεση –στάδιο είναι να αποκτήσουν επίγνωση των 

διαδικασιών κατανόησης και πρόσκτησης του κειμένου που λαμβάνουν χώρα κατά την 

ανάγνωση, κεντρικό και αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελεί η εξοικείωση και η 

αντίληψη των στρατηγικών που ήδη αξιοποιούν οι ίδιοι τους ως αναγνώστες – συνειδητά ή 

όχι- και συγκροτούν το ατομικό τους «οπλοστάσιο» αναγνωστικών στρατηγικών (Mokhtari & 

Reichard, 2002). 

 

Στρατηγικές και επίπεδα ανάγνωσης: Υπό αυτό το πρίσμα, η αναγνωστική κατανόηση 

προχωρά (ή οφείλει να προσχωρεί) σε επίπεδα εμβάθυνσης πέρα από τις βασικές δεξιότητες 

μιας αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου και απαιτεί μια πολύ περισσότερο δυναμική, 

ενεργητική και δημιουργική προσέγγιση και διεκπεραίωση της αναγνωστικής διαδικασίας με 

κριτήρια τα κίνητρα, το γνωστικό υπόβαθρο και τις στρατηγικές κατανόησης (Μπότσας & 

Παντελιάδου, 2001). Μια απλή αλλά μάλλον κατατοπιστική στα βασικά της σημεία 

αποσαφηνιστική περιγραφή των ιεραρχικών επιπέδων της αναγνωστικής κατανόησης, με 

όρους «χωροταξικής συνυποδήλωσης», που –θεωρούμε ότι- είναι σε θέση να οικειοποιηθεί ο 

καθένας που διαθέτει ένα μέσο επίπεδο αναγνωστικής εμπειρίας θα ήταν να αντιληφθούμε το  

πρώτο, το βασικό επίπεδο ανάγνωσης ως την ανάγνωση των γραμμών του κειμένου (Ι. απλή, 

επιφανειακή κατανόηση), το δεύτερο επίπεδο ως την ανάγνωση ανάμεσα στις γραμμές του 

κειμένου (ΙΙ. ερμηνευτική προσέγγιση) και το τρίτο, υψηλότερο επίπεδο, ως την ανάγνωση 

πέρα και πίσω από τις γραμμές του κειμένου (ΙΙΙ. επίπεδο κριτικής προσέγγισης). Τα 

παραπάνω αναγνωστικά επίπεδα υπηρετούνται και διεκπεραιώνονται από αντίστοιχες απλές 

και σύνθετες, επιφανειακές και απαιτητικές δεξιότητες, υποδεξιότητες και στρατηγικές του 

αναγνώστη και οι οποίες, εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικές διαδικασίες και σχολική 

μάθηση ή αξιολόγηση της ανάγνωσης, ο εκπαιδευτικός οφείλει να τις λαμβάνει υπόψη του, 

ώστε και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση να επιτελεί αλλά κυρίως,  να προετοιμάζει και να 

προτείνει κατάλληλες, στοχευμένες και αποτελεσματικές διδακτικές παρεμβάσεις για την 

καλλιέργεια και ενίσχυσή τους (Alderson, 2000). 

 

Συσχέτιση στρατηγικών και «μεταβλητών» μάθησης (φύλο, ηλικία, επίδοση):   

Η τεκμηριωμένη παραδοχή ότι η διδασκαλία στρατηγικών γλωσσικής μάθησης και 

αναγνωστικής κατανόησης ωφελεί και ενδυναμώνει τη γλωσσική μάθηση και αναγνωστική 

αποτελεσματικότητα όλων των μαθητών  με βάση εκκίνησης τις αρχές χρήσης στρατηγικών 

από τους καλούς μαθητές/χειριστές/αναγνώστες του λόγου δε θα πρέπει να παραγνωρίζει το 

γεγονός ότι ο κάθε μαθητής φέρει και το δικό του «οπλοστάσιο» στρατηγικών, το οποίο εάν 
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το αγνοήσουμε στην προσπάθειά μας να υποβάλλουμε και να επιβάλλουμε τις 

¨ενδεδειγμένες¨ και δοκιμασμένες στρατηγικές αυτούσιες και σχηματοποιημένες, ανεξάρτητα 

από τις ιδιαιτερότητες, χαρακτηριστικά, τη μαθησιακή εμπειρία, το αναγνωστικό κεφάλαιο 

και το μαθησιακό στυλ του μαθητή, τότε ίσως τα αποτελέσματα της μάθησης να μην είναι 

πολύ ενθαρρυντικά ή τα αναμενόμενα. Άρα, ο στόχος του εκπαιδευτικού δεν είναι να μάθουν 

να χρησιμοποιούν «τυποποιημένα» και  «προκατασκευασμένα» πακέτα/πρότυπα  

στρατηγικών αλλά εφόσον αποκτήσουν επίγνωση και εξοικείωση με ένα μεγάλο εύρος 

στρατηγικών και αφού πειραματιστούν και εξασκηθούν στη χρήση τους, να διαθέτουν πλέον 

ένα ευρύ πλαίσιο από δυνατότητες και  εναλλακτικές που θα τους επιτρέπει να επιλέγουν 

κάθε φορά τη δική τους «σύνθεση» στρατηγικών, που τους ταιριάζει καλύτερα. Αυτό, βέβαια, 

προϋποθέτει την ανάπτυξη μεταγνωστικής ικανότητας και δεξιότητες επίγνωσης για το τι 

τους ωφελεί και λειτουργεί εποικοδομητικά για τη μάθησή τους (Palacios, 1996). Έτσι, είναι 

πλέον αποδεκτό ότι οι διδακτικές παρεμβάσεις με μαθησιακό στόχο την εμπέδωση 

στρατηγικών κατανόησης οφείλουν να διαφοροποιούνται ή να εξατομικεύονται με 

κατηγορικά κριτήρια (Sparks & Granschow, 1993), όπως το φύλο, η ηλικία ή το επίπεδο 

γλωσσικής επίδοσης- αν και τα δύο τελευταία χαρακτηρίζονται πρόσκαιρα και 

μεταβαλλόμενα-, ή εξωατομικά στοιχεία, όπως το στενό ή ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, 

που έμμεσα επιδρούν και συνδιαμορφώνουν το αναγνωστικό του προφίλ (Reese, Suggate, Long 

& Schaughency, 2010), προκειμένου ο εκπαιδευτικός να προχωρήσει σε προγραμματισμό και 

μεθόδευση διδακτικών σχεδιασμών, που να ανταποκρίνονται στις γνήσιες μαθησιακές 

συνθήκες της σχολικής τάξης αλλά και να αξιοποιεί τις γνωστικές και μεταγνωστικές 

δυνατότητες των μαθητών σε πραγματικό χρόνο και συνθήκες εργασίας, καθώς και τα 

ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Λ.χ. δε θα είχε κανένα νόημα ο δάσκαλος να διδάσκει 

επισταμένα στρατηγικές σε μαθητές που τις έχουν ήδη ενσωματώσει πλήρως ή τις έχουν 

αυτοματοποιήσει ή – ακόμα πιο αντιπαιδαγωγικό- να προωθεί σύνθετες και υψηλών 

απαιτήσεων στρατηγικές σε μαθητές με ανεπαρκές γνωστικό υπόβαθρο, χαμηλά επίπεδα 

επίγνωσης των εσωτερικών τους διεργασιών ή που δεν έχουν εντάξει απλούστερες 

στρατηγικές στο γνωστικό τους οπλοστάσιο. 

Αυτές λοιπόν οι στρατηγικές κατανόησης αλληλεπιδρούν με επιμέρους παράγοντες, 

που η έρευνα έχει επισημάνει (λ.χ. φύλο, ηλικία, μαθησιακό στυλ, γλωσσικές επιδόσεις, κ.ά.). 

Μπαίνοντας, λοιπόν, μέσα στο περίγραμμα της προβληματικής μας (πώς αναπτύσσονται οι 

ατομικές διαφορές και πώς επηρεάζουν την ανάγνωση) προσεγγίζουμε ιδιαίτερα τη θέση του 

Artley (1981), ο οποίος  δέχεται ότι η αναγνωστική δεξιότητα διαμορφώνεται από ένα μείγμα 

ατομικών διαφορετικοτήτων που είτε είναι φυσικά κληρονομημένες (εγγενείς- nature) είτε 
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επίκτητες (nurture), δηλαδή ανακύπτουν μέσω της αγωγής και των περιβαλλοντικών 

επιδράσεων. 

Η διαφοροποίηση του φύλου , εφόσον λειτουργεί ως εξέχων παράγοντας πρόβλεψης 

σε έρευνες παιδαγωγικές, ψυχολογικές και γλωσσολογικές κρίθηκε αναγκαίο να οριστεί και 

να συμπεριληφθεί ως σημαντική μεταβλητή στην έρευνα για τη διαχείριση των στρατηγικών 

γλωσσικής μάθησης (Oxford, Nyikos & Ehrman, 1988).  

Οι περισσότερες έρευνες επιβεβαιώνουν πως και η ηλικιακή διαφοροποίηση, ειδικά 

όταν ελέγχονται υποκείμενα με ενισχυμένη και σημαντική ηλικιακή απόσταση, συνεπάγεται 

και διαφοροποίηση στο εύρος, τη συχνότητα και τους τύπους των στρατηγικών που 

ενεργοποιούνται από τις ηλικιακές κατηγορίες αλλά και στη δυνατότητα που διαθέτουν, ώστε 

να τις διατυπώσουν. Όσο μεγαλύτερης ηλικίας ο αναγνώστης τόσο μεγαλύτερη αυτεπίγνωση 

και μεταγνωστικές δεξιότητες διαθέτει, στοιχεία που τους οδηγούν σε μια πιο αυτόνομη και 

αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση (O’ Maley & Chamot, 1990∙ Peacock & Ho, 2003). 

Επίσης, η έρευνα  διαπίστωσε διαφορετικές τακτικές ανάγνωσης ανάμεσα σε επαρκείς 

και αδύνατους αναγνώστες καθώς και μαθητές υψηλών και χαμηλών γλωσσικών επιδόσεων,  

συνδέοντας τους αντίστοιχους πρώτους με την ενισχυμένη  χρήση στρατηγικών ποικίλων 

τυπολογικών κατηγοριών (ανάλογα την έρευνα)  και τους δεύτερους με την απουσία ή την 

ελλειμματική χρήση τους (ενδεικτικά: Hosenfeld ,1977)∙ Block, 1986∙ Oxford & Nyikos, 1989∙ 

Garner, 1987). 

Οι περισσότεροι μελετητές επικεντρώνουν το ερευνητικό τους  ενδιαφέρον  στον 

εντοπισμό του εύρους και του είδους των στρατηγικών ανάγνωσης που αξιοποιούν μαθητές 

με διαφοροποιημένο γλωσσικό και αναγνωστικό επίπεδο δεξιοτήτων και αναγνωστικής 

αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με τους Golder and Canoah (2004), κάθε ανάγνωση-

κατανόηση στην πραγματικότητα αποτελεί μία ερμηνεία της πληροφορίας που δεχόμαστε 

από το κείμενο ή των σχέσεων μεταξύ των πληροφοριών , καθώς σπάνια εξαντλούνται οι 

σημασιολογικές τους καταγραφές και προεκτάσεις αποκλειστικά και μόνο από τη λεξική τους 

αποκωδικοποίηση. Με άλλα λόγια η κατανόηση δομείται με βάση το κείμενο αλλά κάθε 

ανάγνωση προϋποθέτει την ερμηνευτική παρέμβαση του «ενεργού» αναγνώστη που 

συμπληρώνει ή δίνει τη δική του αναγνωστική διάσταση  στις υπονοούμενες πληροφορίες ή 

στα «κενά» ανάμεσα στις πληροφορίες με διαδικασίες συναγωγής συμπερασμάτων. Στην 

πραγματικότητα, όταν ο αναγνώστης συνειδητά και σκόπιμα ή ασύνειδα και 

αυτοματοποιημένα επιτελεί διεργασίες συναγωγής συμπερασμάτων αναπτύσσει και 

εφαρμόζει στρατηγικές κατανόησης και κριτικής ερμηνείας του κειμένου. Η κριτική 

ανάγνωση σχετίζεται, λοιπόν,  με τη φύση και τη λειτουργία της κριτικής σκέψης (Sochor & 
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Elma, 1959 in Utsey, 1967). Θα μπορούσαμε συνθετικά και πολυσυλλεκτικά να 

προσδιορίσουμε  ως κριτική ανάγνωση την υποκειμενική, ατομική, μοναδική ανάγνωση και 

ερμηνεία ενός κειμένου, τη δυνατότητα της διατύπωσης του λόγου του αναγνώστη 

παράλληλα ή και έναντι του λόγου του κειμένου και την ανάπτυξη ¨δια¨ και ¨αντι¨- λόγου  με 

τον κειμενικό λόγο. Η κριτική ανάγνωση αποδέχεται κάθε κειμενικό είδος ως ένα 

πολυσημειωτικό, πολυεπίπεδο και πολυδιάστατο κώδικα, που μόνο  η πεπαιδευμένη και καλά 

προετοιμασμένη κριτική σκέψη μπορεί να αποκωδικοποιήσει σε όλα του τα επίπεδα. 

Θυμίζουμε, επίσης,  ότι τα πιο πρόσφατα Προγράμματα σπουδών (2011) για την 

υποχρεωτική εκπαίδευση επιβεβαιώνουν τη στοχευμένη και θεωρητικά τεκμηριωμένη 

βούλησή τους να στηριχτούν στις αρχές του κριτικού γραμματισμού και κατά συνέπεια 

αντιμετωπίζουν τη νεοελληνική γλώσσα με τους όρους του μαθησιακού αντικειμένου ως ένα 

πολυεπίπεδο και πολυσύνθετο πολιτισμικό παράγωγο, ιδεολογικών, κοινωνικοπολιτικών και 

τεχνολογικών διεργασιών, τις οποίες η σχολική διδασκαλία επιζητά να διερευνήσει, να 

ερμηνεύσει και να αξιολογήσει. Απώτερος στόχος να διαμορφωθούν άτομα με κριτική 

εγρήγορση και δημιουργικό στοχασμό, που θα αντιλαμβάνονται την ιστορικότητα και τη 

διαστρωμάτωση των πολιτισμικών συνεισφορών αλλά θα κατανοούν και πως η γλώσσα 

λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένα και ανιχνεύσιμα οικονομικοπολιτικά, κοινωνικά και 

ιδεολογικά συμφραζόμενα, τα ποία συχνά υπηρετεί και υποστηρίζει ή αμφισβητεί και 

εναντιώνεται- τουλάχιστον στις πιο δημοκρατικές κοινωνίες (ΠΣ, 2011).  

Με βάση τα παραπάνω τίθεται αναπόφευκτα, εφόσον μιλάμε για ενίσχυση και 

διαχείριση μαθησιακών δυνατοτήτων, η ευθύνη και ο ρόλος της σχολικής εκπαίδευσης και 

του εκπαιδευτικού ειδικότερα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που ο σύγχρονος 

εκπαιδευτικός αλλά και συνολικά το θεσμικό εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να λάβει σοβαρά 

υπόψη  είτε όταν συστηματοποιεί και διαμορφώνει τα αναλυτικά, εκπαιδευτικά προγράμματα 

γλωσσικής διδασκαλίας είτε όταν -σε επίπεδο της σχολικής πραγματικότητας- επιλέγει (ο 

εκπαιδευτικός)  κείμενα γραπτού λόγου προς αναγνωστική επεξεργασία και ανάλυση 

προκειμένου να πετύχει τους επιμέρους διδακτικούς του στόχους. Ένας από τους βασικούς  

είναι να καθιστά τους μαθητές ικανούς αναγνώστες, ώστε να προσλαμβάνουν το προφανές 

αλλά και το υπονοούμενο περιεχόμενο των γραπτών κειμένων. Να διαμορφώνει αναγνώστες 

«πολυδύναμους», οι οποίοι όχι μόνο θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ποικίλες 

αναγνωστικές και επικοινωνιακές περιστάσεις μέσω του γραπτού λόγου , όπως αυτός 

ανακύπτει μέσα από το πλήθος των κοινωνικών, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών 

απαιτήσεων της πολυσύνθετης σύγχρονης πραγματικότητας, αλλά να επιλέγει και να υλοποιεί 



18 
 

ποικίλες, πολυεπίπεδες και ευέλικτες τακτικές ανάγνωσης προσαρμόσιμες στις 

προαναφερόμενες περιστάσεις (Βάμβουκας, 1994). 

Ωστόσο, τα αναλυτικά προγράμματα της θεσμικής σχολικής εκπαίδευσης στην 

ελληνική πραγματικότητα δεν έχουν ενσωματώσει συστηματικά και μεθοδολογικά 

σχεδιασμένα διδασκαλία στρατηγικών ανάγνωσης ως αυτόνομο και ευδιάκριτο τμήμα της 

διδακτέας ύλης παρά μόνο ως γενικές αναφορές μαθησιακών στόχων. Η  γλωσσοδιδακτική 

μεθοδολογία της διδασκαλίας γλωσσικών  στρατηγικών συνολικά αλλά και ειδικά 

στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης με τρόπο συστηματικό και επιστημονικά 

τεκμηριωμένο φαίνεται ότι υστερεί σημαντικά, αποδυναμώνοντας τον αναγνώστη και τις 

διαδικασίες που αυτός οφείλει να διευθετεί κατά την ανάγνωση. Επιπλέον, όπως 

υποστηρίζουν και οι Alexander and Jetton (2000) παρά τη βαθμιαία ενίσχυση του βαθμού 

δυσκολίας της αναγνωστικής πρόσκτησης των γνωστικών αντικειμένων, οι πρακτικές και οι 

παρεμβάσεις στοχευμένης και σαφούς διδασκαλίας της αναγνωστικής κατανόησης 

περιορίζονται δραστικά στο Γυμνάσιο. Σύμφωνα με τη  Ness (2007) είναι ξεκάθαρο πως η 

διδασκαλία αναγνωστικών στρατηγικών σε αυτήν τη βαθμίδα της εκπαίδευσης, εφόσον έχει 

επιβεβαιωθεί ερευνητικά  η ευεργετική συνεισφορά της στις επιδόσεις κατανόησης ποικίλων 

κειμένων είναι επιβεβλημένη, ώστε να καταστήσει τους μαθητές επαρκείς και 

αποτελεσματικούς αναγνώστες. Η απόσταση, λοιπόν, ανάμεσα στο επιθυμητό και 

προσδοκώμενο της γλωσσικής μάθησης από τη μια και το εμπειρικό-πραγματιστικό της 

υφιστάμενης γλωσσοδιδακτικής κατάστασης διαμορφώνει και αναδεικνύει το διακύβευμα 

μιας σύγχρονης γλωσσικής διδασκαλίας της ανάγνωσης, που θέτει  τον εκπαιδευτικό 

μπροστά στην ευθύνη και ανάγκη να διερευνά, να αναγνωρίζει, να εκτιμά και να αξιολογεί 

τις δυνατότητες και αδυναμίες των μαθητών του με στόχο να ενισχύσει και αναβαθμίσει την 

πολυλειτουργικότητα των δεξιοτήτων τους. Η Εθνική Επιτροπή Ανάγνωσης (NRP, 2000) των 

ΗΠΑ αναγνωρίζοντας τη συμβολή των στρατηγικών ανάγνωσης σε όλες τις συνιστώσες 

μάθησης, από την απομνημόνευση έως την κατανόηση και  την ερμηνεία των κειμένων, 

προτείνει την ενσωμάτωση της εξειδικευμένης διδασκαλίας των αντίστοιχων στρατηγικών 

στα πλαίσια της ενδοσχολικής γλωσσικής εκπαίδευσης, προβλέποντας ταυτόχρονα την 

ανάγκη για συνδυαστική αξιοποίησή τους,  προσχεδιασμένη διδασκαλία και την 

εξατομικευμένη χρήση τους ανάλογα με τα ατομικά μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών 

αλλά και το κειμενικό είδος που κάθε φορά εμπλέκεται. Η παραπάνω προσέγγιση καθιστά 

σαφές ότι η συστηματική ενασχόληση με τις στρατηγικές ανάγνωσης ως αντικείμενο 

αυτόνομο, όχι όμως αποστασιοποιημένο από τη γλωσσική διδασκαλία, προϋποθέτει από την 

πλευρά των μαθητών τόσο την ενσωμάτωση εκείνων των στρατηγικών που ενδείκνυνται σε 
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κάθε κειμενικό είδος όσο  και στις μαθησιακές τους ιδιαιτερότητες, ώστε να οδηγηθούν 

σταδιακά στην αναγνωστική-μαθησιακή τους αυτονόμηση. Αλλά και από το μέρος των 

εκπαιδευτικών, πέρα από την ανάδειξή τους ως γνωστικό αντικείμενο, επιπλέον και την 

αναζήτηση των πλέον αποτελεσματικών τρόπων και μεθόδων διδακτικής τους αξιοποίησης 

μέσα από μια διαρκή, εξελισσόμενη αλληλεπίδραση με το μεταβαλλόμενο μαθησιακό 

δυναμικό των διδασκομένων (Cluxton & Murrel, 1996). 

Είναι, λοιπόν, επιτακτικό για τη σύγχρονη παιδαγωγική της ανάγνωσης ο 

εκπαιδευτικός να μην περιοριστεί σε μια γενικευτικού τύπου ασαφή εντύπωση για το 

αναγνωστικό επίπεδο του μαθητικού του δυναμικού αλλά να προχωρήσει σε έναν 

μεθοδευμένο, επιστημονικό απολογισμό των αναγνωστικών επιδόσεων και χαρτογράφησης 

των αναγνωστικών ελλειμμάτων και ίσως και σε μια κριτικού τύπου ομαδοποίηση των 

μαθητών με βάση κάποια κριτήρια αναγνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών, ώστε να 

οργανώσει εγκυρότερα και τη διδασκαλία του στοχευμένα και μεθοδικά. Για αυτόν τον λόγο, 

απαραίτητο προστάδιο των διδακτικών παρεμβάσεων όσον αφορά στις στρατηγικές 

ανάγνωσης θεωρείται η εμπεριστατωμένη καταγραφή των στρατηγικών που ήδη οι μαθητές 

διαθέτουν στο μαθησιακό τους ρεπερτόριο, ώστε τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι ίδιοι να 

αποκτήσουν επίγνωση ή αυτεπίγνωση αντίστοιχα του ρόλου, της αποτελεσματικότητας και 

της καταλληλότητας των στρατηγικών αυτών, με απώτερο στόχο την ενίσχυση , 

βελτιστοποίηση ή τον μετασχηματισμό τους και την υιοθέτηση εκ μέρους των μαθητών νέων 

επαρκέστερων και παραγωγικότερων. Έτσι, αναδεικνύεται η ανάγκη διενέργειας 

στοχευμένων ερευνών στην κατεύθυνση της αποτύπωσης της εξατομικευμένης χρήσης 

στρατηγικών ανάγνωσης συσχετιστικά με τα ιδιαίτερα ατομικά μαθησιακά ή κατηγορικά 

χαρακτηριστικά των μαθητών κατά την επεξεργασία συγκεκριμένων κειμενικών ειδών. Με 

άλλα λόγια, αν εντοπίσουμε ποιες και τι είδους στρατηγικές γλωσσικής πρόσκτησης 

ελλείπουν από το γνωστικό και μεταγνωστικό οπλοστάσιο των μαθητών μας, τότε μπορούμε 

να δρομολογήσουμε σχεδιασμούς και μεθοδολογίες διδασκαλίας των συγκεκριμένων 

στρατηγικών. Η παραδοχή αυτή παράγει συνέπειες και προϋποθέσεις: α) Συνεπάγεται ότι οι 

εμπλεκόμενοι θεσμικοί φορείς οφείλουν να αναλάβουν το καθήκον της ανίχνευσης, 

καταγραφής, επεξεργασίας, συστηματοποίησης και αξιολόγησης των στρατηγικών που το 

μαθητικό δυναμικό τους αξιοποιεί ή αγνοεί και στη συνέχεια να επιφορτιστούν με το έργο 

του σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων και μεθοδολογικά ενδεδειγμένων 

διδακτικών παρεμβάσεων για τη σταθεροποίηση ή εμπέδωσή τους (των στρατηγικών) και την 

ενίσχυση του αναγνωστικού τους ρεπερτορίου και εν γένει της γλωσσικής μάθησης  β) 

Προϋποθέτει ότι μπορούμε να τις διδάξουμε και ότι η διαδικασία αυτή έχει αποδεδειγμένη 
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αποτελεσματικότητα στη γλωσσική μάθηση. Η δυνατότητα να επωφεληθούν και οι πιο 

αδύναμοι αλλά και οι ισχυρότεροι γλωσσικά-γνωστικά μαθητές, οι νεώτεροι και οι 

ωριμότεροι ηλικιακά από τη διδασκαλία των κατάλληλων και αποτελεσματικών στρατηγικών 

αποδεικνύεται από επαρκείς (ποσοτικά και ποιοτικά) έρευνες1. Έτσι, τις τελευταίες δεκαετίες 

οι μαθησιακοί στόχοι των δασκάλων, όσον αφορά στη γλωσσική μάθηση αλλά και στην 

αναγνωστική ενδυνάμωση ειδικότερα έχουν, θα λέγαμε, αναβαθμιστεί και εμπλουτιστεί προς 

την κατεύθυνση της επέκτασης του πεδίου χρήσης στρατηγικών από τους μαθητές τους, 

αναγνωρίζοντας ότι, όταν οι μαθητές λαμβάνουν ειδική και συστηματική διδακτική 

καθοδήγηση για τις γλωσσικές στρατηγικές- εφόσον βέβαια έχει διασφαλιστεί ένα επιθυμητό 

επίπεδο ηλικιακής ωριμότητας  και μαθησιακής ετοιμότητας- , γίνονται επαρκέστεροι 

αναγνώστες (αλλά και παραγωγοί) του γραπτού (και προφορικού) λόγου (Collier, 1995∙ 

Weinstein & Mayer, 1986).Στα πλαίσια αυτά είναι σημαντικό  ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει 

όλα τα μεθοδολογικά εργαλεία που διαθέτει, ώστε να αποτυπώσει, μελετήσει και αξιολογήσει 

τις ποικίλες και πολυδιάστατες στρατηγικές ανάγνωσης που διαθέτει ή ενεργοποιεί ο κάθε 

μαθητής του, να τις συσχετίσει με ειδικά ή κατηγορικά χαρακτηριστικά του, να αξιολογήσει 

το βαθμό συμβολής τους στα ποιοτικά επίπεδα αναγνωστικής εμβάθυνσης και τέλος να 

προβεί σε διδακτικές παρεμβάσεις, που θα στοχεύουν είτε στην αυτεπίγνωση και 

σταθεροποίηση της χρήσης τους εκ μέρους των μαθητών είτε στην ενσωμάτωση και τη 

σκόπιμη πλέον υιοθέτησή τους για την επίτευξη των επιθυμητών αναγνωστικών επιδόσεων. 

Άρα, και στην παρούσα έρευνα η συστηματικότερη ενασχόληση μαζί τους και η προσπάθειά 

του ερευνητή για πιο μεθοδευμένη ενσωμάτωσή των στρατηγικών κατανόησης  στη 

γλωσσική διδασκαλία -από τη στιγμή που ως μεταπτυχιακός ερευνητής  προσέγγισα , 

θεωρητικά τουλάχιστον, αυτό το νέο για εμένα γλωσσοδιδακτικό μέσο-  αποτέλεσε, κατά 

έναν τρόπο,  «μονόδρομο»  ως διδακτική προτεραιότητα.   

Όμως, παρόλο που πολλοί μελετητές ανέδειξαν σημασία των αναγνωστικών 

στρατηγικών  στις μαθησιακές διαδικασίες για την κατάκτηση μιας γλώσσας, ειδικά όταν η 

συμβολή τους αποτυπώνεται στην χρησιμοποίησή τους από τους ικανούς σπουδαστές, τίθεται 

το ερώτημα του κατά πόσο αυτές μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τους λιγότερο ικανούς, 

όταν και αυτοί διδαχτούν και αποκτήσουν επίγνωση της χρήσης τους. Σύμφωνα με τους Gass 

& Selinker (2001), οι οποίοι και έθεσαν το ερώτημα αυτό,  μπορεί να συμβεί, εφόσον 

συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις (βλ. διδασκαλία στρατηγικών) μεταξύ των οποίων μας 

ενδιαφέρουν ιδιαίτερα στην παρούσα έρευνα οι παρακάτω: Α) Να κατανοήσουμε πριν από 

                                                           
1Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας στην ενότητα “στρατηγικές και έρευνα”  παρουσιάζεται ικανός αριθμός 
αντιπροσωπευτικών ερευνών 
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την έναρξη υλοποίησης οποιουδήποτε  προγράμματος διδασκαλίας στρατηγικών το βαθμό 

επίδρασης των ατομικών χαρακτηριστικών (λ.χ. φύλου, ηλικίας, μαθησιακού στυλ, 

γλωσσικού επιπέδου) στη διαγλωσσική του ανάπτυξη2. 

Β) Να διερευνήσουμε το κατά πόσο οι λιγότερο αποτελεσματικοί σπουδαστές της γλώσσας 

εφαρμόζουν τις ίδιες πάνω κάτω γλωσσικές στρατηγικές, όπως και οι ικανοί,  ακόμα και αν 

τους λείπει η συνειδητότητα και η επίγνωσή τους ή άλλες διαφοροποιημένες  και σε ποια 

επίπεδα αναγνωστικής κατάκτησης τους οδηγεί αυτή η «δυναμική» χρήσης. 

Τα παραπάνω ερωτήματα οδήγησαν- στη διττή τους διάσταση και μεθοδολογική 

αναγκαιότητα- την παρούσα έρευνα  να δομηθεί πάνω σε ένα ευέλικτο σχέδιο ποιοτικής, 

κατά βάση, έρευνας και σύνθετου σχεδιασμού που συνδυάζει από τη μία στοιχεία μη 

πειραματικής ερευνητικής στρατηγικής, ώστε να περιγράψει μαθησιακές και γνωστικές 

καταστάσεις σε σχέση με συγκεκριμένες μεταβλητές επίδρασης στο διερευνούμενο 

αντικείμενο (στρατηγικές ανάγνωσης) και από την άλλη έλεγχο  υποθέσεων για την 

επιδραστική συσχέτιση αυτών, καθώς και στοιχεία που στοχεύουν  παράλληλα στη 

διερεύνηση και  αποτίμηση συσχετισμών ανάμεσα στις προσαρμοσμένες μεταβλητές και σε 

μια νέα περιοχή/διάσταση του αντικειμένου έρευνας (στρατηγικές κριτικής προσέγγισης). 

Ειδικότερα, ο ερευνητικός σχεδιασμός  επιστράτευσε μικτές ερευνητικές μεθόδους 

διερεύνησης χρήσης στρατηγικών κατανόησης από τους μαθητές, δίνοντας μάλιστα εμφατική 

προτεραιότητα στα ποιοτικά ευρήματα που αντλήθηκαν με τις  μεθόδους  της προφορικής 

εξωτερίκευσης και των ανασκοπικών συνεντεύξεων, οι οποίες θα είχαν θεωρητικά τη 

δυνατότητα να τις  αποτυπώσουν εγκυρότερα και καταλληλότερα ή να άρουν επιφυλάξεις και 

περιορισμούς σε σχέση με τη συνειδητότητα και αυτεπίγνωση αξιοποίησής τους και 

αξιοποιώντας συμπληρωματικά και υποστηρικτικά τα στατιστικά αποτελέσματα μιας 

δημοσκοπικού τύπου έρευνας μέσω ερωτηματολογίων. Η παρούσα έρευνα, επομένως, 

υιοθετώντας τους προαναφερόμενους προβληματισμούς και υπηρετώντας τους γενικούς 

κοινωνικοεκπαιδευτικούς στόχους που απορρέουν από αυτούς αποσκοπεί, να αναδείξει 

μεταξύ άλλων και το κατά πόσο οι στρατηγικές κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης-

στρατηγικές υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων- αξιοποιούνται κατά διαφοροποιημένο 

                                                           
2Ο βασικός λόγος έγκειται στο γεγονός ότι η επισήμανση και κατανόηση τέτοιων αλληλεπιδραστικών σχέσεων μπορεί να 
παρέχει τεκμηριωμένες αφετηρίες και να διαμορφώσει έγκυρους προσανατολισμούς στον σχεδιασμό, οργάνωση και 
υλοποίηση συνολικών παρεμβάσεων διδασκαλίας στρατηγικών. Θα ήταν λ.χ. ενδιαφέρον  να γνωρίζουμε ότι κάποιες 
στρατηγικές μεταγνωστικού τύπου ή κριτικής επεξεργασίας συνδέονται με μια ηλικιακή ωρίμανση και δεν υπάρχει 
αναγκαιότητα να τις προσδοκούμε ή να τις διδάσκουμε επίμονα πριν από αυτό το δυνητικό «κατώφλι» αφομοίωσής τους. Ή 
αντίθετα να δρομολογήσουμε τη διδασκαλία για ενίσχυση στρατηγικών που δυνητικά θα έπρεπε να έχουν ήδη αποτελέσει 
αναγνωστικό εφόδιο των μαθητών από μια ηλικία και έπειτα. Με λίγα λόγια να προσαρμόσουμε τους μαθησιακούς και 
διδακτικούς εκπαιδευτικούς μας στόχους, τις προσδοκίες και τη μεθοδολογία των στρατηγικών πάνω σε  αντικειμενικά 
δεδομένα που τα συνδιαμορφώνουν ποικίλοι μετρήσιμοι και μη παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, οι επιδόσεις, τα 
μαθησιακά στυλ, η φιλαναγνωσία, τα ψυχοσυναισθηματικά κίνητρα, το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, κ.ά 
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τρόπο από τους μαθητές διαφορετικών γλωσσικών επιδόσεων, ηλικιών και φύλου, 

αναμένοντας με βάση και τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα ότι οι μεταβλητές αυτές σαφώς 

επηρεάζουν διαφοροποιημένα και πολυποίκιλα την επιλογή και επιστράτευση στρατηγικών 

πρόσκτησης γραπτού λόγου. Αυτό είναι όμως ζητήματα και ερωτήματα προς μελέτη και 

οφείλουν να δοκιμαστούν με ερευνητική βάσανο. 

Επιπλέον, η στοχοθεσία της σε μεγάλο βαθμό  συνδέεται παράλληλα  - πέρα από την 

ανάδειξη αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα τρία διακριτά επίπεδα επίτευξης αναγνωστικής 

κατανόησης από τη μία και τύπων στρατηγικών  και ατομικών χαρακτηριστικών των 

υποκειμένων από την άλλη-  και με μία  μεθοδολογική «πρόταση» ενδεικτικής  υλοποίησης 

του πρωταρχικού αυτού σταδίου, με τριγωνοποίηση συλλογής των δεδομένων, που ως 

προγεφύρωμα θα οδηγήσει τον εκπαιδευτικό σε  συγκροτημένη και στοχευμένη  διδακτική 

παρέμβαση προς ενίσχυση των στρατηγικών ανάγνωσης των μαθητών του και προς 

αναβάθμιση των συνακόλουθων αναγνωστικών επιδόσεών τους. Η πρόταση αυτή 

περιλαμβάνει και ένα πρωτότυπο τυπολογικό μοντέλο ταξινόμησης στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης διαμορφωμένου και προσαρμοσμένου, ώστε να υπηρετήσει τις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις και τους συγκεκριμένους ερευνητικούς στόχους της παρούσας 

εργασίας. 

Την παρούσα εργασία επίσης την κατανοούμε και ως μια ελάχιστη συνεισφορά - στα 

πλαίσια της συνολικής θεωρητικής και εμπειρικής παιδαγωγικής έρευνας  αλλά και στην 

υπηρεσία μιας σύγχρονης, πολυδιάστατης, προοδευτικής εκπαιδευτικής αντίληψης της 

γλωσσικής διδασκαλίας -  προς τον «ανήσυχο» και προβληματισμένο  εκπαιδευτικό,   που 

συγκλίνει εν μέρει και στις «προδιαγραφές»  του στοχαστικοκριτικού εκπαιδευτικού, ο 

οποίος δεν «καθηλώνεται» στην αναπαραγωγική εφαρμογή καθιερωμένων και συμβατικών 

διδακτικών πρακτικών αλλά (ανα)προσαρμόζει τους εκπαιδευτικούς του στόχους  (λ.χ. 

ανάπτυξη και ενίσχυση αναγνωστικών δεξιοτήτων σε ποικίλα κειμενικά είδη), καθώς και τις 

στερεοτυπικές παιδαγωγικές του παραδοχές (λ.χ. οι δεξιότητες αυτές ενισχύονται 

ικανοποιητικά μέσα από την εμπειρική αναγνωστική διαδικασία) με νεωτερικές αλλά 

δοκιμασμένες γλωσσοδιδακτικές παρεμβάσεις (λ.χ. αναγνώριση και κατανόηση των 

στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης που αξιοποιούν οι μαθητές/τριες), ώστε στην πορεία 

να είναι σε θέση να αναπτύξει δράσεις που υπηρετούν συνολικά τις γνωστικές, κοινωνικές, 

πολιτικές, αξιακές επιδιώξεις της εκπαίδευσης3. Επίσης, η συγκεκριμένη έρευνα εντάσσεται, 

                                                           
3Αν δεχτούμε μάλιστα ότι κατά το μοντέλο του στοχαστικοκριτικού εκπαιδευτικού, όπως αναφέρει ο Ματσαγγούρας (2005), 
ο εκπαιδευτικός αναλύει κριτικά τις εκπαιδευτικές καταστάσεις «με συστηματικό και αποστασιοποιημένο τρόπο, 
προκειμένου να συλλάβει και να οριοθετήσει τα εκπαιδευτικά προβλήματα, να καταστρώσει στρατηγικές επίλυσής τους και 
να αναστοχαστεί για τα παιδαγωγικά, ηθικά και κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει η διδακτική πράξη», θεωρούμε πως η 



23 
 

ως προκαταρκτικό στάδιο,  και μέσα στο πλαίσιο της προώθησης της αυτόνομης και 

διαφοροποιημένης μάθησης, αναζητώντας τη συναγωγή κάποιων πιθανών σταθερών ή 

μοτίβων μαθησιακών συσχετισμών ανάμεσα στα υποκείμενα της μάθησης και τους 

παράγοντες που ευνοούν ή υπονομεύουν την αποτελεσματική χρήση των στρατηγικών. 

Τέλος, η παρούσα έρευνα συνδέεται συνολικά με τον ευρύτερο  στόχο της 

εκπαιδευτικής κοινότητας για ποιοτική αναβάθμιση και μετασχηματισμό των 

γλωσσομαθησιακών και  διδακτικών  μέσων και διαδικασιών της εκπαιδευτικής πράξης 

μέσω, τόσο της παροχής στον εκπαιδευτικό παιδαγωγικής ενημερότητας για τις μαθησιακές 

ανάγκες και δυνατότητες του μαθητικού του υλικού όσο και  με προσδιορισμό εστιασμένων 

μαθησιακών στόχων, γνωστικών παραμέτρων της γλωσσικής κατάκτησης και ωρίμανσης, 

οργανικό και συστατικό μέρος των οποίων αποτελούν οι ποικίλες στρατηγικές κατανόησης 

και πρόσκτησης του γραπτού λόγου (Ματσαγγούρας, 2005). 

  

                                                                                                                                                                                     
βαθιά κατανόηση και επεξεργασία με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια ανάλυσης των εσωτερικών, νοητικών διεργασιών των 
μαθητών, όπως αυτές αποτυπώνονται αναδύονται και υλοποιούνται σε συστήματα αναγνωστικών μεθόδων και στρατηγικών 
κριτικής προσέγγισης με έναν πολυσύνθετο, αλληλεπιδραστικό κειμενικό κόσμο συνάδει άμεσα με τους παραπάνω στόχους 
και συνδέεται με την  ¨μακροεπιδίωξη¨ της ενίσχυσης της αναγνωστικής, γνωστικής, μαθησιακής αυτονομίας τους αλλά και 
κάπως φιλόδοξα με την αναμόρφωση του κοινωνικού μας συστήματος (Ματσαγγούρας, 2005, σ. 43) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1. ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

Εισαγωγικά:  Η ικανότητα της ανάγνωσης εκτός από πολύπλοκη νοητική λειτουργία 

θεωρείται και μια αναγκαία κοινωνική δεξιότητα στις σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές 

δομές (Πόρποδας, 2002). Στα σύγχρονα κοινωνικά συστήματα  η  γνώση συνδέεται 

αναπόσπαστα με την κατάκτηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής, 

αποτελώντας  προτεραιότητα κάθε οργανωμένης κοινωνίας. Οι ελλείψεις, ωστόσο, και οι 

αδυναμίες σημαντικού μέρους του πληθυσμού για την απρόσκοπτη αφομοίωση αυτών των 

δεξιοτήτων πέρα από το ότι προβληματίζει εκπαιδευτικούς θεσμούς, επιστημονικούς 

κλάδους, οργανισμούς και πολιτικούς φορείς αντανακλά ταυτόχρονα τόσο τις διαφορετικές 

δυνατότητες και κανάλια μάθησης σε ατομικό επίπεδο όσο και την πολυπλοκότητα και 

αλληλεπιδραστικότητα των παραγόντων που εμπλέκονται στην κατάκτησή αυτών των 

δεξιοτήτων (Rayner & Pollatsek, 1989 στο Πόρποδας, 2002). Η ολοκληρωμένη, λοιπόν, 

κατανόησή τους προϋποθέτει την αναλυτική διερεύνηση όλων των πολύπλοκων γνωστικών 

μηχανισμών της αναγνωστικής λειτουργίας από τις αρχικές προσπάθειες κατάκτησης των 

αρχαρίων μέχρι την «αυτονόητη» και αποτελεσματική  διεκπεραίωσή της από τους 

έμπειρους/ώριμους αναγνώστες. Ας κάνουμε, καταρχάς μία συνοπτική επισκόπηση σε 

ποικίλες οπτικές και προσεγγίσεις ειδικών μελετητών να προσδιορίσουν μέσα από 

διαφορετικές θεωρητικές αφετηρίες σημεία εστίασης (λ.χ αναγνώστης, κείμενο, περικείμενο, 

κοινωνικό περιβάλλον, συνθήκες ανάγνωσης, κ.ά) και στόχους (ως φαινόμενο π.χ. 

ψυχογνωστικό, πολιτικοκοινωνικό, πολιτισμικό, εκπαιδευτικό,  νευροφυσικό, κλπ) τη φύση, 

τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του εν λόγω φαινομένου. 

1.1 Ορισμοί  της ανάγνωσης 

Οι πολυάριθμοι ορισμοί ποικίλλουν από απόπειρες «τεχνοκρατικής»  περιγραφής και 

παρακολούθησης των εσωτερικών νοητικών διαδικασιών έως γενικότερες θεωρήσεις 

πλαισίωσής της ως κοινωνικοπολιτισμικού φαινομένου και διασύνδεσής της με θεωρητικά 

ψυχογνωστικά, κοινωνιογνωστικά ή άλλου τύπου  μοντέλα, δίνοντας έτσι κατά περίπτωση 

βαρύτητα και προτεραιότητα στις διαφορετικές συνιστώσες της σύστασης και υλοποίησής 

της (αναγνώστης, κείμενο, περικείμενο, στόχοι, κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, κ.ά.). Επίσης, 

πολλές αναφέρονται πιο διευρυμένα και στον σημαίνοντα κοινωνικοπολιτισμικό και 

εκπαιδευτικό της ρόλο  από ευσύνοπτες, επιγραμματικές, κωδικοποιημένες  διατυπώσεις έως 

αναλυτικές, περιγραφικές, πολυσυλλεκτικές και επεξηγηματικές αναφορές. Συνοπτικά, 
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συλλεκτικά και συνθετικά παραθέτουμε όχι εξαντλητικά- κάποιες βασικές:Η ανάγνωση είναι 

μία σύνθετη, διαδραστική διαδικασία που προϋποθέτει την εμπλοκή και συνέργεια 

φυσιολογικών, γνωστικών και ψυχοσυναισθηματικών παραμέτρων (Adams, 1990). Ως 

διαδικασία  περιλαμβάνει αντιληπτικές, αισθητηριακές, μνημονικές, φωνολογικές και 

κριτικές λειτουργίες και δεξιότητες. Καθώς μάλιστα η εκπαίδευση εν γένει στηρίζεται σε 

προγράμματα μάθησης που αξιοποιούν κυρίως τους γλωσσικούς πόρους γνώσης, η 

αναγνωστική κατανόηση αναδεικνύεται εκ των ων ουκ άνευ για την επιτυχή εκπαιδευτική 

μαθησιακή εξέλιξη και οι ικανότητες της αποτελεσματικής και απρόσκοπτης κατανόησης 

κειμένων αποκτούν τα χαρακτηριστικά ισχυρού κριτηρίου προβλεψιμότητας για την 

ακαδημαϊκή του εξέλιξη.  

Σύμφωνα με το NRP  (2000), που  αναδεικνύει  την πολύπλοκη και πολυδιάστατη 

φύση της,  ως ανάγνωση ορίζεται η σκόπιμη, ενσυνείδητη και επίκτητη γνωστική διαδικασία, 

όπου εμπλέκεται ο αναγνώστης σε σχέση με το κείμενο και η οποία προϋποθέτει την 

κατάλληλη νοητική εκπαίδευση, ώστε να εγκαθιδρυθεί ως ικανότητα και η οποία μοιράζεται 

κοινούς λεξογραμματικούς και κειμενοσυντακτικούς  κανόνες με τον προφορικό λόγο, την 

ομιλία. 

Παρόμοια, κατά τον Brumfit (1980), η ανάγνωση αποτελεί μια περίπλοκη και 

πολυσύνθετη διαδικασία που προϋποθέτει τη συνδυαστική αλληλεπίδραση αντιληπτικών, 

γνωστικών και γλωσσικών ικανοτήτων.  

Πιο συμπεριληπτικά, η αναγνωστική διαδικασία μπορεί συνολικά και συνοπτικά να 

περιγραφεί ως η αναγνώριση των οπτικών συμβόλων που διενεργείται πάνω σε ένα γνωστικό 

υπόστρωμα κατάκτησης του ορθογραφικού συστήματος και η μετασχηματιστική τους 

αντιστοίχιση σε φωνολογικά δεδομένα και παραστάσεις και η οποία στη συνέχεια 

προϋποθέτει την πρόσβαση σε ένα σημασιολογικό υπόβαθρο απομνημονευμένου υλικού από 

όπου ανασύρονται νοηματοδοτημένες πλέον οι αποκωδικοποιημένες φωνηματικά 

γραφηματικές αναπαραστάσεις (Πόρποδας 2002∙Βάμβουκας, 1994).  Ο Pikulski (1997, στο 

Φωτιάδου, 2015) ορίζει την ανάγνωση ως διαδικασία κατασκευής νοήματος που προϋποθέτει 

α) την προϋπάρχουσα γνώση του αναγνώστη β) τις πληροφορίες που προσφέρονται από το 

υλικό της ανάγνωσης και γ) το γενικότερο πλαίσιο/περιβάλλον/περικείμενο μέσα στο οποίο 

διεξάγεται η αναγνωστική διαδικασία. Επίσης, δραστηριότητα της ανάγνωσης μπορεί να 

οριστεί ως « η πρόσληψη και κατανόηση ιδεών και σκέψεων ενός δημιουργού με αφετηρία 

κάποια ορατά σημεία» (Golder & Gaonac’h, 2004).  Είναι μια δραστηριότητα οικεία αλλά 

σύνθετη που προϋποθέτει και προκαλεί ταυτόχρονα γνωσιακές και αντιληπτικές 

(αισθητηριακές) διαδικασίες. Η ανάγνωση ως διαδικασία αφορμείται από τα ορατά σημεία, 
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για να καταλήξει στις διεργασίες αφομοίωσης, που τελικά επιτρέπουν την κατανόηση, ως μια 

συνολικά οργανωμένη αναπαράσταση λόγου. 

Σε μια πιο αναλυτική περιγραφή, όπου το γνωστικό φαινόμενο συμπλέκεται με την 

κοινωνική του διάσταση, ο Vygotsky (1993) εξηγεί ότι  η αναγνωστική επεξεργασία του 

γραπτού λόγου σηματοδοτεί την άνοδο σε ένα ανώτερο επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης και 

προϋποθέτει την ωρίμανση της έκδηλης γνώσης, ενώ ταυτόχρονα προαπαιτεί δύο βασικές 

λειτουργίες αφαίρεσης, καθώς σε αντίθεση με τον προφορικό λόγο δεν αναδεικνύεται 

«φυσικά» μέσα από την κοινωνική δυναμική μιας γλωσσοεπικοινωνιακής περίστασης. Σε 

επίπεδο ψυχολογικών διαδικασιών το παιδί καλείται να αφαιρέσει την «υλική» υπόσταση της 

προφορικότητας του λόγου (ήχοι, μουσικότητα, τονικότητα) και να μεταβεί σε μία 

παραστατικοποιημένη γλώσσα. Ενώ η δεύτερη αφαιρετική λειτουργία αφορά στη 

συνειδητότητα των κινήτρων γλωσσικής επεξεργασίας του γραπτού λόγου, τα οποία δεν 

προκύπτουν ως «φυσική αναγκαιότητα» αλλά ως μια καθοδηγούμενη τοποθέτηση απέναντι 

στη γραπτή απεικόνιση της γλώσσας. 

Για άλλους η ανάγνωση προσδιορίζεται μέσω του σκοπού της που είναι η «εξαγωγή 

νοήματος» (Sweet & Snow, 2002) ή πιο επεξηγηματικά, «Ανάγνωση σημαίνει κατανόηση. Άρα 

δεν αρκεί μια μηχανιστική και παθητική μάθηση (λ.χ. κατοχή συνδυαστικής μεθόδου 

γραμμάτων-φωνημάτων) αλλά σε συνδυασμό με την κατανόηση μιας εκφραζόμενης ιδέας 

την αντίληψη της δομής της φράσης και το νόημα των λέξεων» σε ένα συγκεκριμένο 

κοινωνικοχρονικό πλαίσιο επικοινωνίας. Η ανάγνωση συσχετίζεται με έναν πολυμορφικό 

κόσμο που βομβαρδίζει τους ανθρώπους με άφθονο πληροφοριακό υλικό (π.χ. διαδίκτυο) και 

αποτελεί το κύριο μέσο εισροής του, όχι ως παθητική καταγραφή μνημονικών δεδομένων 

αλλά ως διαδικασία υποκειμενικής, ενεργητικής παρέμβασης ελέγχου, επεξεργασίας, 

αφαίρεσης, προσθήκης, συμπλήρωσης, ενσωμάτωσης, προσαρμογής σε ένα προϋπάρχον 

γνωστικό και γλωσσικό κεφάλαιο για την επιδιωκόμενη τελικά εξαγωγή νοήματος 

(Παντελιάδου & Αντωνίου, 2007β). Τη «ρευστότητα» και την υποκειμενικότητα του 

φαινομένου αναδεικνύουν άλλοι ερευνητές∙ η ανάγνωση ως πολυδιάστατη διαδικασία 

περιλαμβάνει συνδυασμό πολλαπλών δεξιοτήτων, προϋποθέτει μακρόχρονη εκπαίδευση, δεν 

συνεπάγεται αιτιοκρατικά ομοειδή και σταθερά αποτελέσματα και ως δυναμική διεργασία 

επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες (Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson, 1985 στο Φωτιάδου, 

2015). Ο Carrell (1983) συνδέει τόσο την ταυτότητα όσο και τα παραγόμενα της ανάγνωσης 

(κατανόηση, ερμηνεία) με το γνωστικό, μαθησιακό και εν γένει πολιτισμικό status του κάθε 

αναγνώστη. Είναι διαδικασία δυναμική, εσωτερική, άρρητη, εξαρτώμενη από ποικίλες 

μεταβλητές (λ.χ. συνθήκες ανάγνωσης, συναισθηματικές επιδράσεις, κ.ά.) και άρα διαθέτει 
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έντονα υποκειμενικό και μεταβαλλόμενο χαρακτήρα, όπως και τα παραγόμενο προϊόν της, η 

κατανόηση (Alderson, 2000). Σύμφωνα με την Καζάζη, (2003) η λειτουργία της ανάγνωσης και 

οι στόχοι της ποικίλουν ανάλογα με τις προθέσεις και την προσέγγιση του αναγνώστη. Έτσι, 

τα αποτελέσματα της ανάγνωσης κυμαίνονται από την αποκωδικοποίηση και την απλή 

κατανόηση,  έως τη μάθηση μέσω της πρόσκτησης γνωστικών δεδομένων και από την απλή 

ικανοποίηση της περιέργειας μέχρι την αισθητική αναγνωστική απόλαυση. 

1.1.1 Από τους ορισμούς στην αναγνωστική κατανόηση 

Η ποικιλομορφία και η μάλλον «δαιδαλώδης» παράθεση τόσων και άλλων τόσων ορισμών 

για το φαινόμενο της ανάγνωσης, χωρίς να προσδιορίζει και να εξηγεί ολοκληρωτικά το 

φαινόμενο, ωστόσο καθιστά ορατά ορισμένα συμπεράσματα α) πρόκειται για φαινόμενο που 

απασχολεί ένα ευρύ φάσμα ερευνητών, στοιχείο που υποδηλώνει ότι εμπλέκει και αφορά ένα 

μεγάλο μέρος των ανθρώπινων κοινωνιών β) η πολυδιάστατη, πολύπλευρη και περίπλοκη 

φύση και λειτουργία του είναι δεδομένη γ) ο κάθε ερευνητής δεν μπορεί παρά να προσεγγίσει 

και να διερευνήσει ένα περιορισμένο και εντοπισμένο σημείο του «χώρου» που 

«καταλαμβάνει» το φαινόμενο δ) οποιαδήποτε εστιασμένη μελέτη πρέπει να έχει συνείδηση 

της πολυπαραγοντικής του φύσης αλλά και της αδυναμίας της να συλλάβει το φαινόμενο σε 

όλες του τις διαστάσεις ε) η οποιαδήποτε απόπειρα «περιγραφής» και «κατανόησής» του 

οφείλει να είναι συμπεριληπτική και συνθετική. 

Οι πρώτες ερευνητικές μελέτες αναφορικά με την ανάγνωση την αντιμετώπιζαν 

αρκετά απλουστευτικά και σχηματοποιημένα, ως ένα «πακέτο» δεξιοτήτων που ο αρχάριος 

αναγνώστης οφείλει να υιοθετήσει διαδοχικά μέσα από ιεραρχημένες υποδεξιότητες, ώστε να 

κατακτήσει την αναγνωστική ικανότητα, η οποία στο εξής θα του επιτρέπει να κατανοεί ό, τι 

διαβάζει. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση το νόημα του κειμένου ενδημεί στο ίδιο το 

κείμενο και καθήκον του αναγνώστη είναι να αναπαράγει επιτυχώς το περιεχόμενό του ως 

παθητικός υποδοχέας (Boulware-Gooden et al., 2007). Οι νεώτερες όμως έρευνες –

εκπορευόμενες κυρίως από το χώρο της γνωστικής ψυχολογίας- αντιμετωπίζουν την 

ανάγνωση ως μια πολύ σύνθετη διαδικασία, επιβεβαιώνοντας τη διαδραστική λειτουργία της 

ανάγνωσης αλλά και την «κατασκευαστική» φύση της κατανόησης. Η κειμενική σημασία 

συνδιαμορφώνεται ενεργητικά και δυναμικά, ως πολυπαραγοντικό απότοκο της 

προϋπάρχουσας γνώσης, κειμενικών δεδομένων και του καταστασιακού περικειμένου της 

αναγνωστικής περίστασης. Και αυτό ισχύει τόσο για τον έμπειρο όσο και για τον αρχάριο 

αναγνώστη. Επίσης, οι νεώτερες προσεγγίσεις της αναγνωστικής κατανόησης έχουν αναδείξει 
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την ιδιαίτερη συμβολή δύο παραμέτρων που η προηγούμενη έρευνα αψήφησε∙ το γνωστικό 

υπόβαθρο που το κάθε υποκείμενο φέρει στην αναγνωστική του εμπλοκή, καθώς και τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιεί, προκειμένου να βελτιώσει την πρόσκτηση του κειμενικού 

περιεχομένου. Ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο, αμφίσημο και ιδιόμορφο κείμενο ενδέχεται να 

δυσκολεύει και τον πιο έμπειρο αναγνώστη, που δεν διαθέτει κατάλληλες γνωστικές 

υποδομές για να τις αξιοποιήσει ενώ ένα κείμενο συμβατό με το γνωστικό υπόβαθρο του 

αρχάριου αναγνώστη μπορεί να είναι ανοιχτό σε μια αποτελεσματική και «αξιοπρεπή» 

ανάγνωση. (λ.χ. κείμενο περιγραφικό και επεξηγηματικό με οδηγίες χρήσης ενός βίντεο γκέϊμ 

με το οποίο ένας νεαρός μαθητής είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος είναι φυσικό να το 

κατανοήσει και αξιοποιήσει πολύ καλύτερα από τον δάσκαλό του, ο οποίος δεν έχει την 

παραμικρή εμπειρία από τέτοιου είδους τεχνολογία). 

1.1.2 Μια σύντομη «αναδρομή» 

Μπορούμε συνοπτικά και σχηματικά να διακρίνουμε τρεις φάσεις στην επιστημονική μελέτη 

και θεώρηση της ανάγνωσης (Πόρποδας, 2002): 1η) (Τέλη 19ου αι. και αρχές 20ού αι.) 

Συνδέεται με τη Δομική ψυχολογία και εστιάζει στο «πώς διαβάζουμε». Δηλαδή, τη μελετά 

ως διαδικασία κατά την οποία επισυμβαίνουν βασικές και δευτερεύουσες νοητικές 

λειτουργίες. Σε αυτήν τη φάση η προτεραιότητα στη διδασκαλία της ανάγνωσης δινόταν στη 

φωνολογική ανακωδικοποίηση, δηλαδή στην ενίσχυση της «τεχνικής» υποδεξιότητας της 

φωνούμενης ανάγνωσης και στην ευχέρεια φωνολογικής μετατροπής του γραφηματικού 

κώδικα και λιγότερο στην κατανόηση. Με τον καιρό επήλθε μια εξισορρόπηση στις 

προτεραιότητες διδασκαλίας από την αποκωδικοποίηση στην κατανόηση της σημασίας και 

στις διαστάσεις που έχει δοθεί στην έννοια αυτή τις τελευταίες δεκαετίες. 

2η) (ως τη δεκαετία του 1960)Την επηρέασε καταλυτικά η Συμπεριφοριστική Ψυχολογία 

(Πόρποδας, 2003), η οποία έστρεψε το επιστημονικό ενδιαφέρον στην αποτελεσματικότητα 

των μεθόδων διδασκαλίας της ανάγνωσης, δηλαδή στο τι τελικά κατορθώνει να πετύχει το 

παιδί να διαβάζει, παραμερίζοντας τις εσωτερικές νοητικές λειτουργίες και διαμορφώνοντας 

ένα πλαίσιο ερευνητικού «ανταγωνισμού» για την πιο εύστοχη και παραγωγική μέθοδο 

διδασκαλίας της ανάγνωσης. 3η) (Από τη δεκαετία του ΄60 ως την εποχή μας) Με τη 

συνδρομή κυρίως της Γνωστικής Ψυχολογίας επικέντρωσε εκ νέου το ενδιαφέρον της 

επιστημονικής έρευνας στις σύνθετες και αλληλεξαρτώμενες γνωστικές λειτουργίες της 

αναγνωστικής διαδικασίας. Η ψυχογνωστική αυτή προσέγγιση αντιμετωπίζει πλέον την 

ανάγνωση ως μία σύνθετη διαδικασία, της οποίας οι επιμέρους λειτουργίες πρέπει να 



29 
 

διερευνηθούν, να κατανοηθούν και να συζευχθούν ως προς τη φύση, την οργάνωση και τη 

λειτουργία τους (Πόρποδας, 2002). Η προσέγγιση αυτή, που διαμόρφωσε την εικόνα της 

ανάγνωσης από το ΄70 κ.ε., ως μια νοητική διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών ενός 

γραπτού κειμένου στην οποία εμπλέκονται πολλοί παράγοντες, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός 

νέου επιστημονικού κλάδου της Ψυχολογίας της Ανάγνωσης (PsychologyofReading). Από το 

΄80 ως το ΄00 εντατικοποιήθηκε η έρευνα για τη λειτουργία της ανάγνωσης, όσον αφορά στο 

πως κατανοούμε λέξεις, φράσεις, προτάσεις, χωρία ή ολόκληρα κείμενα έχοντας εμπλέξει 

άμεσα και το ζήτημα των στρατηγικών ανάγνωσης και έτσι πλήθυναν τα ερευνητικά 

ερωτήματα που ενδιαφέρουν τη μελέτη τους. Έτσι, το ενδιαφέρον για τις στρατηγικές 

αναπτύχθηκε μέσα από τον νέο τρόπο επιστημονικής προσέγγισης της ανάγνωσης, όπως τον 

διαμόρφωσαν  η Γνωστική Ψυχολογία και η Ψυχολογία της ανάγνωσης. 

1.1.3 Βασικές διαπιστώσεις 

Σε ένα γενικό πλαίσιο προσέγγισης του φαινομένου της ανάγνωσης έχουν διαμορφωθεί δύο 

βασικά μοντέλα κατανόησης και προσδιορισμού της: Α) Η απλή θεώρηση της  ανάγνωσης 

(simple view of reading) (Gough &Tunmer, 1986), η οποία αξιοποιεί τη σχέση γραπτού-

προφορικού λόγου και αντιμετωπίζει την ανάγνωση ως την αποκωδικοποίηση των γραπτών 

συμβόλων στη φωνολογική τους αναπαράσταση και άρα, ως το μηχανισμό μετάβασης από 

τον γραπτό στον προφορικό λόγο (Πόρποδας, 2002). Β) Η ανάγνωση ως κατανόηση. Δηλαδή, 

η ανάγνωση τελείται πάντα υπό τους όρους που της προσδίδει η κατανόηση του κειμένου με 

βάση την προϋπάρχουσα γνώση, τις προθέσεις-επιδιώξεις, τους αναγνωστικούς στόχους που 

προκαθορίζει ο αναγνώστης και που με βάση αυτά θα κατασκευάσει και θα αναπαραστήσει 

τα νοήματα του κειμένου (Smith, 1994). 

Με αυτή τη δεύτερη οπτική της οργανικής της διασύνδεσης με την κατανόηση 

προσεγγίζει την ανάγνωση και η παρούσα εργασία. Όλα τα παραπάνω ταυτίζονται στην 

παραδοχή ότι πρόκειται για μία πολυδιάστατη και περίπλοκη ψυχονοητική και κοινωνική 

διαδικασία που εμπεριέχει συνιστώσες, παραμέτρους και άξονες. Οπότε για λόγους 

μεθοδολογικούς , εποπτικούς και εκπαιδευτικούς είμαστε υποχρεωμένοι να παραβιάσουμε 

αυτήν την πολύπτυχη αλλά  ενιαία διαδικασία διερευνώντας, επιμερίζοντας και αναλύοντας 

τα «συστατικά» της και τη μελέτη τους χωρίς να λησμονούμε την ολότητα και την 

«ενιαιότητα» του φαινομένου. 
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1.2 Ανάγνωση και Γραμματισμοί 

Η ανάπτυξη μιας εποικοδομητικής και θετικής σχέσης ανάμεσα στους μαθητές και στις 

διάφορες μορφές του γραπτού λόγου αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της μάθησης, 

καθώς θα επηρεάσει καταλυτικά τη σχολική και ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία, την 

επικοινωνιακή τους διάδραση με τον κόσμο του έντυπου λόγου, τη συναισθηματική τους 

θωράκιση της «αυτοεικόνας» μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ανταπόκρισης στις 

σύγχρονες, πολυσύνθετες κοινωνικές απαιτήσεις ακόμα και το επαγγελματικό τους μέλλον. 

Προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελούν η καλλιέργεια δεξιοτήτων υψηλού βαθμού και 

εξειδίκευσης γραμματισμών, μέρος της οποίας αποτελούν οι αναγνωστικές δεξιότητες. Το 

πρόγραμμα PIZA (Programm for International Student Assesment- Πρόγραμμα διεθνούς 

αξιολόγησης μαθητών)  αναδεικνύει την ανάγνωση ως μια σημαντική διαδραστική δεξιότητα 

ανάπτυξης στοχαστικής και κριτικής σκέψης αλλά και αναγκαία προϋπόθεση διαμόρφωσης 

κοινωνικής συνείδησης μέσω της κοινωνικής συμμετοχής με τις κοινότητες και τον κόσμο. 

1.2.1 Γλωσσική επάρκεια και Γραμματισμός 

Η γλώσσα ως κωδικοποιημένο σύστημα νοητικής αναπαράστασης και  επικοινωνιακής 

αναπαραγωγής του εξωτερικού και εσωτερικού ανθρώπινου περιβάλλοντος γίνεται 

θεωρητικά αντιληπτό σε δύο βασικές διαστάσεις α) Ως Λόγος: το γενικό γλωσσικό σύστημα 

μιας κοινότητας και β) ως Ομιλία: Η ιδιαίτερη επιτέλεση του λόγου από έναν ομιλητή-

επιτελεστή (Μπαμπινιώτης, 1998) 

Η έννοια της γλωσσικής επάρκειας, ως οργανική και ενιαία σύνθεση γλωσσικής και 

επικοινωνιακής ικανότητας ταυτίζεται σχεδόν με τον όρο του γραμματισμού που τον 

διακρίνουμε σε σχολικό και κοινωνικό γραμματισμό. Ως γραμματισμό γενικά 

αντιλαμβανόμαστε την ικανότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί επιτυχημένα σε ποικίλα 

περιβάλλοντα και επικοινωνιακές καταστάσεις μέσα από τη χρήση γλωσσικών κειμένων 

γραπτού ή προφορικού λόγου αλλά και μη γλωσσικών (π.χ. εικόνες, σύμβολα, 

σωματοκίνηση, νοηματική γλώσσα, κ.ά.). «Το να είσαι εγγράμματος σημαίνει ότι μπορείς να 

κάνεις χρήση των πιο επεξεργασμένων μορφών της γλώσσας που χρησιμοποιούνται στο 

γραπτό λόγο και του συστήματος κοινωνικών αξιών που το συνοδεύουν» (Halliday, 1996:340). 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις περί γραμματισμού αναγνωρίζουν πλέον ποικιλομορφία 

γραμματισμών, η οποία σχετίζεται με και απορρέει από τα ποικίλα κοινωνικοπολιτισμικά 

περιβάλλοντα και τις πολλαπλές κοινωνικές ταυτότητες (κοινωνικές τάξεις, φύλο, εξουσία, 
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πρακτικές, ρόλοι, θρησκευτικές καταβολές, κ.ά.) (Gee, 1993/∙Hasan &Williams, 1996), που οι 

άνθρωποι πλέον αναπτύσσουν στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Σε γενικές γραμμές ο γραμματισμός στις μέρες μας γίνεται αντιληπτός με μια 

συνολικότερη οπτική που συμπεριλαμβάνει, οπωσδήποτε, τις τέσσερις βασικές γλωσσικές 

δεξιότητες αλλά και επιπλέον γλωσσομαθησιακές ικανότητες-ετοιμότητες, όπως τον 

αριθμητισμό, την κριτική σκέψη,  την κοινωνικοπολιτισμική γνώση και εμπειρία να 

προσαρμόζει κατάλληλα τις επικοινωνιακές του δεξιότητες προσδιορίζοντας τις συνθήκες της 

επικοινωνιακής περίστασης (Χατζησαββίδης, 2007), και αποδίδοντάς του, τελικά,  διαστάσεις 

τόσο ατομικής ικανότητας όσο και κοινωνικής πρακτικής. Ή αλλιώς, πρόκειται για την 

ικανότητα επιλογής των κατάλληλων λεκτικών/γλωσσικών συμβάσεων προσαρμοσμένων 

κάθε φορά σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό στόχο (Halliday & Martin, 2004). 

Οργανικός Γραμματισμός: Η έλλειψή του περιλαμβάνει τα άτομα που για διάφορους λόγους 

(οικονομικοί, κοινωνικοί, θρησκευτικοί, οικογενειακοί, κλπ) δεν διδάχτηκαν και κατά 

συνέπεια δεν κατέχουν τις δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής. 

Λειτουργικός Γραμματισμός4: Η οπτική του λειτουργικού γραμματισμού περιγράφει ένα 

πλέγμα εγγράμματων δυνατοτήτων που καθιστούν τα άτομα ικανά να διαχειρίζονται με 

αποτελεσματικότητα και προσαρμοστικότητα όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες, να 

ανταποκρίνονται με επιτυχία σε ένα πλέγμα απαιτήσεων και αναγκών που κάθε 

κοινωνικοπολιτισμικό σύστημα διαμορφώνει και να συνάδει αξιακά μέσω της ενσωμάτωσης 

από ποικίλες  κοινωνικές διόδους με ένα  συγκεκριμένο αλλά πολυσύνθετο ιδεολογικό 

πολιτισμικό μοντέλο, που κάθε κοινωνία ορίζει). Άρα, είναι «μετρήσιμος» ποσοτικά και 

ποιοτικά στο βαθμό που τα αποτελέσματά του ανταποκρίνονται στις ανάγκες της «αγοράς 

εργασίας» με την ευρύτερη έννοια που επιβάλλουν τα σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά και 

οικονομικά μοντέλα κοινωνικής συμβίωσης και την επίτευξη των αντίστοιχων κοινωνικών 

στόχων. Συνεπώς, η εκπαίδευση στην πραγματικότητα υιοθετεί τους στόχους αυτούς του 

λειτουργικού εγγραμματισμού και επιδιώκει να μεταδίδει στους μαθητές τα κατάλληλα 

εφόδια μάθησης, ώστε να συγκλίνουν στις απαιτήσεις γραμματισμού που το εποικοδόμημα 

επιβάλλει (Halliday & Martin, 2004∙ Baynham, 2002∙ Μητσικοπούλου, 2001∙ Ματσαγγούρας, 2003, 

2007).  

                                                           
4Μη λειτουργικός Γραμματισμός ή γνωστός και ως αναλφαβητισμός: Αν και έχουν φοιτήσει σε σχολεία και έχουν διδαχτεί 
ως ένα σημείο γραφή και ανάγνωση τα άτομα δεν έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες αυτές σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να 
αντιμετωπίζουν με επάρκεια τις σύγχρονες απαιτήσεις, που τους θέτει το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και 
δραστηριοποιούνται και τις οποίες το συγκεκριμένο κοινωνικό σύστημα θεωρεί προϋποθέσεις   για την ισορροπημένη και 
ομαλή ένταξή του σε αυτό (Gray, W. (1956).”The teaching for reading and writing. Chicago, UnescoandScottForesman, pp. 24). 
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Κριτικός γραμματισμός: Αρκετά διαφοροποιημένα έρχεται να τοποθετηθεί ο κριτικός 

γραμματισμός, σύμφωνα με τον οποίο,  η κατάκτηση ενός σύγχρονου γραμματισμού  δεν 

μπορεί να περιορίζεται στα στενά πλαίσια της κατανόησης ή έστω ερμηνείας της κοινωνικής 

πραγματικότητας, ώστε να διευκολύνεται η κοινωνική προσαρμογή με συμβατικό τρόπο, 

αναπαράγοντας έτσι νόρμες, αξίες, μοντέλα και στερεότυπα. Οφείλει να υπερβεί το  στάδιο 

της συντήρησης-διαιώνισης και με βασικό μέσο την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και κριτικού 

λόγου, να διεκδικήσει την εμβάθυνση στα κειμενικά νοήματα με εναλλακτικό και 

ανατρεπτικό τρόπο. Επιδιώκει  την αμφισβήτηση της αναπαραγωγής και επιβολής 

συγκεκριμένων κοινωνικοϊδεολογικών  προτύπων, θεσμών, αξιών και την ανάδειξη, πίσω από 

το προφανές και το δηλούμενο, του υποδηλούμενου, του υπαινικτικού και του σκοπίμως 

άρρητου που λανθάνει στο σύγχρονο γλωσσοεπικοινωνιακό γίγνεσθαι και που συχνά 

υποκρύπτει ανισότιμες σχέσεις επιβολής και κυριαρχίας και εξυπηρετεί  τις υπάρχουσες 

εξουσιαστικές δομές. Το άτομο, λοιπόν, οφείλει, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκπαιδευτεί 

και να ασκηθεί, ώστε να αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες και υποδεξιότητες 

(συμπεριλαμβανομένων  των στρατηγικών) πρόσκτησης της γλωσσικής κειμενικής 

παραγωγής, οι οποίες σαφώς προσανατολισμένες σε τέτοιου είδους πρακτικές γραμματισμού 

(βλ. στρατηγικές κριτικής προσέγγισης του γραπτού λόγου), θα καθιστούν τα 

εγγραμματισμένα άτομα –άρα και τους επαρκείς αναγνώστες- ικανούς, όχι απλά να 

κατανοούν και να ταυτίζονται με τις γλωσσικές κοινωνικοπολιτισμικές προσλαμβάνουσες 

αλλά και να αναιρούν στερεότυπα, να αποκαλύπτουν κεκαλυμμένες επιδιώξεις, να 

ανασκευάζουν παγιωμένες παραδοχές, να αμφισβητούν, να αντιπροτείνουν όρους, ιδέες, 

αρχές, πρότυπα, αυθεντίες. Βέβαια, κατανοώντας και αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα υλικά 

που κάθε κοινωνικό σύστημα παρέχει (Ματσαγγούρας, 2002∙ Φράγκος, 1977∙ Μητσικοπούλου, 

2001). Ο κριτικός γραμματισμός ως νεώτερη  γλωσσική προσέγγιση αναδεικνύει 

συσχετισμούς και κανάλια αλληλεπίδρασης των κειμενικών οντοτήτων και των ποικίλων 

χαρακτηριστικών που αυτά φέρουν [γλωσσικές ποικιλίες, γλωσσοϋφολογικές  επιλογές, 

δομικές μορφές, κλπ) με τις πολυδιάστατες κοινωνικές συνιστώσες που το κοινωνικό 

συγκείμενο εμπεριέχει (λ.χ. επικοινωνιακές σχέσεις ή σχέσεις επιρροής και εξουσίας των 

¨συνδιαλεγόμενων¨, συνθήκες και στόχος επικοινωνίας, οι ιδεολογικές αφετηρίες των 

συμμετεχόντων σε αυτήν, οι σκόπιμες αλλά και ασύνειδες προσδοκίες τους ή οι τελεστικές 

προθέσεις τους (Χατζησαββίδης, 2009).  

Πολυγραμματισμός: Ο πολυγραμματισμός προκύπτει ως κοινωνική και μορφωτική 

αναγκαιότητα- μέσα σε ένα πολυγλωσσικό, πολύμορφο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, το 

οποίο μετέρχεται ποικίλα σημειωτικά μέσα για επικοινωνιακή ανταλλαγή και κοινοποίηση 
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πληροφοριών-  ανάπτυξης των αντίστοιχων κατάλληλων, προαπαιτούμενων δεξιοτήτων, 

τεχνικών, πρακτικών αποκωδικοποίησής του. Η ανεξέλεγκτη και ραγδαία μεταβολή κωδίκων, 

μέσων, ειδών, μορφών κειμενικής -και όχι μόνο- επικοινωνίας απαιτεί και συνεχή 

προσπάθεια επικαιροποίησης των αντίστοιχων ικανοτήτων σε συμβατότητα με τις 

κοινωνικές-πολιτισμικές εξελίξεις αλλά και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και 

τις εμπειρίες των μαθητών 

1.2.2 Η παιδαγωγική διάσταση του κριτικού γραμματισμού 

Ο κριτικός γραμματισμός επισημαίνει την καινοφανή ανάγκη στα σύγχρονα, πολύπλοκα και 

πολυεπίπεδα περιβάλλοντα επικοινωνίας η σχολική εκπαίδευση να διδάξει στους μαθητές 

πως η αξιοποίηση κάθε είδους μαθησιακού/γνωστικού πόρου εμπεριέχει ιδεολογική 

τοποθέτηση∙ αναπαράγει, επιβεβαιώνει ή αμφισβητεί κοινωνικοπολιτισμικά πρότυπα και 

στερεότυπα, υποβάλλει και υπηρετεί κατεστημένα και εγκατεστημένα πλέγματα εξουσίας και 

ανισότητας, που μόνο η ανάδειξη και καλλιέργεια του κριτικού λόγου και οπτικής μπορούν 

να αποκαλύψουν και ενδοσκοπήσουν. Σύμφωνα με τη Χατζηλουκά-Μακρή (2010, στο 

Αναστασιάδου & Ηλιοπούλου, 2013) ο κριτικός γραμματισμός ενσωματώνεται στην 

παιδαγωγική μεθοδολογία της αναγνωστικής διαδικασίας μέσα από ποικίλες τακτικές και 

προσεγγίσεις ανάγνωσης, όπως η «κριτική αποδόμηση» του κειμένου με στόχο την ανάδειξη 

των δηλούμενων αλλά κυρίως υποδηλούμενων σημασιών τους. Τα κείμενα να 

αντιμετωπίζονται ως πόροι ιδεολογικού φορτίου μάσα από τα οποία ο μαθητής οφείλει να 

εκμαιεύσει τις προθέσεις, στάσεις, πρακτικές, αναζητώντας και τις ενδεχόμενες προεκτάσεις 

τους. Μια τέτοια παιδαγωγική προσέγγιση του κριτικού γραμματισμού πέρα από την 

εμπέδωση της κριτικής, διεισδυτικής και ¨λοξής¨ ματιάς των γλωσσικών συμβάντων και 

παραγόμενων, ενδιαφέρεται να αναπτύξει ατομικές και συλλογικές πρακτικές δραστικής 

παρέμβασης και ενεργητικής μεσολάβησης στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα με 

απώτερο στόχο τον μετασχηματισμό και ην ποιοτική της αναβάθμιση. Αξιολόγηση και 

συνδιαμόρφωση του κοινωνικού χώρου, σύμπραξη όλων των μαθητών χωρίς αποκλεισμούς 

στη βάση της ισοτιμίας και του αλληλοσεβασμού, με γνώμονα τον κριτικό νου για αναζήτηση 

κοινών οπτικών και στάσεων, ανάπτυξη μεθοδολογικών πρακτικών για την 

ιδεολογικοκοινωνική αποδόμηση των κειμένων μέσω της γλωσσικής τους ταυτότητας, 

πλαίσιο ενθάρρυνσης της αυτόνομης και αυτενεργούς μαθησιακής αναγνωστικής και 

συγγραφικής δράσης των μαθητών, αναπροσαρμοζόμενη και μεταβαλλόμενη προσέγγιση της 

κοινωνιογλωσσικής διάστασης των κειμένων με σεβασμό στα εθνογραφικά και πολιτισμικά 
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χαρακτηριστικά των μαθητών, δυναμική σύνθεση κριτικής ανάλυσης γλωσσοπολιτισμικού 

υλικού και προοπτικής δράσης, αποτελούν ορισμένες από τις πτυχές και τις προτεραιότητες 

των παιδαγωγικών/μαθησιακών πρακτικών του  κριτικού γραμματισμού (Χατζησαββίδης, 

2009). 

Τέλος, μπορεί να συνδεθεί και με τις θεωρίες των κειμενικών ειδών, εφόσον αυτά 

αποτελούν κοινωνικές κατασκευές γλωσσικών κοινοτήτων που αποσκοπούν στη 

νοηματοδότηση της επικοινωνίας και όχι αυθαίρετες κατασκευές μεμονωμένων ατόμων 

(Halliday, 1978). Που σημαίνει ότι αυτά προκύπτουν, ώστε να ανταποκριθούν σε 

επικοινωνιακές καταστάσεις. Επειδή όμως, αυτές μεταβάλλονται και διαρκώς προκύπτον νέες 

στην πορεία της κοινωνικής εξέλιξης αυξάνει και η ποικιλία και η φύση των κειμενικών 

ειδών. Άρα, ο αποτελεσματικός χρήστης και συντάκτης των κειμενικών ειδών έχει πρόσβαση 

σε διάφορες μορφές επικοινωνιακής δράσης και παρέμβασης, που συχνά σχετίζονται και με 

χώρους εξουσίας, ανέλιξης στην κοινωνική ιεραρχία, με επαγγελματική αποδοχή, κλπ. Άρα, 

τα κειμενικά είδη αποτελούν την τομή συνάντησης του λόγου, της γνώσης και της εξουσίας 

και λειτουργούν ως μέσα επίτευξης κοινωνικών στόχων/επιδιώξεων (Berlin, 1988). Οι μαθητές 

λοιπόν πρέπει να έρχονται σε επαφή με αυτές τις κειμενικές μορφές όχι με μια απλή 

αναγνωστική ρουτίνα αλλά μέσα από τη διδασκαλία συγκεκριμένων τρόπων αναγνωστικής 

προσέγγισης και επεξεργασίας με εργαλεία ανάλυσης που προσφέρει ο κριτικός 

γραμματισμός αλλά και με αντίστοιχες στρατηγικές που οφείλει ο μαθητής να αναπτύξει, να 

εμπεδώσει και ο εκπαιδευτικός να διδάξει (βλ. 3.4.2-3.4.4). 

1.2.3 Σχολικός και Κοινωνικός εγγραμματισμός και η συνιστώσα της ανάγνωσης 

Ο σχολικός γραμματισμός – μέρος του γραμματισμού- συσχετίζεται με ανάπτυξη και χρήση 

γνωστικών δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης, κατανόησης γραμματικών και 

μορφοσυντακτικών φαινομένων, διαχείρισης εννοιών και υποθετικών ερωτήσεων, ενώ ο 

κοινωνικός γραμματισμός αφορά στην παραγωγή, κατανόηση και αξιοποίηση κειμενικών 

ειδών μονοτροπικών και πολυτροπικών, ανάλογα με τις κοινωνικές περιστάσεις και τους 

τρόπους παραγωγής ή προσέγγισής τους (Μητσικοπούλου, 2001). Υπό την παραπάνω οπτική 

του γραμματισμού, ο σχολικός εγγραμματισμός επιχειρεί «προσομοιώσεις» κοινωνικών 

περιστάσεων, συνθηκών, πρακτικών μέσω της πρόσβασης των μαθητών σε ποικίλα κειμενικά 

είδη, αποσκοπώντας στην ενεργοποίηση, κατά το δυνατόν, πολλαπλών και πολυδιάστατων 

εργαλείων, μέσων και δεξιοτήτων αποκωδικοποίησής τους σε αναφορά και σύναψη με τα 

πραγματικά κοινωνικά δεδομένα (Μητσικοπούλου, 2001). Η επαφή, λοιπόν, με όσο το δυνατόν 
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περισσότερα και κατά το δυνατόν αυθεντικά κείμενα είναι επιθυμητή στη γλωσσοδιδασκαλία 

και εν γένει στη σχολική πράξη. 

Η ανάγνωση ως γλωσσική κατάκτηση αποτελεί μια προσληπτική γλωσσική δεξιότητα 

του γραπτού λόγου και συναπαρτίζει με τις υπόλοιπες τρεις δεξιότητες (ακρόαση, ομιλία, 

γραφή) ό,τι τις τελευταίες δεκαετίες ορίσαμε να εννοούμε ως γραμματισμό ή 

εγγραμματοσύνη (Μήτσης, 1998), που με βάση  τις επιστημονικές, μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις και ιδεολογικές αφετηρίες ενδέχεται να αποκτά στενότερο ή ευρύτερο 

περιεχόμενο.  

Τόσο η ικανότητα και η επάρκεια της αναγνωστικής κατανόησης όσο και η ανάλογη 

ευχέρεια για την παραγωγή κειμένων αντανακλούν κοινωνικές πρακτικές, οι οποίες με τη 

σειρά τους εξαρτώνται από ποικιλόμορφα κοινωνικά περιβάλλοντα, στα οποία κάθε άτομο 

αναπτύσσει κοινωνική δράση και «επικοινωνεί» με τα αντίστοιχα κείμενα που αυτά 

προϋποθέτουν. Στην πραγματικότητα το κάθε άτομο «εκπαιδεύεται» στον εγγραμματισμό του 

ανάλογα με τους κοινωνικούς θεσμούς και τις κοινωνικές συνιστώσες που εμπλέκεται και με 

βάση τους εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους που έχει 

επιλέξει ή έχει οδηγηθεί να ακολουθήσει. Αλλά και με βάση τα αντίστοιχα κείμενα που στην 

κοινωνικοποιητική του αυτή πορεία  του έχουν διαμορφώσει το κειμενογλωσσικό και 

γνωστικό του υπόβαθρο∙ πυλώνας απαραίτητος και καταλυτικός για τον τρόπο και την 

ποιότητα αναγνωστικής κατανόησης και ερμηνείας που θα αναπτύξει ως ενήλικας. Υπό 

αυτούς τους όρους, η ανάγνωση ξεπερνά την έννοια της απλής αποκωδικοποίησης (reading of 

word), για να λάβει τα μέτρα  της «ερμηνευτικής» προσέγγισης του κειμένου και να 

αποδώσει στην ίδια την ανάγνωση μια εγγενή κριτική διάσταση αλλά και στον αναγνώστη 

έναν δυναμικό και καταλυτικό ρόλο στην οικοδόμηση του νοήματος, με υπόβαθρο την 

κεκτημένη του γνώση/εμπειρία ως διαμορφωτικό πρίσμα του κειμενικού κόσμου (reading of 

world) (Freire & Macedo, 1987). Μιλάμε, δηλαδή και για έναν αναγνωστικό εγγραμματισμό 

(Reading literacy):  Πρόκειται για μια συνολική ικανότητα κατανόησης, αξιοποίησης και 

κριτικής ερμηνείας γραπτών μορφών λόγου που αποσκοπεί και συμβάλλει στην επίτευξη της 

ατομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης (Μητσικοπούλου, 2001). Σύμφωνα με την PISA (2003) 

ο εγγραμματισμός αυτός εξειδικεύει και προσδιορίζει και συμπεριλαμβάνει τους 

προαναφερόμενους γραμματισμούς στο πεδίο των αναγνωστικών προδιαγραφών και 

δεξιοτήτων ως εξής:  

α) Λειτουργικός εγγραμματισμός: Κυρίως αναφέρεται σε γνώσεις για την ίδια τη γλώσσα, τη 

μεταγλώσσα 
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β) Κριτικός εγγραμματισμός : Αναφέρεται σε κριτικού τύπου αναλύσεις με ιδεολογικού και 

αξιακού τύπου διαλεκτικές αντιπαραθέσεις.  

γ) Επιστημονικός εγγραμματισμός: Αφορά την εξοικείωση και πρόσκτηση του 

εξειδικευμένου επιστημονικού λόγου και ύφους. Συναφής με τους παραπάνω 

εγγραμματισμούς εμφανίζεταιδ) ο κειμενοκεντρικός εγγραμματισμός. Εφόσον η εκπαίδευση 

αποσκοπεί στην εδραίωση, ενίσχυση και ανάπτυξη του νοητικού δυναμικού των μαθητών και 

η μάθηση βασίζεται πάνω στη συγκρότηση νοήματος (Halliday, 1996), η μάθηση μέσω των 

κειμενικών ειδών, που αποτελούν τα κατεξοχήν γλωσσικά μέσα συγκρότησης νοήματος, 

οφείλει να αποτελεί θεμελιώδη βάση της γλωσσικής εκπαίδευσης. Από την παιδαγωγική, 

λοιπόν, του γλωσσικού εγγραμματισμού περάσαμε στον κριτικού τύπου κειμενοκεντρικό 

εγγραμματισμό, ο οποίος προϋποθέτει τόσο την εκμάθηση αναγνώρισης, κατανόησης, 

ερμηνείας και παραγωγής ποικίλων κειμενικών ειδών όσο και τη μαθησιακή  ενσωμάτωση 

των γραμματικών, γλωσσομορφικών, λεξιλογικών και πραγματολογικών πόρων που τα 

προσδιορίζουν. Μέσα από αυτό το πρίσμα η γλωσσική μάθηση αποσυνδέεται από την 

αυστηρή εξάρτησή της - σε όλο το σχολικό κύκλο διδασκαλίας διαφόρων γνωστικών 

αντικειμένων- με την προοπτική καλλιέργειας των γλωσσικών δεξιοτήτων σε κάθε κειμενική-

επικοινωνιακή περίσταση αλλά ταυτόχρονα διευρύνεται και η γλωσσοδιδακτική μεθοδολογία 

και το πλαίσιό της, εφόσον δύναται να αξιοποιήσει κειμενικούς πόρους από ένα ευρύ φάσμα 

επιστημονικών κλάδων/πεδίων (Martin, 1989). 

1.2.4 Μοντέλα εκμάθησης της ανάγνωσης ως βασικής γλωσσικής δεξιότητας 

Η ανάγνωση ως μία μη εγγενής, επίκτητη μαθησιακή δεξιότητα και περίπλοκη νοητική 

διαδικασία αποτέλεσε αντικείμενο ερευνητικών μελετών αλλά και ποικίλων οπτικών 

προσέγγισης από πολλούς επιστημονικούς κλάδους προκειμένου να γίνει κατανοητή, τόσο ως 

θεωρητική επεξεργασία όσο και ως εφαρμοσμένη διδακτική διαδικασία (Flood et al., στο 

Τζιβινίκου, 2015). 

Δύο βασικές προσεγγίσεις στη θεωρητική κατανόηση της αναγνωστικής λειτουργίας 

και κατ΄επέκταση της διδακτικής μεθοδολογίας καθόρισαν τα εκπαιδευτικά μοντέλα τις 

τελευταίες δεκαετίες α) η αλφαβητική μέθοδος και β) η μέθοδος ολιστικής ανάγνωσης, οι 

οποίες οδήγησαν σε διαφοροποιημένες και διακριτά προσανατολισμένες διδακτικές 

ανάγνωσης, από τη διδασκαλία του αλφάβητου, τη μέθοδο Decroly, μέχρι και το γνωστικό 

εποικοδομισμό έως και τις πιο σύγχρονες προσαρμογές στον κοινωνικό εποικοδομισμό στα 

πλαίσια των απόψεων του Vygotsky (Τζιβινίκου & Κολοβός, 2015). Η αποκωδικοποίηση της, 
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ως βασικός πυλώνας της ανάγνωσης στην πρώτη μέθοδο, συσχετίζεται με την ανάπτυξη 

απόδοσης προφορικότητας στο γράφημα και τη μετατροπή του σε φώνημα5. Η ολιστική 

ανάγνωση συνδέει την καταχώρηση της οπτικής αναπαράστασης της λέξης στη μακρόχρονη 

μνήμη σε σύναψη με ένα νόημα, το οποίο ανασύρεται, όταν προβάλλεται τυπωμένη η οπτική 

εικόνα της λέξης («ολική μέθοδος διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης», (Smith, 1971 στο 

Πόρποδας, 2002). Είναι σαφές ότι ο πρώτος πυλώνας υποστηρίζεται από διδακτικές 

προσεγγίσεις του φωνημικού/αλφαβητικού μοντέλου ενώ ο δεύτερος με ολιστικές και 

αλληλεπιδραστικές μεθόδους με προτεραιότητα ή επίκεντρο το νόημα του κειμένου. Σε αυτήν 

την περίπτωση η συμβολή υποβοηθητικών στρατηγικών είναι σημαντική. Τέλος, παράγοντες 

που συνδράμουν στην επαρκή διεκπεραίωση της ανάγνωσης θεωρούνται το είδος του 

λεξιλογικού ρεπερτορίου του κειμένου και ο βαθμός δυσκολίας που αυτό διαμορφώνει καθώς 

και η νοητική ετοιμότητα του μαθητή-αναγνώστη (Ehri, 1991 στο Τζιβινίκου, 2015). 

Έχουν προταθεί πολλά μοντέλα για τους δρόμους που οδηγούν στην κατάκτηση της 

αναγνωστικής δεξιότητας ως βασικής αυτοματοποιημένης ικανότητας- με την ευχέρεια 

σχεδόν της φυσικής διαδικασίας-  της αποκωδικοποίησης του γραπτού ορθογραφικού κώδικα 

και τον μετασχηματισμό του σε κοινώς αποδεκτές εννοιολογικές και νοητικές μορφές, ώστε 

κάθε γραπτή λέξη να αντιστοιχεί σε ένα φωνολογικό και σημασιολογικό στη συνέχεια 

«σχήμα», όπως τα έχει προσδιορίσει ο κάθε γλωσσικός κώδικας. Τα μοντέλα αυτά αφορούν 

περιγραφικές εξηγήσεις για τη λειτουργία των γνωστικών συστημάτων που ενεργοποιούνται 

κατά την ανάγνωση. Έτσι, σε γενικές γραμμές, προέκυψαν Α) τα δομικά μοντέλα, με βάση τα 

οποία, βέβαια, προέκυψαν πολλά και διαφοροποιημένα θεωρητικά συστήματα κατανόησης 

της ανάγνωσης, όπως το μοντέλο των δύο καναλιών, το μοντέλο των δύο καναλιών με 

σειριακή σύνδεση, το μοντέλο της διττής θεμελίωσης, το μοντέλο της  πολυεπίπεδης 

ανάλυσης και το διασυνδεσιακό μοντέλο και τα οποία αποπειρώνται να εξηγήσουν τη 

διασύνδεση όλων των γνωστικών διαδικασιών που ενεργοποιούνται κατά την επεξεργασία 

του γραπτού λόγου, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν δεξιότητες που απαιτούνται για την 

επίτευξή τους. Β) Τα αναπτυξιακά ή εξελικτικά μοντέλα, τα οποία, σε γενικές γραμμές, 

αντιλαμβάνονται τις γνωστικές διαδικασίες μέσα από εξελισσόμενα στάδια μέχρι την τελική 

επιτυχή έκβαση της κατάκτησης ικανότητας αναγνώρισης λέξεων (και όχι κειμένων). Η 

σταδιακή αυτή κατάκτηση υποδηλώνει τόσο μεταβολές στις γνωστικές διαδικασίες 

επεξεργασίας όσο και την κατά φάση απόκτηση ολοένα και πιο αναβαθμισμένων 

                                                           
5Ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση, ψυχογλωσσική θεώρηση,  προσέγγιση της ανάγνωσης από ερευνητές των Haskins Laboratories 
των ΗΠΑ, Elkonin, 1963, 1973/ Chomsky&Halle, 1968/ Liberman, 1971, 1973/ Mattingly, 1972 όλα στοΠόρποδας, 2002) 
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στρατηγικών ανάγνωσης (λ.χ. λογογραφική στρατηγική: σύνδεση οπτικού και ακουστικού 

ερεθίσματος εντός συγκεκριμένου πλαισίου) (Ehri, 2002 στο Τζιβινίκου, 2015). 

Η συνδυαστική και αλληλοσυμπληρούμενη μεσολάβηση των παραπάνω δεξιοτήτων 

(φωνολογική επίγνωση - ορθογραφική πρόσκτηση & επεξεργασία) από τους έμπειρους 

αναγνώστες, ανάλογα με τον τύπο και τις ιδιαιτερότητες του γραπτού κειμένου, οι 

ποσοστώσεις των οποίων στη συμβολή του τελικού παραγόμενου αποτελούν αντικείμενο της 

συνεχιζόμενης έρευνας και διαφοροποιούνται με βάση τα ποικίλα αναγνωστικά μοντέλα, 

εξασφαλίζουν την επιτυχή ανάγνωση (Ball & Blachman, 1991∙ Byrne & Fiedlieng-Barnsley, 1989∙ 

Share & Stanovich, 1995). 

Συνθετικά, επομένως, είναι προφανές ότι η ανάγνωση προϋποθέτει την αμφίδρομη, 

ταυτόχρονη και ολοκληρωμένη επίτευξη και των δύο σταδίων, της αποκωδικοποίησης και 

της σημασιολογικής κατανόησης, για να θεωρηθεί πλήρης, έγκυρη και επαρκής. Μια 

αποκωδικοποίηση φωνημάτων ενός γραπτού συμβόλου (λέξης) χωρίς την εννοιολογική του 

ταυτότητα θα αποτελεί άλογους συνδυασμούς ήχων  για τον εν δυνάμει αναγνώστη ενώ η μη 

αναγνώριση και φωνηματική απόδοσή τους δεν μπορεί να οδηγήσει σε αναγνωστική 

κατανόηση ακόμα κι αν λειτουργεί ο αντίστοιχος σύνδεσμος φωνολογικού σχήματος-

εννοιολογικού περιεχομένου στον προφορικό λόγο, και άρα δεν πιστοποιείται αναγνωστική 

ικανότητα (Πόρποδας, 2002). 

Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί τους ερευνητές και που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα 

και με θεωρητικά μοντέλα εκμάθησης,  διδασκαλίας- και διαμόρφωσης κατά συνέπεια 

στρατηγικών-  είναι και οι ποικίλες μορφές ανάγνωσης. Εδώ θα περιοριστούμε μόνο να 

αναφερθούμε στο ότι προτείνονται ποικίλες ταξινομήσεις και τυπολογίες μορφών ανάγνωσης 

ανάλογα με τα κριτήρια διακριτότητας και διαφοροποίησης που τίθενται (νοητική λειτουργία, 

λ.χ. είδος μνήμης, στόχος, συνθήκες, βαθμός προσοχής, κ.ά.). Μια από αυτές –ενδεικτικά- 

αναγνωρίζει τέσσερις βασικές μορφές ανάγνωσης (Lunzer & Gardner, 1979): 

Προσληπτική ανάγνωση: συντελείται με τη διαρκή ενεργοποίηση της εργαζόμενης μνήμης, 

για να επιτευχθεί κατανόηση 

Ψυχοσυναισθηματική ανάγνωση: διακοπτόμενη ανάγνωση λόγω συναισθηματικών 

αφορμήσεων του κειμένου και περαιτέρω επεξεργασία τους 

Διαγώνια: επισκοπική, διερευνητική και επιφανειακή ανάγνωση, προκειμένου να 

διαπιστωθούν βασικά θεματικά κέντρα και να ελεγχθεί η ανταπόκριση του κειμένου στα 

ενδιαφέροντά μας. 

Ανιχνευτική ανάγνωση: αναζήτηση και εντοπισμός συγκεκριμένων πληροφοριών. 
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1.3 Η κατανόηση της «αναγνωστικής κατανόησης» 

1.3.1  (Προσδι)Ορισμοί της αναγνωστικής κατανόησης 

Στον γλωσσικό κώδικα ουσιαστικά είναι η προσπάθεια ανάδειξης εννοιολογικού 

περιεχομένου της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, όπως το φέρει ένα μήνυμα με την 

αξιοποίηση ηχητικών –στον προφορικό λόγο- και οπτικών –στον γραπτό λόγο- συμβόλων. 

Προϋπόθεση, λοιπόν, για την επίτευξη κατανόησης των γλωσσικών μηνυμάτων είναι 

καταρχήν η γνώση των σημείων του γλωσσικού κώδικα που η αποκωδικοποίησή τους θα 

οδηγήσει στη συνέχεια στην αναζήτηση και ανεύρεση των σχέσεων μεταξύ  των 

αντικειμένων, ιδεών, γεγονότων που τα σύμβολα αυτά εκπροσωπούν. Η ανάγνωση 

ενδιαφέρει τη γλωσσοδιδακτική επιστήμη τόσο ως σύνθετη γνωστική διαδικασία (process) 

όσο και ως αποτέλεσμα (product). 

Ως κατανόηση (understanding) μπορεί να οριστεί το αποτέλεσμα της νοηματικής 

προσπέλασης ενός κειμένου , που αποτελεί μια νοητική διαδικασία (reading comprehension 

process) (Κουλουμπαρίτση, 2011). Άρα, η κατανόηση πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως σύνθεση 

διαδικασίας και αποτελέσματος6. 

Η ανάγνωση (ενν. και η κατάκτησή της) εκ μέρους ενός υποκειμένου αποτελεί μια 

σύνθετη, απαιτητική και σταδιακά εξελισσόμενη ψυχογνωστική και γλωσσονοητική 

διαδικασία που προϋποθέτει τον συντονισμό γνώσεων καθώς και φυσικών/αισθητηριακών 

ικανοτήτων  ή επίκτητων δεξιοτήτων (Chall, 1983) ενώ δέχεται πολυπαραγοντικές επιδράσεις 

σχετιζόμενες με τη γνωσομαθησιακή ωρίμανση, από τις ατομικές εμπειρίες και το επίσης 

μεταβαλλόμενο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον (Γάκου, 2002). « Η ανάγνωση είναι μία 

διαδικασία δόμησης νοημάτων» (Βάμβουκας, 2008). Κάθε ανάγνωση είναι μια ερμηνευτική 

κατανόηση που αρθρώνεται σε 4 βασικούς άξονες:  

α) το ίδιο το κείμενο                                                  

β) το γνωστικό υπόβαθρο του αναγνώστη, τόσο το θεματικό όσο και το γλωσσογνωστικό   

γ) τις προθέσεις (π.χ. στόχοι, κίνητρα, διαθέσεις) του αναγνώστη 

δ) Τα υπόλοιπα στοιχεία του συγκειμένου 

Η κατανόηση προσεγγίζεται και ως μία διαδικασία κατά την οποία ο αναγνώστης επιδιώκει 

να οικοδομήσει μία νοητική αναπαράσταση του κειμένου με βάση τα στοιχεία που του 

παρέχει το κείμενο αλλά και με αξιοποίηση όσων ήδη γνωρίζει για ό, τι διαβάζει (και για το 
                                                           
6Δηλαδή, δεν μπορεί να θεωρηθεί κατανόηση η απλή φωνηματική  αποκωδικοποίηση γραφικών συμβόλων χωρίς την 
ανάκληση νοήματος που αυτά φέρουν. Τότε εφαρμόζεται απλά μία μηχανική απονοηματοδοτημένη τεχνική ικανότητα. 
Σύμφωνα με την Κουλουμπαρίτση (1995, σ. 6), υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ αναγνωστικής διαδικασίας και κειμενικής 
κατανόησης, καθώς μοιάζει να είναι η δεύτερη το δημιουργικό επακόλουθο της πρώτης. 
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κειμενικό είδος που διαβάζει) (Κουλουμπαρίτση, 2011). Σύμφωνα με τους περισσότερους 

ερευνητές υπάρχει αλληλένδετη σχέση ανάμεσα στην ενεργοποίηση των γνωστικών 

μηχανισμών που οδηγούν στην ανάγνωση και τη συνειδητή αναζήτηση νοήματος του 

περιεχομένου του κειμένου (Smith, 2004). Δεν νοείται αναγνωστική διαδικασία χωρίς την 

πρόθεση της κατανόησης στα πλαίσια μιας δεκτικής επικοινωνίας. Πρόκειται και πάλι για μία 

πολυδιάστατη και πολυπαραγοντική διαδικασία, που συμπεριλαμβάνει και ένα πλήθος 

αλληλεπιδράσεων από προϋποθέσεις και συνιστώσες για την ολοκληρωμένη πρόσληψη του 

νοήματος του γραπτού κειμένου (π.χ. οπτική αναγνώριση συμβόλων, επιτυχή 

αποκωδικοποίηση σε φωνολογικές αναπαραστάσεις, συνάψεις με αντίστοιχα εννοιολογικά 

σχήματα, φυσικές νευροαισθητηριακές ικανότητες, κατάκτηση λεξιλογικού κεφαλαίου και 

συντακτικών δομών, γνώσεις για τον κόσμο, ένα ελάχιστο επίπεδο γνωστικών ικανοτήτων, 

αναγνωστικούς στόχους, ψυχοσυναισθηματικές προδιαγραφές, κατάλληλο κειμενικό υλικό 

προς ανάγνωση, κατάλληλο και υποστηρικτικό περιβάλλον ανάγνωσης, καθώς και  χρήση 

κατάλληλων στρατηγικών εξαγωγής νοήματος (Kintsch & Kintsch, 2005).  

Όταν μιλάμε για μία τεχνική-κυριολεκτική αναγνωστική προσέγγιση, αυτή 

περιορίζεται στην απλοϊκή, ακριβή, σχετικά παθητική ταυτοποίηση των οπτικών 

ορθογραφικών ερεθισμάτων και της λεξιλογικής τους σημασιολογίας. Η ολοκληρωμένη και 

επιδιωκόμενη αναγνωστική προσέγγιση που επιχειρούν οι επαρκείς αναγνώστες μπορεί να 

περιγραφεί ως μια δυναμική αναζήτηση του νοήματος, μια συλλογιστική, συνδυαστική και 

δημιουργική σύνθεση των άμεσων νοηματοδοτήσεων του κειμένου με την παρεμβατική 

υποκειμενικότητα και συμμετοχική νοηματοδότηση των ήδη κατοχυρωμένων 

λέξεων/φράσεων/συγκειμένων που έχει ως τότε δομήσει ο αναγνώστης (Randi, Grigorenko & 

Stenberg, 2005∙Paris & Stahl, 2005). Έτσι, οδηγούμαστε στην ενίσχυση της αντίληψης ότι δεν 

υφίσταται μία μονοσήμαντη αναγνωστική κατανόηση (από το κείμενο στον αναγνώστη) 

αλλά, όπως η ανάγνωση  είναι μία σύνθετη, πολυπαραγοντική διαδικασία έτσι και τα 

αναγνωστικά της αποτελέσματα, δηλαδή η εξαγωγή νοημάτων, μέσω της δραστικής 

συμμετοχής του αναγνώστη, είναι πολυεπίπεδα και πολυσήμαντα. 

Στην πραγματικότητα ο αναγνώστης φτιάχνει, δομεί το νόημα του κειμένου σταδιακά, 

διατυπώνοντας υποθέσεις, τις οποίες στην πορεία της ανάγνωσης τις επαληθεύει ή τις 

αναιρεί, διαμορφώνοντας έτσι την ερμηνεία του νοήματος του κειμένου, που ενδεχομένως 

διαφοροποιείται –λίγο έως πολύ- από τις πληροφοριακές, ιδεολογικές και 

ψυχοσυναισθηματικές προθέσεις του συγγραφέα7. Έτσι, ο αναγνώστης συνδημιουργεί και 

                                                           
7Η επέκταση αυτής της οπτικής μας οδηγεί από την ερμηνευτική στην κριτική προσέγγιση της κειμενικής  ανάγνωσης. 
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«συλλέγει» βαθμηδόν το υποκειμενικό του αναγνωστικό απόσταγμα από το  κείμενο. Άρα, 

υπάρχουν τόσες ερμηνευτικές προσεγγίσεις ενός κειμένου όσες και οι αναγνώσεις του. « Η 

ανάγνωση είναι το βασίλειο της ετερότητας» (Spink, 1989 στο Αποστολίδου,  1999). 

Για τον Smith, (2006) η ανάγνωση και η κατάσταση της κατανόησης ταυτίζονται ενώ 

συνδέονται και με τη μάθηση. Θεωρεί πως η κατανόηση αφορά ποικίλες πτυχές της 

περικείμενης πραγματικότητας-μεταξύ των οποίων και η ανάγνωση- και εξαρτάται τόσο από 

την προϋπάρχουσα γνώση όσο και από τις προθέσεις αλλά και τις προσδοκίες του 

υποκειμένου. Οποιαδήποτε ανάγνωση «μεταφέρει» νέα δεδομένα-πληροφορίες, τα οποία, 

όμως, για να φτάσουν στο επίπεδο της κατανόησης, πρέπει να συσχετίζονται με δεδομένα που 

ήδη έχουν καταχωρισθεί  ως κατανοημένα και τα επαναδιαμορφώνουν, πετυχαίνοντας στην 

ουσία αυτό που ονομάζουμε μάθηση. Άρα, η μάθηση της ανάγνωσης οδηγεί στην επίτευξη 

της ανάγνωσης, η οποία με τη σειρά της υποστηρίζει τη μάθηση, ως μια ανατροφοδοτούμενη 

διαδικασία και με υπόβαθρο της όλης διαδικασίας την κατανόηση. Υπό αυτήν την έννοια η 

ανάγνωση δεν νοείται χώρια από την κατανόηση και αυτή δε νοηματοδοτείται διαχωρισμένη 

από τη μάθηση, ως ένα αλληλοσυνδεόμενο εσωτερικό και αλληλοϋποστηριζόμενο τρίγωνο 

συνιστωσών /ενεργειών, που κάθε φορά η μία προκύπτει ως συνισταμένη των άλλων. Γι αυτό 

τον λόγο η αναγνωστική κατανόηση αποτελεί και θεμελιακή παράμετρο ακαδημαϊκής 

ανάπτυξης (Baumert & Schümer, 2001). Στην περίπτωση που η αναγνωστική διαδικασία 

επισυμβαίνει, διεξάγεται ή επιδιώκεται εντός της τυπικής, σχολικής εκπαίδευσης και αφορά 

στον αναγνώστη-μαθητή τότε εμπλέκει τις επιστημονικές αναζητήσεις όχι μόνο της 

Γνωστικής Ψυχολογίας και της Γλωσσολογίας αλλά και της Παιδαγωγικής και πιο 

προσδιορισμένα τον τομέα της Διδακτικής μεθοδολογίας. Στο παραπάνω πλαίσιο τα σχολικά 

κείμενα λειτουργούν διττά. Ως στόχοι, όταν το κείμενο αποτελεί το ίδιο αντικείμενο 

γλωσσικής μελέτης είτε της μητρικής είτε της ξένης γλώσσας στα αμιγώς γλωσσικά 

μαθήματα (και κατεξοχήν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας) είτε ως μέσο, όταν 

λειτουργεί ως φορέας δεδομένων, πληροφοριών, γνώσεων, αντιλήψεων σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η αναγνωστική αποτελεσματικότητα των 

μαθητών και οι αντίστοιχες δεξιότητες που αυτή προϋποθέτει αναγνωρίζονται στην εποχή 

μας-εποχή οπτικού και πολυτροπικού πολυγραμματισμού- ως ιδιαίτερα σημαντικές 

ικανότητες που όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Πολιτεία/θεσμική εκπαίδευση-εκπαιδευτικοί- 

μαθητές-γονείς) του εκπαιδευτικού κόσμου επισημαίνουν ή αντιλαμβάνονται. 
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1.3.2 Πώς κατανοούμε; 

Η ανάγνωση ως νοητική δραστηριότητα απλής αποκωδικοποίησης στο αρχικό στάδιο της 

εκμάθησής της δεν είναι όσο απλή φαίνεται, επειδή οι περισσότεροι μαθητές αργά ή γρήγορα 

εξοικειώνονται με αυτήν. Προϋποθέτει την συνδυαστική ενεργοποίηση αρκετών ικανοτήτων 

σε γνωστικό επίπεδο (λ.χ. αναγνώριση γλωσσικών ενοτήτων κατάτμησης του λόγου, 

συνειδητοποίηση της συνδυαστικής αντιστοίχισης φθόγγων-γραμμάτων η της γραπτής 

απόδοσης των προφορικών ενοτήτων, αναγνώριση των λέξεων είτε από την κατασκευή τους 

είτε μέσω της σφαιρικής γνώσης, αναγνώριση σε σημασιολογικό επίπεδο με πρόσβαση στο 

νοητικό λεξικό, αξιοποίηση και απασχόληση της μνήμης εργασίας, κ.ά.). Οι σύγχρονες 

απόψεις της γνωσιακής (γνωστικής) ψυχολογίας δέχονται ότι σε μια αποτελεσματική 

ανάγνωση οι επεξεργασίες/διαδικασίες διαδέχονται η μία την άλλη αυτόματα ή σχεδόν 

ταυτόχρονα (Golder & Gaonac’h, 2004). 

Ως διαδικασία προϋποθέτει ένα κείμενο και έναν αναγνώστη, ο οποίος σκέφτεται, 

ανασύρει προϋπάρχουσες πληροφορίες, προσδοκά, προβαίνει σε εικασίες ή συσχετισμούς, 

εμπλέκεται συναισθηματικά και καταλήγει σε συμπεράσματα, κατανοεί (Αναγνωστική 

Κατανόηση) Αν δεχτούμε ότι κάθε γραπτό κείμενο αποτελεί ή αναμένεται να αποτελεί μια 

οργανωμένη και συγκροτημένη με εξωτερικά και εσωτερικά συνδετικά στοιχεία σύνθεση 

μερών, η κατανόηση γίνεται αντιληπτή ως τη δυνατότητα να εντάσσω ως αναγνώστης, με 

λογικό και νοηματοδοτημένο τρόπο, το κάθε μέρος σε ένα σύνολο και  να εντοπίζω-

ακολουθώ  μια σειρά αιτιολογημένων σχέσεων ανάμεσα σε αυτά τα μέρη που συναπαρτίζουν 

το κειμενικό σύνολο. Η πλήρης κατανόηση έγκειται και στην ικανότητα της ανεύρεσης των 

αμφίδρομων σχέσεων ανάμεσα στα επιμέρους στοιχεία και στο σύνολο. Η μάθηση και η 

ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας έγκειται στην κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματική  

και αβίαστη ανακάλυψη και ανάδειξη των άμεσων ή υπονοούμενων σημασιολογικών 

σχέσεων  ανάμεσα στα μέρη μεταξύ τους (γεγονότα, έννοιες, αντικείμενα, αίτια-αιτιατά, 

κλπ), που συνθέτουν το κειμενικό σύνολο αλλά και με το ίδιο το σύνολο. Όσο πιο βαθιά , 

αναλυτική και συνθετική είναι η προσέγγιση των μερών  και του συνόλου τόσο πιο πλήρης η 

κατανόηση. Επιπλέον , τίθεται ακόμα μια παράμετρος για την επίτευξη της κατανόησης. Η 

προϋπόθεση να εντάσσονται οι αναδυόμενες σχέσεις και να ενσωματώνονται με κάποιο 

αποδεκτό τρόπο στο προσωπικό σύστημα αξιών του αναγνώστη.  

Η αναγνωστική κατανόηση αποτελεί για  μελετητές, που ακολουθούν κυρίως 

γνωστικές προσεγγίσεις, απότοκο της συντονισμένης και συνδυαστικής ενεργοποίησης και 

υλοποίησης τεσσάρων βασικών εξελισσόμενων νοητικών σταδίων που διατηρούν την 

αλληλεπιδραστική τους δυναμική: α) την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου μέσω των 
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οπτικών συμβόλων, β) το εγκατεστημένο σημασιολογικό κεφάλαιο του λεξιλογίου, γ) την 

ανάδυση της προϋπάρχουσας γνωστικής υποδομής, δ) την ενεργοποίηση κατάλληλων 

στρατηγικών ανάγνωσης. Το α & β περιγράφουν επί της ουσίας τη γλωσσική επάρκεια 

(Kintsch & Kintsch, 2005∙ Pressley & Block, 2002∙ McKenna&Stahl, 2009∙ Snow & Sweet, 2003 στο 

Μαστροθανάσης, Γελαδάρη, Γρίβα, 2009).  Μία ακόμα παράμετρος, η οποία ελέγχει και 

αντανακλά το επίπεδο και το εύρος της αναγνωστικής κατανόησης ενός κειμένου είναι η 

μνημονική συγκράτηση και αφομοίωση των δεδομένων που έχουν προσληφθεί με την 

ανάγνωση. Αυτή η μνημονική συγκράτηση ή αφομοίωση πληροφοριών εντάσσεται, ως 

δείκτης κατανόησης, σε ένα μοντέλο μνήμης με κριτήρια τα επίπεδα ή το βάθος γνωστικής 

επεξεργασίας πληροφοριών του κειμένου (Craik & Lockhart, 1972 στο Πόρποδας, 2003).  

Συνοπτικά και συνθετικά, σύμφωνα με τους Golder & Gaonac’h (2004)- γιατί εδώ δε θα μας 

απασχολήσουν (νευρο)ψυχολογικά ή γνωσιακά στο σύνολό τους οι μηχανισμοί της 

ανάγνωσης, αλλά κυρίως λειτουργικά-  οι ειδικοί περιγράφουν ένα μοντέλο που περιλαμβάνει 

επεξεργασίες, όπως α) η κατανόηση της σημασίας κάθε λέξης (λεξικές επεξεργασίες), β) ο 

εντοπισμός των λειτουργιών κάθε λέξης και των σχέσεων που αναπτύσσει με τις άλλες της 

πρότασης (συντακτικές επεξεργασίες), γ) η ανάλυση της σημασίας συνολικά 

(σημασιολογικές επεξεργασίες), δ) η ένταξη στο περικείμενο και η ερμηνεία σε σχέση με το 

νόημα που προτίθεται να δώσει ο συντάκτης του κειμένου8 (πραγματολογικές επεξεργασίες). 

Η παραπάνω σχηματική και λειτουργική περιγραφή/κατανόηση της ανάγνωσης ως ακολουθία 

και συνδυασμός ποικίλων επεξεργασιών σε διάφορα επίπεδα δύναται να ενισχύσει θεωρητικά 

το τριεπίπεδο μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης  που προτείνουμε και αξιοποιούμε στην 

παρούσα έρευνα (βλ. ενότητα «Τριεπίπεδη αναγνωστική κατανόησης) 

Ένα συναφές επεξηγηματικό  «πρότυπο» ανάγνωσης συνδέει τη μεταγνωστική 

ενημερότητα του αναγνώστη, ώστε να διαχειρίζεται και να καθοδηγεί τις διακριτές και 

αλληλοεπιδρούσες αναγνωστικές διαδικασίες που θα του εξασφαλίζουν μία αποτελεσματική 

κατανόηση. Σύμφωνα με αυτό οι συστατικές αυτές διαδικασίες περιλαμβάνουν συνοπτικά α΄) 

την αποκωδικοποίηση: αναφέρεται στην σημασιολογική ανάσυρση της λεξιλογικής έννοιας 

από τη μνήμη μέσω της μορφικής αποτύπωσης ή της σύνδεσης γραφήματος-φωνήματος, 

(αντιστοιχεί στο α ΄ του προηγούμενου μοντέλου) β΄) την κυριολεκτική κατανόηση, που 

αφορά τη συντακτική τοποθέτηση λέξεων σε επίπεδο πρότασης, ώστε να προκύψει αποδεκτό 

νόημα (αντιστοιχεί στο β΄ του προηγούμενου μοντέλου)  γ΄) την επαγωγική κατανόηση, που 

                                                           
8Τα αναγνωστικά δεδομένα που «συνάχθηκαν» από τα προηγούμενα στάδια συνεκτιμώνται με βάση τις πραγματολογικές 
γνώσεις (γνωστικά, μνημονικά, βιωματικά στοιχεία) του κάθε αναγνώστη και ελέγχονται ως προς την «εγκυρότητά» τους με 
το λογικό σύστημα πληροφοριών και αξιών που κατέχει. 
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μεταφέρει τη νοηματοδότηση από το επίπεδο της λεξιλογικής σημασίας σε ευρύτερες, 

ενσωματώσεις εννοιολογικών ενοτήτων που αφορούν σε όλο το κείμενο και σε 

συμπερασματική κατανόηση (αντιστοιχεί στο γ και εν μέρει στο δ του προηγούμενου 

μοντέλου, χωρίς απλά να διευκρινίζει αλλά μόνο να υπονοεί τις πραγματολογικές γνώσεις 

που εμπλέκονται σε αυτό το στάδιο της αναγνωστικής επεξεργασίας). Οι τρεις αυτές 

διαδικασίες είναι εύλογο ότι αντιστοιχούν και περιγράφουν με παρόμοιο τρόπο την ανάγνωση 

ως δυναμική αλυσιδωτή ακολουθία και σύνθεση διαδικασιών, όπως και το προαναφερόμενο 

μοντέλο των επεξεργασιών. Το συγκεκριμένο μοντέλο επιπρόσθετα ενσωματώνει μέσα στη 

συνολική διαχείριση της αναγνωστικής διεργασίας και μία τέταρτη βαθμίδα δ΄) ελέγχου της 

κατανόησης, ως αναγκαίο συστατικό μιας βαθιάς, συνειδητής και επαρκούς ανάγνωσης με 

σαφές μεταγνωστικό υπόβαθρο, η οποία ενεργοποιεί συνειδητές νοητικές διεργασίες 

αποσαφήνισης του αναγνωστικού στόχου, επαλήθευσης της επίτευξής του και αποφάσεις 

εμπλοκής στρατηγικών ενίσχυσης ή αποκατάστασης της ανάγνωσης,όταν γίνεται αντιληπτές 

αναγνωστικές δυσχέρειες. Το μοντέλο αυτό αναδεικνύει τη μεταγνώση  ως προϋπόθεση 

αποτελεσματικής χρήσης των στρατηγικών ανάγνωσης , αναγνωρίζει με μεγαλύτερη ενάργεια 

το ρόλο και την οργανική θέση τους στη συνολική διαδικασία ως επιστέγασμα και αιτιακή 

επιλογή του αναγνώστη για μια αναβαθμισμένη ποιοτικά κατανόηση της ανάγνωσης  και 

τελικά αναδεικνύει και τον εξέχοντα ρόλο των μεταγνωστικών στρατηγικών ως παράγοντα 

ολοκληρωμένης πρόσληψης νοήματος (Thibadeau, Borkowski, Carr, & Pressley, 1987 στο 

Μπαρής & Βουρλούμη, 2009). 

Σύμφωνα με τους Cambert, Gaux & Demont (1994) θα λέγαμε γενικά ότι η ανάγνωση 

περιλαμβάνει δύο διαβαθμισμένες και σταδιακά εμφανιζόμενες δυνατότητες που 

συσχετίζονται κυρίως τόσο με την ηλικία όσο και με τον σχολικό εγγραμματισμό. Η πρώτη 

έκφανση της αναγνωστικής δεξιότητας είναι η έκφωνη μετατροπή του γραπτού λόγου σε 

προφορικό ανεξάρτητα από το επίπεδο κατανόησης και συνδέεται κυρίως με τη φωνολογική 

συνείδηση την οποία διαμορφώνουν τα παιδιά κατά την προσχολική ηλικία αλλά και τις 

πρώτες τάξεις του δημοτικού, όπου τότε εκτός από τη λογογραφική συνυπάρχει και  η 

αλφαβητική φάση9.Στις μεγαλύτερες τάξεις και ως το Γυμνάσιο που έχουμε πλέον περάσει 

στην ορθογραφική φάση της ανάγνωσης, η ανάγνωση νοηματοδοτείται συνολικά μέσα από 

την κατανόηση. Πάντως οι ερευνητές δέχονται ότι οι δύο αυτές συνιστώσες της δεξιότητας 

της ανάγνωσης,  η έκφωνη ανάγνωση και η κατανόηση κατά την ανάγνωση είναι 

αλληλοεξαρτημένες και αλληλοϋποστηριζόμενες υποδεξιότητες.  

                                                           
9Φάσεις ανάγνωσης: α) Λογογραφική φάση β) αλφαβητική γ) ορθογραφική (Golder & Gaonac’h, 2004) 
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Συμπερασματικά, η κατανόηση, λοιπόν, δεν περιγράφει απλά μια αντιστοίχιση ή το 

«κλείδωμα» μιας λέξης  είτε με την οπτική είτε με τη φωνημική της αναπαράσταση με ένα 

σημασιολογικό περιεχόμενο. Μια λέξη δεν ταυτίζεται μοναδικά και απόλυτα (μονοσήμαντα) 

με μία σημασιολογική «εξίσωση». Συχνά, οι λέξεις συσχετισμένες με ένα συμφραστικό, 

περικειμενικό και επικοινωνιακό περιβάλλον αλλά και τις συνθήκες εκφοράς και διατύπωσης 

του λόγου (λ.χ. γραπτός ή προφορικός) αποκτούν ή διαχέονται σε πολλαπλές σημασιολογικές 

εκδοχές (παραδειγματικός άξονας) ή μορφοσυντακτικές λειτουργίες (συνταγματικός άξονας) 

ή πολλαπλά σημασιολογικά επίπεδα ερμηνείας και κριτικής αξιολόγησης. Τέλος, τα επίπεδα 

κατανόησης συναρτώνται από παράγοντες, όπως το κειµενικό είδος, το γνωστικό υπόβαθρο 

του αναγνώστη και την ανάπτυξη στρατηγικών ανάγνωσης, τις ιδεολογικές και αξιακές του 

στάσεις, τις κοινωνικοσυναισθηματικές επιδράσεις που αυτός υφίσταται, την αναγνωστική 

του εμπειρία και το βαθμό φιλαναγνωσίας του τις σκοπιμότητες και τους στόχους συγγραφέα 

και αναγνώστη, ώστε τελικά, μέσα από σύνθετα κανάλια «επιλογών» ανάγνωσης να 

οδηγηθούμε σε μία «κατανόηση», προσωπική και μοναδική , που αφορά στον συγκεκριμένο 

αναγνώστη, παρόλο που αυτή η κατανόηση ενδεχομένως και αναμενόμενα παρουσιάζει 

αρκετά μεγάλο βαθμό συνάφειας με τις παράλληλες αναγνώσεις και αποτελέσματα 

κατανόησης πολλών άλλων αναγνωστών. Η συνδρομή αλλά και η διαφοροποίηση των δύο 

βασικών λειτουργιών της ανάγνωσης (αποκωδικοποίηση και κατανόηση), που στην 

πραγματικότητα της κοινής εμπειρίας των εξασκημένων  αναγνωστών γίνεται αντιληπτή ως  

ενιαία διαδικασία έχει τεκμηριωθεί διεπιστημονικά από πολλές έρευνες αλλά η 

διαφοροποίηση αυτή είναι περισσότερο έκδηλη στις πρώτες τάξεις της σχολικής ζωής ενώ 

όσο πιο μεγάλη εμπειρία αποκτά ο αναγνώστης τόσο αυτές οι κατά τα άλλα διακριτές στη 

θεωρητική τους ανάλυση διαδικασίες τείνουν να συγχωνεύονται ή τουλάχιστον να 

επισυμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα και αυτοματοποιημένα. 

  



46 
 

1.3.3 Παράγοντες- «μεταβλητές» της αναγνωστικής κατανόησης 

Οι άνθρωποι διαβάζουν κείμενα για πολλούς σκοπούς∙ για ευχαρίστηση και αισθητική 

απόλαυση, για σχολική μάθηση, για να κατανοούν φαινόμενα, να ακολουθήσουν οδηγίες, 

κλπ.. Βασική προϋπόθεση για όλα τα προηγούμενα είναι να κατανοήσουν το κείμενο. 

Ωστόσο, οι άνθρωποι διαφέρουν εντυπωσιακά στο βαθμό ικανότητας να πετύχουν αυτούς 

τους στόχους. Εδώ, λοιπόν, παρουσιάζονται και τίθενται τα ζητήματα που αφορούν στα 

χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις δυνατότητες της αναγνωστικής κατανόησης αλλά και 

τους παράγοντες που διαφοροποιούν αυτά τα χαρακτηριστικά (van den Broek, Mouw & Kraal, 

2016). 

Σύμφωνα με το Reading Study Group (RAND) (RRSG, 2002, pp. 22) η αλληλεπίδραση 

αποτελεί μία βασική παράμετρο της διαδικασίας για την αναγνωστική κατανόηση, 

αναγνωρίζοντας ως θεμελιώδη στοιχεία αλληλεπίδρασης τον αναγνώστη, το κείμενο και τη 

δραστηριότητα- την ενέργεια της ανάγνωσης-, τα οποία όλα εμφωλεύουν και αλληλεπιδρούν 

μέσα στο περιρρέον κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον. Σταδιακά, οι ατομικές 

διαφοροποιήσεις αντιμετωπίζονται ολοένα και ως πιο σημαντικές πηγές ποικιλότητας, καθώς 

η θεωρητική κατανόησή μας για την ανάγνωση συνεχώς διευρύνεται. Έτσι, αναφέρονται και 

εντάσσονται στο πεδίο των συνιστωσών της αναγνωστικής κατανόησης μεταβλητές- οι 

οποίες και αυτές ενδεχομένως λειτουργούν διαφοροποιημένα σε μεταβαλλόμενες 

αναγνωστικές περιστάσεις- όπως η ετοιμότητα λεξιλογικής αναγνώρισης, οι γλωσσολογικές 

και λεξιλογικές γνώσεις, μια σειρά από μη γνωστικού τύπου ικανότητες και διαδικασίες (λ.χ. 

προσοχή, εικονοποίηση), η αυτοδέσμευση και τα κίνητρα, η επίγνωση των αναγνωστικών 

στόχων, οι γνώσεις της ομιλίας, ο θεματικός τομέας του κειμένου, το επίπεδο ανάπτυξης και 

εφαρμογής γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών, η αυτεπίγνωση για τις αναγνωστικές 

ικανότητες. 

Στη συνέχεια, καθώς η ανάγνωση αντιμετωπίζεται εδώ, όχι ως η ικανότητα βασικής 

ανάγνωσης ενός αρχάριου μαθητή αλλά μέσα από το προδιαγεγραμμένο πρίσμα μελέτης και 

ως μία δυναμική και εμπρόθετη νοηματοδοτημένη διεκπεραίωση γνωστικών διεργασιών και 

επιλογών, άμεσα σχετιζόμενων κάθε φορά με χώρο και τον χρόνο, θα αναφερθούμε σε 

κάποιους από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αναγνωστική κατανόηση.  

Η αναγνωστική κατανόηση ορίζεται από παράγοντες δύο κατηγοριών: Α) Όσους 

σχετίζονται με τα ίδια τα κείμενα (το είδος, το μέσο που διατίθενται, το ποιόν και το θεματικό 

περιεχόμενο, τα γλωσσομορφικά και υφολογικά του χαρακτηριστικά, τον επικοινωνιακό τους 

στόχο) ή αλλιώς τον άξονα που αφορά το αντικείμενο της ανάγνωσης, το προς κατανόηση 

αναγνωστικό υλικό-στόχο της ανάγνωσης (Ανδριόπουλος, 2010) και  Β) όσους σχετίζονται με 



47 
 

τα άτομα και  τις «ενδο-ατομικές» παραλλαγές της ανάγνωσης, οι οποίες σηματοδοτούν 

ποικίλες γνωστικές διεργασίες, τακτικές και στόχους ή αλλιώς τον άξονα του αναγνώστη και 

όλες τις δεξιότητες, κίνητρα, ενέργειες, σκοπούς, συνήθειες ανάγνωσης που τον αφορούν 

(Βάμβουκας, 1984∙ McNamara, 2007∙ Alderson, 2000∙ Kamstrupetal, 2002 στο Φωτιάδου 2015∙ 

Golder&Gaonac’h, 2004). Η παρούσα έρευνα μας προσανατολίζει στην πιο επισταμένη 

διερεύνηση χαρακτηριστικών που αφορούν στον δεύτερο παράγοντα, το υποκείμενο της 

ανάγνωσης.                                                                          

1.Το αντικείμενο της ανάγνωσης: Πολλοί παράμετροι που αφορούν στο κείμενο επηρεάζουν 

το αναγνωστικό αποτέλεσμα (το είδος, η δομή, το ύφος, η συνθήκη, ο στόχος, το μέσο 

επικοινωνίας, τα τυπογραφικά χαρακτηριστικά, κ.ά.). Σύμφωνα με  πιο σύγχρονες 

προσεγγίσεις της αναγνωστικής κατανόησης το κείμενο, δηλαδή το προς ανάγνωση υλικό το 

αντιλαμβανόμαστε κυρίως ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και την προθετικότητα του 

συγγραφέα (Giasson, 2014). Η δομή και το περιεχόμενο σε μεγάλο βαθμό καθορίζονται από 

τις συμβάσεις του κειμενικού είδους που ο συγγραφέας αποφασίζει να υπηρετήσει ή μέσω 

του οποίου επιθυμεί να εκφραστεί. Η τρίτη συνιστώσα του κειμένου, οι προθέσεις του 

συγγραφέα, πέρα από το ότι διαμορφώνουν τα υπόλοιπα (δομή και περιεχόμενο) αποτελούν 

επί της ουσίας και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σύμφωνα με το πιο πρόσφατο θεωρητικό 

μοντέλο προσέγγισης και ανάλυσης κειμένων, τον κριτικό γραμματισμό  (βλ. ενότητα για 

κριτικό γραμματισμό) (Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2011). Η αποτελεσματικήαναγνωστική 

κατανόηση και η πλήρης αξιοποίηση των αναγνωστικών δυνατοτήτων ενός μαθητή- 

συμπεριλαμβανομένων και των στρατηγικών που είναι εν δυνάμει σε θέση να αξιοποιεί- 

βρίσκονται σε στενή συνάρτηση και με την επιλογή των κατάλληλων κειμένων που να 

ανταποκρίνονται στη μαθησιακή και ηλικιακή βαθμίδα ανάπτυξης του αναγνώστη, ώστε και 

στα ενδιαφέροντά του να ανταποκρίνεται και συμβατό να είναι με το γλωσσομαθησιακό του 

επίπεδο και το γνωστικό-βιωματικό και ευρύτερα πολιτισμικό του υπόβαθρο να λαμβάνει 

υπόψη. Διαφορετικά ενέχει ο κίνδυνος, ενώ ο μαθητής/αναγνώστης  διαθέτει τις 

απαιτούμενες αναγνωστικές δεξιότητες να προσπελάσει το περιεχόμενο του κειμένου, να 

παρεμποδίζεται από τις προκύπτουσες συνέπειες της ακαταλληλότητας της προς ανάγνωση 

κειμενικής επιλογής, όπως η αδιαφορία, η αποθάρρυνση και απογοήτευση, η ψευδεπίγραφη 

αίσθηση της μαθησιακής ανεπάρκειας, η αμηχανία απέναντι σε μία ανοίκεια επικοινωνιακά 

και πολιτισμικά περίσταση/συνθήκη, με νέα επακόλουθα πιθανά την αποφυγή εμπλοκής σε 

αναγνωστικές δραστηριότητες, κ.ά. (Ψάλτου-Joycey, 2008). Σημαντική προϋπόθεση για τον 

εκπαιδευτικό που στοχεύει στην ενίσχυση της αναγνωστικής αποτελεσματικότητας  και στη 

διευκόλυνση της αναγνωστικής διαδικασίας είναι η επιλογή του κατάλληλου γλωσσικού 
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υλικού, που θα ανταποκρίνεται στο αντίστοιχο γλωσσομαθησιακό τους επίπεδο, θέτοντας 

μικρές προκλήσεις ανοδικού γνωστικού χαρακτήρα, όχι όμως ανυπέρβλητες γι αυτούς 

δυσκολίες (Lewis, 2000). 

Τέλος, το κειμενοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας της κειμενικής κατανόησης και 

παραγωγής λόγου συνδέεται με θεωρητικές προσεγγίσεις που ανέπτυξαν γλωσσολόγοι, 

παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και σύμφωνα με το οποίο το κείμενο διέπεται από υπερπροτασιακούς 

κανόνες, προκειμένου ο δημιουργός του να το καταστήσει κατανοητό στους αναγνώστες του. 

Αναφέρεται και αναγνωρίζει σαφείς δομές, πολυεπίπεδη οργάνωση, διαδικασίες και 

λειτουργικότητα στην παραγωγή ενός γραπτού κειμένου, τα οποία ο αναγνώστης οφείλει να 

επισημαίνει και να επεξεργάζεται, προκειμένου να εξάγει και να  προσλαμβάνει το 

περιεχόμενό του. Μια τέτοια προσέγγιση οδηγεί και στη διδακτική αντιμετώπιση του 

κειμένου ως ενότητα αλλά και στην ενιαιοποίηση των διεργασιών κατανόησης και 

παραγωγής κειμένων (Kress, 2000∙ Αρχάκης, 2005∙ Ματσαγγούρας, 2001). 

2.Το υποκείμενο της ανάγνωσης: Παράγοντες και διαδικασίες  που συμπλέκονται με τον 

πολυεπίπεδο και πολυσύνθετο ρόλο του αναγνωστικού υποκειμένου θεωρούνται: 

Α. Αποκωδικοποίηση: Σε μια συμπεριληπτική περιγραφική της σκιαγράφηση περιλαμβάνει  

το σύνολο των δεξιοτήτων που εξασφαλίζουν -μέσω επίτευξης φωνολογικής ενημερότητας 

και ορθογραφικής/μορφολογικής επίγνωσης - την άμεση, αυτοματοποιημένη ανάγνωση 

αξιοποιώντας ως μεθοδολογικές πρακτικές την επαναληπτικότητα της αναγνωστικής 

δραστηριότητας και την αμείωτη διάδραση του μαθητή με κειμενικό υλικό (Stahl, Stahl & 

McKenna, 1999). Πιο συγκεκριμένα ως συνιστώσες της αναφέρονται (α- στ): 

α) Οπτική αντίληψη: Αφορά στην οπτική αναγνώριση γραπτών λέξεων αλλά και μια σειρά 

επιμέρους διαδοχικών και σχεδόν αυτόματων (για τον έμπειρο αναγνώστη) γνωστικών 

λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα για την αποκωδικοποίηση και κατανόηση λέξεων, όπου 

συνδράμουν οι νευροφυσικές ιδιότητες της οπτικής αισθητηριακής αντίληψης, η γνωστική 

εξάσκηση του αναγνώστη, η μορφή και δομή του κειμένου, και το γνωστικό υπόβαθρο του 

αναγνώστη, το οποίο, καθώς η ανάγνωση εξελίσσεται συνεχώς αναδύει υποθέσεις για τη 

συνέχεια του κειμένου και που η επιβεβαίωσή τους κατοχυρώνει την ορθότητα της 

αναγνωστικής κατανόησης και της οπτικής αντίληψης. 

β) Εργαζόμενη μνήμη: Απαραίτητη γνωστική λειτουργία, η οποία  ουσιαστικά ταυτίζεται με 

την πρόσκαιρη μνήμη που συγκρατεί πληροφορίες της άμεσης αναγνωστικής δραστηριότητας 

και αναφέρεται στις πρώτες συλλαβές μιας λέξης (σε αρχάριους αναγνώστες), στις πρώτες 

λέξεις μιας πρότασης ή και στις αρχικές προτάσεις μίας παραγράφου (στους εμπειρότερους 
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αναγνώστες). Απαραίτητη, ώστε ανά πάσα στιγμή να συσχετίζονται οι «παλιές» πληροφορίες 

της αναγνωστικής διαδικασίας με τα «νέα δεδομένα», που προκύπτουν, καθώς η ανάγνωση 

εξελίσσεται και εφόσον δεν ανακύπτουν λογικά κενά, ασυμβατότητες ή ελλείψεις, η 

ανάγνωση συνεχίζεται κανονικά. Η κοινή εμπειρία του κάθε αναγνώστη, που χρειάζεται σε 

κάποιες περιπτώσεις να επαναλάβει την ανάγνωση τμήματος του κειμένου, γιατί έχασε τη 

λογική ροή, τη «σύνδεση» των δομικών νοημάτων-τμημάτων λόγου (λ.χ. λόγω μιας σύνθετης 

ή μη αναμενόμενης συντακτικής δομής ή επειδή αφιέρωσε περισσότερο χρόνο στην 

ανάγνωση μίας δύσκολης ή πρωτόγνωρης λέξης ή επειδή δεν ήταν συγκεντρωμένος), καθιστά 

αρκετά σαφή τη σημασία της εργαζόμενης μνήμης. 

γ) Σημασιολογική μνήμη: Μακρόχρονη μνήμη, ένα είδος νοητού λεξικού, όπου είναι 

καταχωρημένες με μια συγκεκριμένη δομή και σύστημα ένα σύνολο γνώσεων για τις 

σημασίες των λέξεων, τις έννοιες, τους συσχετισμούς τους και που κάθε φορά που ο 

αναγνώστης διαβάζει μια λέξη οφείλει να ανασύρει το σημασιολογικό της φορτίο από το 

σύνολο αυτό με τη βοήθειά της. 

δ) Η λεξιλογική επίγνωση αξιολογείται σε δύο βασικά επίπεδα: το πλάτος και το βάθος της 

κατάκτησης του λεξιλογίου και αποτελεί βασική συνιστώσα της αναγνωστικής κατανόησης. 

ε) Η κατάκτηση και κατοχή λεξιλογίου διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την αναγνωστική 

κατανόηση, καθώς ενισχύει όλες τις προαπαιτούμενες αναγνωστικές δεξιότητες, προάγει την 

ευχέρεια ανάγνωσης με την ποιοτική αναβάθμιση των λεξικών αναπαραστάσεων και 

εξασφαλίζει στον αναγνώστη ένα «οπλοστάσιο» πληροφοριών και εννοιών (Protopappas, 

Mouzaki, Sideridis & Simos, 2007). Συνδέεται επίσης, με ποικίλες γνωστικές λειτουργίες της 

ανάγνωσης (π.χ. φωνολογία), το ευρύτερο μαθησιακό-γνωστικό τους επίπεδο, καθώς και με 

ειδικές στρατηγικές διδασκαλίας (Beck & McKeown, 2007). Η κατάκτηση λεξιλογικού 

πλούτου επιδρά πολύ θετικά στην αναγνωστική άνεση αλλά και στην ανάπτυξη και όλων των 

άλλων γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή λόγου) (Schmitt, 2002)10. 

στ) Ευχέρεια ανάγνωσης: Ως υποσύνολο του παράγοντα της αποκωδικοποίησης πιο 

εξειδικευμένα περιγράφει την επαρκή και άμεση διασύνδεση φωνολογικής αναγνώρισης, 

λεξιλογικής ταύτισης και κατανόησης, τα οποία συνθέτουν ό, τι ονομάζουν οι ειδικοί 

ευχέρεια ανάγνωσης και αποτελεί σημαντική δεξιότητα και παράμετρο αναγνωστικής 

επίτευξης . Περιλαμβάνει υποδεξιότητες, όπως την αναγνωστική ακρίβεια, την απρόσκοπτη 

αναγνώριση λεξικών τύπων, την άνεση στην εκφορά της ανάγνωσης αλλά και τον επιτυχή  

                                                           
10Σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση αυτού του γλωσσογνωστικού στόχου έχουν και οι αντίστοιχες στρατηγικές πρόσκτησης 
και ανάπτυξης λεξιλογίου που σε αρκετές ταξινομίες στρατηγικών συγκροτούν διακριτή κατηγορία (Schmitt΄sTaxonomy 
VLS, 1997). 
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επιτονισμό. Η ευχέρεια ανάγνωσης απελευθερώνει νοητικές δυνάμεις, ώστε αυτές να 

αφιερώνονται στη νοηματοδότηση του κειμενικού περιεχομένου, την ώρα που ο αδύναμος 

αναγνώστης αγωνίζεται να πραγματώσει μια φωνολογικά και σημασιολογικά δυσλειτουργική 

και αγκομαχούσα ανάγνωση (Πόρποδας, 2002∙ Cain, Oakhill & Bryant, 2004∙ Cain & Oakhill, 

2003∙ Kintsch, 1990∙ Κοιλιάδης, 2002∙ Schmitt, 2002∙ Protopappas, Mouzaki, Sideridis&Simos, 2007∙ 

Beck & McKeown, 2007∙ Eldredge, 2005∙ Minskoff, 2005 στο Αργύρη, 2015∙ Pressley. 2002∙ 

Σαλβαράς, 2000) 

Β. Προϋπάρχουσα γνώση: Το γνωστικό  υπόβαθρο του αναγνώστη  περιλαμβάνει τις 

γλωσσικές γνώσεις (φωνολογικές, συντακτικές, σημασιολογικές, πραγματολογικές) και 

εννοιολογικές γνώσεις/νοητικά σχήματα (γνώσεις για τον κόσμο) (Αρχάκης, 2005). Υπάρχει 

μια γενικότερη ομοφωνία για τη σημασία που έχουν οι προϋπάρχουσες γνώσεις στην 

αναγνωστική κατανόηση είτε νοούνται ως συμβατές αποθηκευμένες αναπαραστάσεις είτε ως 

συναφή δομημένα γνωστικά σχήματα. Εμπίπτει ακόμα και στην κοινή εμπειρία πως η 

ανάγνωση ενός κειμένου που το θέμα του μας είναι προσιτό, το προσεγγίζουμε με 

μεγαλύτερη άνεση, αναγνωρίζουμε οικεία κοινωνιογνωστικά μοτίβα, ανακαλούμε μνημονικά 

αλλά και εντυπώνουμε πιο αποτελεσματικά πληροφορίες από κείμενα που πραγματεύονται 

γεγονότα και ζητήματα συμβατά της κουλτούρας μας ή και το αντίστροφο. Δηλαδή, 

ενδέχεται, όταν αντλούμε αναγνωστικά δεδομένα ανοίκεια στο γνωστικό μας υπόβαθρο να τα 

ενσωματώνουμε παραμορφωτικά και αλλοιωμένα προκειμένου να τα προσαρμόσουμε στις 

νόρμες της δικής μας κουλτούρας. Ο ρόλος των γνωστικών υποδομών στη γλωσσική 

κατανόηση έχει επιβεβαιωθεί πληρέστερα και με τη θεωρία των γνωστικών σχημάτων ως 

προβλεπτικός παράγοντας επιτυχούς αναγνωστικής επίτευξης (Schematheory → βλ. 

θεωρητικά μοντέλα της αναγνωστικής κατανόησης). Όσο ευρύτερο, βαθύτερο, εγκυρότερο 

και ακριβέστερο είναι το επίπεδο γνώσεων ενός αναγνώστη για το θεματικό περιεχόμενο του 

κειμένου που διαβάζει τόσο πιο εμπλουτισμένο θα είναι το δίκτυο διασυνδέσεων που 

αναπτύσσει στην εννοιολογική του αναπαράσταση και άρα τόσο πιο βαθιά θα προχωρήσει 

στην αναγνωστική κατανόηση (van den Broek & Kendeou, 2008∙ Σαλβάράς, 2000∙ Kintsch, 1998∙ 

Πόρποδας, 2002∙ Kendeon, VanDenBroek, Helder & Karlsson, 2014∙ McNamara et al., 1996). 

Επισημαίνονται από μελετητές και άλλοι ειδικότεροι παράγοντες που συμβάλλουν 

στην ενίσχυση αναγνωστικών δεξιοτήτων. Έτσι, αναφέρονται η αναγνωστική εμπειρία σε 

κειμενικά είδη και η αναγνώριση της ρητορικής δομής και της ειδολογικής φόρμας του 

κειμένου και της διαφορετικής κατασκευής συνεκτικών σχέσεων σημασίας (βλ. μοντέλο 

νοητικής αναπαράστασης) και η αντίστοιχη ικανότητα προσαρμογής στις προδιαγραφές του 

που συνεπάγεται (Cain & Oakhill, 2003). Είναι δεδομένο ότι κάθε κειμενικό είδος διαθέτει τα 
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δικά του ιδιαίτερα «ρητορικά», «ομιλιακά» δομικά μοτίβα. Το ίδιο το κείμενο με τις 

«προδιαγραφές» που πληροί και τους «όρους» που θέτει στον αναγνώστη επηρεάζει 

σημαντικά τις πρακτικές και τα αποτελέσματα της ανάγνωσης. Η γνώση αυτών και η 

αναγνώρισή τους από την πλευρά του αναγνώστη στα κείμενα που επεξεργάζεται μπορεί να 

συνδράμει θετικά στην πληρέστερη κατανόησή του αλλά και να διευκολύνει την απόσπαση 

από αυτό περισσότερων πληροφοριών και τη διαρκέστερη αφομοίωσή τους.  Κάθε τύπος 

κειμένου αξιοποιεί τα γραμματικοσυντακτικά και οργανωτικά του χαρακτηριστικά11με έναν 

ιδιαίτερο τρόπο, ένα τυπικό κειμενικό σχήμα (schema → βλ. μοντέλα ανάγνωσης), (Bartlett, 

1932 στο Psaltou-Joycey, 2010). Επίσης, η αξιοποίηση κειμενικών δεικτών/στοιχείων, όπως οι 

τίτλοι, οι υπότιτλοι, οι πλαγιότιτλοι, οι σύνδεσμοι, κ.ά., που συμβάλλουν στην πρόσκτηση και 

αναγνώριση της ευρύτερης δομής του κειμένου (μακροδομή) (Surber & Schroeder, 2007). 

Αξίζει, εδώ, να επισημάνουμε ότι οι προαναφερόμενες δεξιότητες-παράγοντες της 

αναγνωστικής κατανόησης αντιστοιχούν ή αλλιώς υποστηρίζονται από συγκεκριμένες ειδικές 

στρατηγικές που ενσωματώνονται και προσδιορίζονται ποικιλοτρόπως στις διαφορετικές  

τυπολογίες στρατηγικών ανάγνωσης12.  

Γ. Η μεταγλωσσική επίγνωση ή μεταγλωσσική ενημερότητα: περιλαμβάνει τη δυνατότητα 

του αναγνώστη να σκέφτεται για τη γλώσσα, τη χρήση και τη λειτουργία της, καθώς και τη 

συνειδητή προσπάθεια να εφαρμόζει, να αξιοποιεί και να επεξεργάζεται ατομικές μεθόδους 

γλωσσικού σχεδιασμού για την κατανόηση και παραγωγή λόγου. Ο βαθμός μεταγλωσσικής 

ενημερότητας είναι ευθέως ανάλογος με τις δυνατότητες που εμφανίζει ένα παιδί 

προκειμένου να κατακτήσει δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης. Το πρώτο βήμα είναι το παιδί 

να αντιληφθεί τον προφορικό λόγο  ως ένα οργανωμένο σύνολο γλωσσικών μονάδων που 

αντιστοιχούν σε σημασίες (όχι μονοσήμαντα)  και που συγκροτούνται από μικρότερα μέρη 

(συλλαβές) και ακόμα μικρότερες  γλωσσικές-φωνολογικές ποσότητες (φωνήματα) και πως 

οι συνδυασμοί όλων αυτών διέπονται από κάποιους «λογικούς κανόνες», αποκλειστικούς για 

τον γλωσσικό κώδικα και ότι ίσως είναι απαραίτητο να τους υιοθετήσει, για να πετυχαίνει μια 

ικανοποιητική επικοινωνία. Το δεύτερο βήμα στη μεταγλωσσική επίγνωση των παιδιών 

αφορά στην οργανική διασύνδεση των προηγούμενων «γνωστικών κατακτήσεων» του 

προφορικού λόγου με τον γραπτό, δηλαδή ότι και ο γραπτός λόγος αναπτύσσεται, δομείται 

και ανταποκρίνεται στα υπάρχοντα γλωσσικά σχήματα του προφορικού λόγου (Τάφα, 2001∙ 

                                                           
11Τέτοιου τύπου χαρακτηριστικά αφορούν λ.χ. τη ρητορική δομή, την ιεραρχική οργάνωση των ιδεών, τη χρονολογική 
ακολουθία των γεγονότων στο κείμενο, τη χρήση χωροχρονικών οργανωτών/ενδεικτών, κ.ά. (Thompson, 1987). 
12Στην προτεινόμενη και εφαρμοζόμενη  στην παρούσα εργασία τυπολογική ταξινομία στρατηγικών οι παραπάνω 
εντάσσονται στις γνωστικές στρατηγικές βαθιάς/σύνθετης  επεξεργασίας και αξιοποιήθηκαν από το ποσοτικό ερευνητικό 
εργαλείο (ερωτηματολόγιο) αλλά και αναδείχτηκαν στο ποιοτικό εργαλείο διερεύνησης χρήσης στρατηγικών (ThinkAloud 
Protocol) 
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Πόρποδας, 2002). Ακριβώς, η ανάπτυξη και διαμόρφωση στρατηγικών ανταπόκρισης στις 

απαιτήσεις της ανάγνωσης και παραγωγής γραπτού λόγου συμβαδίζει με το στάδιο της 

ολοκλήρωσης μιας πρώτης γλωσσικής και μεταγλωσσικής επίτευξης, που συνδέεται με τις 

ικανότητες εξαγωγής κειμενικού νοήματος, τη φωνολογική του προσπέλαση, τη σύνθεση –

μέσω της γραφής- απλών κειμενικών δομών και την επίγνωση ότι και ο γραπτός λόγος 

υπηρετεί παρόμοιες με τον προφορικό επικοινωνιακές ανάγκες μετάδοσης και λήψης 

νοηματοδοτημένων μηνυμάτων (Clay, 2002). Οι παραπάνω στρατηγικές προσέγγισης του 

γραπτού λόγου αξιοποιούν όλα τα προαναφερόμενα επίπεδα μεταγλωσσικών κατακτήσεων 

αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ενίσχυσή τους, ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος 

της εκμάθησης του γραπτού λόγου-ως ανάγνωσης και γραφής (Γιάντσιος, 2006). 

Δ. Ο σκοπός της ανάγνωσης παίζει αποφασιστικό ρόλο στον τρόπο που ο αναγνώστης 

διαβάζει (λ.χ. επιπόλαια ή προσεχτικά, επίμονα ή χαλαρά, αργά ή γρήγορα, κ.ά.). Ο σκοπός 

πάλι της ανάγνωσης διαμορφώνεται και γι αυτό διαφοροποιείται από ποικίλους παράγοντες, 

όπως π.χ. από το ίδιο το κείμενο, τις συνθήκες ανάγνωσης αλλά επίσης-και κυρίως- από τα 

αναγνωστικά κίνητρα και τις προθέσεις του αναγνώστη . Π.χ. συνήθως διαβάζουμε 

προσεχτικά και συγκεντρωμένα ένα κείμενο- λ.χ. επιστημονικό άρθρο- του οποίου τις  

πληροφορίες θέλουμε να απομνημονεύσουμε ή να αξιοποιήσουμε σε μία εργασία ή 

παρουσίαση και πιο χαλαρά και επιφανειακά ένα λ.χ. διαφημιστικό κείμενο σε περιοδικό. 

Ενδέχεται, όμως, και το ίδιο το κείμενο λ.χ. μια λογοτεχνική νουβέλα να το διαβάζουμε 

προσηλωμένοι στο βαθμό που απλά θα μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την εξέλιξη της 

πλοκής και με διαφορετικό τρόπο, αν αυτή (η νουβέλα)  αποτελεί αντικείμενο μιας 

επιστημονικής εργασίας (με επιμονή και συγκέντρωση, επαναγνώσεις συγκεκριμένων 

σημείων, υπογραμμίσεις, κ.ά.). Φυσικά, ενδέχεται ο σκοπός της ανάγνωσης να μην είναι 

μονοσήμαντος αλλά διττός ή πολλαπλός ή και να μετασχηματίζεται στην πορεία της 

διαδικασίας. Είναι φανερό, πάντως, ότι ο αναγνωστικός στόχος οδηγεί τον αναγνώστη να 

αναλαμβάνει αναγνωστικές πρωτοβουλίες, να προσαρμόζει ή να αναπροσαρμόζει 

αναγνωστικές τακτικές, να ενεργοποιεί κάθε φορά διαφορετικούς τύπους γνωστικής 

εμπειρίας και υλικού, καθώς και στρατηγικών ανάγνωσης (Harmer, 1991). Συναφείς 

προϋποθέσεις που σχετίζονται με την επίτευξη κατανόησης είναι α) τα ισχυρά αναγνωστικά 

κίνητρα και το ενδιαφέρον για την ανάγνωση (λ.χ. πρέπει να κατανοήσω τις οδηγίες χρήσης 

ενός προϊόντας αν θέλω να το αξιοποιήσω) β) Η ανάγκη της επικοινωνίας, που 

συμπεριλαμβάνει «ανοιχτούς» δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ αναγνώστη-συγγραφέα  αλλά 

και μεταξύ αναγνωστών ενός κοινού κειμένου (π.χ. μέσα σε μία σχολική αίθουσα) γ) 

κατάλληλο και πρόσφορο για τον αναγνώστη κειμενικό είδος ως προς το γλωσσικό του 
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επίπεδο και ως προς τα ενδιαφέροντά του αλλά και τις πολιτισμικές του «αποσκευές» 

(Αποστολίδου, 1999). 

Ε. Μια άλλη πηγή ατομικής διαφοροποίησης της ανάγνωσης είναι η ποικιλία και η δυναμική 

των αναγνωστικών κινήτρων, που αναγνωρίζεται ως η διάθεση του αναγνώστη να αφιερώσει 

περισσότερη ή λιγότερη έμφαση στην αναγνωστική δραστηριότητα. Εξωτερικά (εξωγενείς 

παρωθήσεις, ανταμοιβές υλικές και λεκτικές, κ.ά.) και εσωτερικά κίνητρα (ατομική 

προαίρεση, προσωπικό ενδιαφέρον, πνευματική ευχαρίστηση, συναισθηματική ικανοποίηση, 

κ.ά.). Τα εξωτερικά κίνητρα, ως μέσο παρακίνησης-παρώθησης της αναγνωστικής επίτευξης 

προκαλούν, σύμφωνα με έρευνες, αμφιλεγόμενα αναγνωστικά αποτελέσματα. Αναφερόμαστε 

σε κίνητρα  εσωτερικά, που συνήθως ενισχύουν τόσο τη συχνότητα εμπλοκής σε 

αναγνωστικές δραστηριότητες όσο και την αποτελεσματικότητα της ανάγνωσης και τα οποία 

μπορούν να ταξινομηθούν πιο εξειδικευμένα σε σχέση με τη φύση, τη λειτουργία και το 

πλαίσιο στο οποίο ενεργοποιούνται (λ.χ. σε σχέση με τους στόχους της δραστηριότητας, τις 

προδιαμορφωμένες αντιλήψεις  για την ανάγνωση σε πλαίσιο εκπαιδευτικό ή κοινωνικό, 

ατομικά ενδιαφέροντα, κοινωνική ανταμοιβή, κ.ά.). Έτσι, προκύπτουν πολλαπλές 

αναγνώσεις, όχι μόνο από διαφορετικούς αναγνώστες αλλά και από τον ίδιο αναγνώστη 

ανάλογα με το κείμενο αλλά και τις συνθήκες ή προοπτικές της δραστηριότητας και μια 

συνεπαγόμενη ακολουθία από δεξιότητες και στρατηγικές ανάγνωσης που σε κάθε περίπτωση 

ενεργοποιούνται ή αδρανοποιούνται. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε τον συσχετισμό των 

ενισχυμένων εσωτερικών κινήτρων με τη χρήση στρατηγικών αλλά και το βαθύτερο επίπεδο 

αναγνωστικής μάθησης (Schiefele, 1999).  

Στ. Ανάγνωση και συγκείμενο: Περιλαμβάνει και ενσωματώνει όλα εκείνα τα στοιχεία και τις 

παραμέτρους της ανάγνωσης που δε σχετίζονται άμεσα με τον αναγνώστη και το κείμενο 

αλλά ως παράπλευρες, ταυτόχρονες συνθήκες της ανάγνωσης  επηρεάζουν τον αναγνώστη, το 

κείμενο και το αναγνωστικό αποτέλεσμα. Κάποιες από αυτές τις προκαθορίζει ο αναγνώστης 

ή ο εκπαιδευτικός –όταν υλοποιείται στα πλαίσια της σχολικής μάθησης- και άλλες απλά 

τίθενται ή διατίθενται από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον (Βάμβουκας, 1984).                                

- Η οικογένεια (πολυεπίπεδος παράγοντας που σχετίζεται με μορφωτικό-κοινωνικό – 

οικονομικό επίπεδο, το αναγνωστικό υλικό που παρέχει, η ποιότητα και συχνότητα 

ανάπτυξης σχετικών ευκαιριών και αναγνωστικών δραστηριοτήτων, κ.ά).  

-Το εκπαιδευτικό σύστημα:  το σχολικό, γλωσσικό υλικό,  ο εκπαιδευτικός , οι μέθοδοι 

αναγνωστικής διδασκαλίας, κ.ά.   

- Το στενό ή ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον: παρέες, κοινωνικές δραστηριότητες και 

συμμετοχή, κ.ά. (Πόρποδας, 2002∙ Τάφα, 2001) αλλά και κοινωνικοοικονομικοί και 
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πολιτισμικοί συντελεστές που επηρεάζουν σε συνέργεια και ως πλαίσιο  τα αναγνωστικά 

αποτελέσματα και τις εν γένει μαθησιακές και ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών. 

- Παράγοντες, επίσης,  συνδιαμόρφωσης του περιβάλλοντος μάθησης και της αναγνωστικής 

κατανόησης θεωρούνται το χωροταξικό περιβάλλον μάθησης  που ορίζουν οι ποιοτικές ή μη 

υλικοτεχνικές υποδομές και αισθητικές προδιαγραφές και το οποίο προάγει ή περιορίζει την 

προδιάθεση απέναντι στις μαθησιακές- αναγνωστικές δραστηριότητες. Παράλληλα, στην 

υποβοήθηση (άμεσα και έμμεσα) των αναγνωστικών εμπειριών συμβάλλει ένας μαθησιακός-

δημιουργικός χώρος εμπλουτισμένος (λ.χ. γωνιά ανάγνωσης, βιβλιοθήκη, εικαστικά έργα, 

κλπ) (Κανάκης, 2006∙ Gambrell, 1996 στο Αργύρη 2015). 

- Τέλος, ο βαθμός κοινωνικής αλληλεπίδρασης: Το ευνοϊκό αναγνωστικό και μορφωτικό 

κλίμα διαμορφώνεται και από το επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της ομάδας 

(λ.χ. ελευθερία έκφρασης, προαγωγή διαλόγου, αλληλοσεβασμός, ανταλλαγή αναγνωστικών 

και κοινωνικών εμπειριών) αλλά και από τη διαχείριση εκ μέρους του εκπαιδευτικού των 

διδακτικών παρεμβάσεων-κατευθύνσεων που καθοδηγούν τους μαθητές και τους εμπλέκουν 

νοηματοδοτημένα, ευχάριστα και φυσικά σε αναγνωστικές δραστηριότητες με έντονο τον 

επικοινωνιακό χαρακτήρα μέσα στην ομάδα αναδεικνύοντας την κοινωνική και συλλογική 

φύση της ανάγνωσης (Παντελιάδου, 2011∙ Gambrell, 1996 στο Αργύρη, 2015). 

Το μοντέλο γλωσσικής προσέγγισης που αξιοποιεί και αναδεικνύει ιδιαίτερα το συγκείμενο 

ως ρυθμιστή του γλωσσικού φαινομένου είναι η επικοινωνιακή προσέγγιση της γλωσσικής 

μάθησης και διδασκαλίας. Συστατικό στοιχείο κάθε γλωσσικής δράσης αποτελεί η 

επικοινωνιακή ικανότητα (Communicative competence), που εστιάζει στην επικοινωνιακή 

διάσταση της γλώσσας, αναγνωρίζοντας ότι πρωταρχικός σκοπός είναι η επικοινωνία με 

βάση το συγκείμενο και η διδασκαλία οφείλει να καλλιεργεί τη γνώση της σωστής και 

κατάλληλης  χρήσης  της γλώσσας με κριτήριο τον επικοινωνιακό  στόχο  και  την  

επικοινωνιακή περίσταση (Hymes, 1972). 

 

1.4 Ο Αναγνώστης στο επίκεντρο 

Μια σημαντική διαφοροποίηση από την παραδοσιακή στη νεότερη αντίληψη της ανάγνωσης  

αποτελεί και ο ρόλος που αποδίδεται στον αναγνώστη. Οι πιο σύγχρονες προσεγγίσεις δεν 

θεωρούν πλέον ότι η «ευθύνη» του αναγνώστη εξαντλείται στο να αναζητήσει το 

προκαθορισμένο από τον συγγραφέα νόημα που ενδημεί στο κείμενο και στη συνέχεια να το 

αντλήσει και να το αφομοιώσει αλλά ότι ο ρόλος του αναγνώστη αναβαθμίζεται, εφόσον 

συνδημιουργεί το νόημα  σε αλληλεπίδραση με το ίδιο το κείμενο  και με τη συμβολή της 

προϋπάρχουσας γνώσης, των ιδεών, στάσεων του αναγνώστη, καθώς επίσης και τις 
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αναγνωστικές του προθέσεις και προσδοκίες. Οι απόψεις αυτές καθιστούν τον αναγνώστη 

σημαντικό συντελεστή του νοήματος και την ανάγνωση μια δυναμική και δημιουργική 

διαδικασία (Giasson, 2014). Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε αυθαίρετες και 

ανυπόστατες νοηματοδοτήσεις ερήμην του κειμένου (Tardif & Craik, 1989) αλλά να 

καταστήσει σαφές πως η σύγχρονη οπτική της ανάγνωσης ενσωματώνει στις θεμελιώδεις της 

διαδικασίας παραμέτρους της οπωσδήποτε τον αναγνώστη και το συγκείμενο. 

             Η ανάγνωση, ως αναγνωρισμένο μέσο μάθησης και πρόσκτησης γνώσεων συνιστά 

μια ενεργητική, δυναμική διαδικασία που αναβαθμίζει  τον έμπειρο αναγνώστη από παθητικό 

εγγραφέα πληροφοριών σε ενεργό συνδιαμορφωτή του μαθησιακού αποτελέσματος και τον 

θέτει σε γνωστική εγρήγορση. Επίσης, πέρα από ένα απλό επίπεδο κατανόησης εμπλέκει και 

διαδικασίες συλλογισμών και κριτικού τύπου συσχετισμών των πληροφοριών , οπότε και 

αναγνωρίζει τον αναγνώστη ως την βασική παράμετρο του αναγνωστικού «φαινομένου» 

επιφορτίζοντάς τον με καινοφανείς ευθύνες και στρέφει το επίκεντρο της έρευνας σε αυτόν, 

τις εσωτερικές του διεργασίες και όλες τις συνιστώσες (εσωτερικές και εξωτερικές) που τις 

επηρεάζουν. 

Το κείμενο παρέχει ένα σύνολο πληροφοριών και νοημάτων που ο αναγνώστης 

καλείται να εκμαιεύσει κατάλληλα αξιοποιώντας όλο το υπάρχον γνωστικό υπόβαθρο και τις 

εμπειρίες του (δομές του υποκειμένου-αναγνώστη) παράλληλα με ενεργοποίηση ποικίλων 

υποδεξιοτήτων (διαδικασίες ανάγνωσης). Η κατανόηση ενός κειμένου συνδέεται από την 

πλευρά του αναγνώστη με γνώσεις για τον κόσμο, γνώσεις για τη γλώσσα και τους 

κειμενογλωσσικούς της μηχανισμούς και τις γνωστικές δεξιότητες για την παρακολούθηση 

της σκέψης (Alderson, 2000). Βασικές προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη αναγνωστική 

διαδικασία θεωρούνται ο αναγνώστης να έχει επίγνωση α) του στόχου της ανάγνωσης (γιατί 

διαβάζει) β) ποιες ικανότητες οφείλει να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των στόχων του 

και γ) ποιες διαδικασίες εμπλέκονται , δηλαδή πώς να διεκπεραιώσει την ανάγνωση (purpose- 

ability- processes), όσα δηλαδή ο αναγνώστης πραγματώνει, υλοποιεί συνειδητά ή ασύνειδα 

σε όλο το φάσμα της αναγνωστικής περίστασης (λ.χ. στρατηγικές ανάγνωσης, συνήθεις 

πρακτικές ανάγνωσης) (Psaltou-Joycey, 2010). Έτσι καταλήγουμε στον ορισμό του 

«αυτορρυθμιζόμενου αναγνώστη», αυτού, δηλαδή, «θέτει ρεαλιστικούς στόχους, επιλέγει 

αποτελεσματικές στρατηγικές, ρυθμίζει το επίπεδο κατανόησης του προς ανάγνωση κειμένου 

και αξιολογεί την πρόοδό του με βάση τους στόχους που ετέθησαν» (Horner & Shwery, 2002,). 
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1.4.1 Δομές αναγνώστη 

Ως ο κυρίαρχος πλέον συντελεστής της ανάγνωσης,  ο αναγνώστης αναγνωρίζεται από τις 

σύγχρονες προσεγγίσεις ως ένα δυναμικό σύνολο δομών και διαδικασιών. Οι δομές του 

αναγνώστη, ο οποίος αποτελεί την πιο περίπλοκη μεταβλητή στα μοντέλα ανάγνωσης, 

διακρίνονται σε Α) γνωστικές (γνώσεις γλωσσικές και εννοιολογικές) και Β) 

συναισθηματικές. Οι γνωστικές πάλι αφορούν  i)  την ίδια τη γλώσσα: Το γνωστικό 

οπλοστάσιο για τη γλώσσα εμπλουτίζεται σταδιακά, αρχικά μέσα στο οικογενειακό 

περιβάλλον από την νηπιακή ηλικία και μέχρι να φτάσει το παιδί στην σχολική εκπαίδευση 

έχει ήδη κατακτήσει πολλές σημαντικές γνώσεις της γλώσσας ή των γλωσσών του. ii) τον 

κόσμο, το φυσικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, πνευματικό περιβάλλον → νοητικά σχήματα, 

εμπειρίες, βιώματα (Βάμβουκας,1984). Όπως ισχύει γενικά για τη μάθηση και σύμφωνα με τις 

αρχές του εποικοδομισμού, η αξιοποίηση της προγενέστερης γνώσης είναι σημαντική 

προϋπόθεση για να κατανοηθεί και προσκτηθεί ένα κείμενο. Ο μαθητής αλλά και εν γένει ο 

αναγνώστης νοηματοδοτεί και ερμηνεύει τόσο πληρέστερα το κείμενο όσο περισσότερο 

μπορεί να συσχετίσει, να γεφυρώσει το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που του παρέχει με 

γνώσεις , δεδομένα και εμπειρίες ή εικόνες και ιδέες για τον κόσμο, που ήδη κατέχει. Επίσης, 

κάθε αναγνώστης ενεργοποιεί και αξιοποιεί συνεχώς κατά την αναγνωστική διαδικασία όλο 

το διακειμενικό κεφάλαιο που έχει αποθησαυρίσει μέσα από την αναγνωστική του  «ιστορία» 

και σίγουρα αυτό τον καθοδηγεί, ώστε να κατανοεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο το κείμενο 

που τον ενδιαφέρει (Μπαμπινιώτης, 1994∙ Ματσαγγούρας, 2000). 

Β) Συναισθηματικές δομές του αναγνώστη: Αν οι γνωστικές δομές υποβοηθούν ή και 

ελέγχουν αυτό που ο μαθητής μπορεί να κάνει κατά την αναγνωστική διαδικασία, οι 

συναισθηματικές δομές, εφόσον συσχετίζονται με τις στάσεις, τις οπτικές και τα 

ενδιαφέροντα του αναγνώστη, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στον τρόπο που οι μαθητές 

προσλαμβάνουν αναγνωστικά το κείμενο (Giasson, 2014). Η Giasson βέβαια αναφερόμενη σε 

συναισθηματικές δομές στην ουσία συμπεριλαμβάνει ζητήματα και συνιστώσες (αντιλήψεις, 

ιδεολογίες, προτιμήσεις, ενδιαφέροντα) που εκτός από ψυχοσυναισθηματικό έχουν και 

κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο. Ουσιαστικά αυτή η «μεταβλητή» της ανάγνωσης 

προσδιορίζει τα αναγνωστικά κίνητρα του μαθητή-αναγνώστη, παράγοντα ζωτικό και 

κρίσιμο αναφορικά με τους μαθητές της Α΄βάθμιας  και γυμνασιακής σχολικής βαθμίδας, για 

τους περισσότερους από τους οποίους η ψυχοσυναισθηματική συνθήκη, η μιμητική στάση 

(π.χ. φιλαναγνωσία γονέων), τα «θέλω» τους αποτελούν πιο ισχυρά μαθησιακά εναύσματα 

από άλλου τύπου παραμέτρους, όπως η αίσθηση του καθήκοντος, της αναγκαιότητας για 

λόγους εξειδίκευσης ή επαγγελματικού προσανατολισμού ή η επίγνωση αυτοδιαχείρισης 



57 
 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων με στόχο την αυτοβελτίωση, που αναπτύσσονται ως μαθησιακά 

κίνητρα κυρίως στις λυκειακές τάξεις της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης.  Στο πεδίο των 

συναισθηματικών δομών η ερευνήτρια διακρίνει δύο βασικές στάσεις: α) τη στάση του 

μαθητή απέναντι στην ίδια τη μαθησιακή διαδικασία της ανάγνωσης, αν δηλαδή τη γνωστική 

αυτή δραστηριότητα την αντιμετωπίζει θετικά, αδιάφορα, αρνητικά ή με ενδιάμεσες 

τοποθετήσεις και η οποία θα εμπλέκεται κάθε φορά που ο μαθητής θα αναλαμβάνει μια 

αναγνωστική δραστηριότητα και β) τη στάση που καθορίζεται από τα ενδιαφέροντα του 

μαθητή, όχι καθαρά σε επίπεδο αναγνωσμάτων αλλά κυρίως σε πεδία εξω-αναγνωστικών 

προτιμήσεων (λ.χ. τεχνολογία, φυσικός κόσμος, ψυχαγωγία, κλπ), παραδοχή που αναδεικνύει 

το βαθμό συνάφειας του προς ανάγνωση κειμένου με τα ειδικά ενδιαφέροντα του μαθητή  

σημαντικό συντελεστή διαμόρφωσης της θετικής αναγνωστικής στάσης του και 

ενεργοποίησης των αναγνωστικών κινήτρων (Βάμβουκας, 1984). 

1.4.2 Διαδικασίες αναγνώστη 

Ως σύνθετη διαδικασία, η αναγνωστική κατανόηση αναπτύσσεται ανάμεσα στο δίπολο 

κείμενο-αναγνώστης και απαιτεί την ενεργοποίηση εκ μέρους του δεύτερου δεξιοτήτων και 

προαποκτηθείσας εμπειρίας, ώστε να αλληλεπιδράσει με το κείμενο. Η δεξιότητα αυτή για 

τους έμπειρους αναγνώστες αντιμετωπίζεται συνήθως ως αυτοματοποιημένη διαδικασία που 

από την αναγνώριση των λέξεων και τη σημασιολογική τους ταύτιση μέσα από γνωστικές 

συνδέσεις και συνθέσεις οδηγούνται στην κατανόηση προτάσεων και παραγράφων του 

κειμένου.  

Μιλώντας για διαδικασίες ανάγνωσης στην ουσία περιγράφουμε συγχρονικές 

δεξιότητες που ενεργοποιούνται κατά την ανάγνωση. Όταν αυτές οι διαδικασίες γίνονται 

σκόπιμα, οργανωμένα, επιλεκτικά, αυτοκατευθυνόμενα από τον αναγνώστη τότε πλέον 

μιλάμε για στρατηγικές ανάγνωσης, όπως θα εξηγήσουμε και στο αντίστοιχο κεφάλαιο για τις 

στρατηγικές13. 

Ένα από τα πιο λειτουργικά σχήματα που περιγράφουν ικανοποιητικά τις διαδικασίες 

ανάγνωσης του αναγνώστη είναι το παρακάτω πενταμερές (Giasson, 2014) και περιλαμβάνει: 

α) Μικροδιαδικασίες: αναγνώριση –ταυτοποίηση λέξεων, αναγνώριση της σημασιολογικής 

πληροφορίας μιας λέξης/φράσης 
                                                           
13Είναι, όμως, σημαντικό, να αποσαφηνίσουμε ότι οι διαδικασίες - δεξιότητες και στρατηγικές-  συνδέονται, αλληλεπιδρούν 
και αλληλοϋποστηρίζονται συνεχώς μεταξύ τους και η διάκρισή  τους συχνά προσδιορίζεται- ποικιλοτρόπως και όχι 
ομοιογενώς είναι αλήθεια από διαφορετικούς ερευνητές- στο μέτρο διαφοροποίησης της χρονικής φάσης που υλοποιούνται, 
της ευρύτητας και έκτασης που καταλαμβάνουν ή και της συνειδητότητας και άρα της σκοπιμότητας του υποκειμένου της 
ανάγνωσης που τις ενεργοποιεί 
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β) Διαδικασίες ένταξης: αναπτύσσουν σημασιολογικούς δεσμούς μεταξύ 

φράσεων/προτάσεων. Πρωτεύοντα ρόλο αναλαμβάνουν λέξεις υποκατάστασης, δείκτες 

αναφοράς, λέξεις με δηλωτικές σχέσεις χωροχρόνου ή συναγωγή συμπερασμάτων (Αρχάκης, 

2005) 

γ) Μακροδιαδικασίες: δεξιότητες σφαιρικής κατανόησης, αναγνώριση δεσμών αλληλουχίας, 

συνεκτικότητας, συνοχής (λ.χ. κύριες ιδέες, τεχνικές πύκνωσης, αξιοποίηση δομικών 

στοιχείων του κειμένου, κ.ά.) 

δ) Διαδικασίες επεξεργασίας: Υπέρβαση του κειμένου «πέρα από τις προθέσεις και 

προσδοκίες του συγγραφέα» (Βάμβουκας, 1994) → συνδέεται με τρία επίπεδα ανάγνωσης, 

(Gombert & Fayol, 1992). 

ε) Μεταγνωστικές διαδικασίες: το μεταγνωστικό επίπεδο ωριμότητας κάθε αναγνώστη είναι 

διαφορετικό. Διευκολύνουν όλα τα επίπεδα ανάγνωσης και τις υπόλοιπες διαδικασίες, 

υποδηλώνουν συνήθως υψηλές αναγνωστικές επιδόσεις επαρκών αναγνωστών, δημιουργούν 

κίνητρα δράσης και αναγνωστικής προσαρμογής στρατηγικών και μέσων. 

1.4.3 Ποιος είναι ο έμπειρος και επαρκής αναγνώστης; 

Ένα μεγάλο μέρος της γνώσης που έχει συσσωρευτεί για την ικανοποιητική αναγνωστική 

κατανόηση και τις προδιαγραφές του επαρκούς αναγνώστη- ειδικά και στο ζήτημα των 

στρατηγικών- προέκυψε από παρατηρήσεις της αναγνωστικής συμπεριφοράς των καλών 

αναγνωστών (Duke & Pearson, 2008/9). Επαρκείς αναγνώστες θεωρούνται οι στρατηγικοί ή 

εποικοδομητικά ανταποκρινόμενοι αναγνώστες, οι οποίοι ενορχηστρώνουν προσεχτικά τις 

γνωστικές πηγές τους, καθώς διαβάζουν (Pressley & Afflerbach, 1995). 

Πολλοί μελετητές αναγνωρίζουν και αναδεικνύουν την ικανότητα μεταγνωστικής 

επίγνωσης της αναγνωστικής κατανόησης και  κάποιες γενικές κατευθύνσεις αναγνωστικής 

συμπεριφοράς ως την ειδοποιό διαφορά μεταξύ αδύναμων και επιδέξιων αναγνωστών. 

Αποδίδουν στους επιδέξιους/ώριμους αναγνώστες την ικανότητα α) να εμπλέκονται 

εμπρόθετα  σε διαδικασίες αναγνωστικού προσχεδιασμού, β) να έχουν επίγνωση του τι 

διαβάζουν, της αιτιότητας και των στόχων της ανάγνωσης, γ) να διαθέτουν εν δυνάμει 

σχεδιασμούς/πλάνα και στρατηγικές για τη διαχείριση των ενδεχόμενων αναγνωστικών 

δυσχερειών, καθώς και για την παρακολούθηση του κειμενικού υλικού και δ) να  

ενεργοποιούν στρατηγικές  περιοδικού αυτοελέγχου της πορείας της αναγνωστικής 

κατανόησης (Paris & Jacobs, 1984∙ Pressley & Afflerbach, 1995∙ Duke & Pearson, 2008/9). Τα 
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χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με τους Pressley & Afflerbach, (1995) μπορούν να 

συνοψιστούν στα παρακάτω: 

- Αξιοποιούν πολλαπλές μεθόδους προσέγγισης του κειμένου 

- Είναι επιλεκτικά προσεκτικοί 

- Κρατούν σημειώσεις, προβλέπουν, παραφράζουν, διατυπώνουν υποθέσεις ή συμπεράσματα, 

προκειμένου να υπερβούν αναγνωστικές δυσχέρειες. 

- Κυρίως ερμηνεύουν παρά αποκωδικοποιούν 

- Δομούν εικόνες, ομαδοποιούν πληροφορίες, θέτουν ερωτήματα στον εαυτό τους. 

- Ακολουθούν τακτικές σύνοψης, επανάγνωσης, επανατοποθέτησης στο περιεχόμενο του 

κειμένου. 

- Προσαρμόζουν τις αναγνωστικές τους τακτικές κατάλληλα και συντονισμένα με βάση τον 

επικαιροποιημένο κάθε φορά αναγνωστικό στόχο. 

Επίσης, κατά την Block (1986) οι έμπειροι αναγνώστες: 

- Αναγνωρίζουν στοιχεία δομής του κειμένου 

- Αξιοποιούν το γνωστικό τους υπόβαθρο και τα ατομικά τους βιώματα. 

- Ακολουθούν περισσότερο το απεικονιστικό/αντανακλαστικό μοντέλο ανάγνωσης14. 

Στην ουσία  σε πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά ο έμπειρος και επαρκής 

αναγνώστης συναντά και ταυτίζεται με τον κριτικό αναγνώστη. Επίσης, οι περισσότερες από 

τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο ικανός αναγνώστης αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες 

στρατηγικές γνωστικού, μνημονικού, αντισταθμιστικού, μεταγνωστικού και κριτικού 

περιεχομένου. Εξάλλου, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο για τις στρατηγικές ανάγνωσης, οι 

περισσότερες από αυτές προέκυψαν από την παρατήρηση και οικειοποίηση αναγνωστικών 

μεθόδων και τακτικών που ακολουθούν οι έμπειροι και αποτελεσματικοί αναγνώστες. 

1.5 Βασικές γνωστικές θεωρίες μάθησης/ανάγνωσης 

Οι γνωστικές θεωρίες μάθησης ερμηνεύουν τους τρόπους και περιγράφουν τους μηχανισμούς 

που ο μαθητής αποκτά πρόσβαση στη γνώση συμμετέχοντας ενεργητικά στις μαθησιακές 

διαδικασίες (McLaughlin, 1990). Η γνωστική δομή δεν αποτελεί ένα αθροιστικό σύστημα 

αναμνήσεων αλλά περισσότερο λειτουργεί ως «περίληψη» της προϋπάρχουσας εμπειρίας, 

καθώς βασίζεται σε γενικούς κανόνες που ανακύπτουν μέσα από τα αναρίθμητα γνωστικά-
                                                           
14Δηλαδή, κυρίως διερευνούν τις προσωπικές τους «αντανακλάσεις» στο κείμενο και δεν επιζητούν μονοδιάστατα να 
ανασύρουν το σημασιολογικό του περιεχόμενο → εγωκεντρική και εσωστρεφής ανάγνωση (Reflexivemode), σε 
αντιπαραβολή με τη διευρυμένη/εκτεταμένη ανάγνωση που επικεντρώνεται στην άντληση νοήματος και την ανάσυρση των 
ιδεών και στάσεων του συγγραφέα (Extensivemode). Η διαφοροποίηση αυτή συνιστά επί της ουσίας και το μέτρο 
διαφοροποίησης ανάμεσα στα δύο πρώτα επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης, της απλής, επιφανειακής (Ι) και της 
ερμηνευτικής (ΙΙ,) δηλαδή, κατανόησης από τη μια και της κριτικής προσέγγισης των κειμένων από την άλλη (ΙΙΙ). 
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εμπειρικά δεδομένα αλλά και τις παροντικές κάθε φορά προθέσεις /προσδοκίες μας για μια 

συγκεκριμένη νοητική επεξεργασία/δραστηριότητα. Δηλαδή, η προϋπάρχουσα γνώση δεν 

ανταποκρίνεται ακριβώς ως ταξινομημένο αρχείο εμπειριών/δεδομένων αλλά περισσότερο ως 

ένα πολύπλοκο λειτουργικό σύστημα που έχει διαμορφωθεί και συνεχίζει να διαμορφώνεται 

αυτό- και ετεροτροφοδοτούμενο από ένα σταθερό μείγμα φαντασίας (δημιουργικής 

ανασύνθεσης) και εμπειριών σε ένα δυναμικό συνεκτικό όλο. Γι αυτό εξάλλου γνωρίζουμε 

περισσότερα από όσα μας έχουν διδάξει (Smith, 2006). Βασικός συντελεστής των γνωστικών 

θεωριών είναι οι αναπαραστάσεις των γνώσεων ως ένα είδος «σειριακού» στο ξεκίνημα, 

«παράλληλου» αργότερα δομικού συστήματος, οι οποίες αρχικά και προσωρινά 

εγκαθίστανται στη βραχύχρονη μνήμη (εργαζόμενη) και στη συνέχεια αποθηκεύονται στη 

μακροχρόνια μνήμη. Υπήρξαν, βέβαια, προβληματισμοί για τον τρόπο και την 

πολυπλοκότητα που λαμβάνουν χώρα οι νοητικοί μηχανισμοί και οι διαδικασίες 

αναπαράστασης των πληροφοριών στο «εσωτερικό μας σύστημα» και προτάθηκαν διάφορες 

εναλλακτικές προσεγγίσεις Α) Δομές Β) Σχήματα Γ) Θεωρίες 

Α) Έννοιες- εννοιολογικές δομές: σύμφωνα με αυτή την αντίληψη οι γνώσεις/πληροφορίες 

για τον κόσμο είναι εσωτερικευμένες με τη μορφή εννοιών, οι οποίες αλληλοσυνδέονται 

μεταξύ τους σχηματίζοντας ιεραρχικές εννοιολογικές δομές με υπερκείμενες και υποκείμενες 

έννοιες και οι οποίες βασικές έννοιες συντίθενται είτε από σύνολα ιδιοτήτων  και 

χαρακτηριστικών είτε διακρίνονται από πρωτοτυπικά χαρακτηριστικά, διακριτά για την κάθε 

έννοια. Η συσχετιστική γειτνίαση και η επιμέρους ταύτιση κάποιων τέτοιων ιδιοτήτων ή 

πρωτοτυπικών χαρακτηριστικών σηματοδοτεί τις συνδέσεις και τις ομαδοποιήσεις των 

εννοιών και την πρόκληση συγκλίσεων ή αποκλίσεων μεταξύ τους. Επίσης, ως μάθηση 

μπορεί να νοείται και η σταδιακή αναδιάρθρωση και αναδιάταξη της ιεραρχικής δομής των 

εννοιών σε νέα εσωτερικά, οργανωτικά σχέδια-διακλαδώσεις ή και συνολικότερες 

μεταπηδήσεις σε εννοιολογικά σύνολα (Thagard, 1992c). 

Β) Σχήματα: Πρωτοεμφανίστηκε ως όρος από τον Bartlett (δεκαετίες του ΄20 και του ΄30) για 

να αποδώσει τον τρόπο που δομούνται και συγκροτούνται οι γνώσεις ως μαθησιακό μοντέλο. 

Η καταχώριση των γνώσεων στη μακροπρόθεσμη μνήμη μπορεί να επιτελείται με τη μορφή 

¨γνωστικών σχημάτων¨, τα οποία δεν αναπαριστούν μονάχα μία πληροφορία αλλά και μια 

ακολουθία από ¨ενέργειες». Ο Smith (2006) ορίζει τα γνωστικά σχήματα (τα οποία τα 

ονομάζει και μεταφορικά ¨σχήματα¨, εφόσον δεν αποτελούν τα ίδια τα ¨πράγματα¨ αλλά τη 

μεταφορική και αναπαραστατική γνώση για τα πράγματα) ως « εκτεταμένες αναπαραστάσεις 

γενικότερων μοτίβων ή επαναλαμβανόμενων γεγονότων που προκύπτουν στην εμπειρία μας». 
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 Πιθανή θεωρείται η επαγωγική διαδικασία κατασκευής των παραπάνω σχημάτων ενώ ως 

προς τον διαμορφωτικό και εξελικτικό χαρακτήρα της μάθησης, τα σχήματα επιτρέπουν τον 

εμπλουτισμό τους με νέες ακολουθίες ή ενέργειες ή μπορεί να αναφέρονται και  στη ρύθμισή 

τους, ώστε να είναι πιο σαφή κι οριοθετημένα. Δηλαδή, οι γνώσεις που προσλαμβάνει ο 

άνθρωπος (μέσω λ.χ. της ανάγνωσης) οργανώνονται σε γνωστικά σχήματα (patterns) που 

αναφέρονται σε ένα θέμα, έννοια, φαινόμενο και τα οποία υποδιαιρούνται σε επιμέρους 

σχήματα που περιλαμβάνουν πιο εξειδικευμένες πληροφορίες πάντα σε σχέση με τη 

γενικότερη κατηγορία. Έτσι, κάθε νέα πληροφορία έρχεται και «επικάθηται»   σε έναν ήδη 

οργανωμένο και δομημένο, έτοιμο γνωστικό υποδοχέα, ώστε να ενσωματωθεί σε αυτό το 

σχήμα, το οποίο βέβαια θα προσαρμοστεί αλλά και θα αναπροσαρμόσει εν μέρει - εξαρτάται 

από το είδος και τη δυναμική της πληροφορίας αλλά και από το πόσο σταθερά και καλά 

δομημένο είναι το υπάρχον γνωστικό σχήμα- το προϋπάρχον γνωστικό σχήμα. Τέλος, 

ενδέχεται να αναδιοργανώνονται ή να ανασχηματίζονται. Έτσι, στην ουσία, σύμφωνα με το 

μοντέλο των γνωστικών σχημάτων (γ.σ.), η γνώση και η μάθηση οικοδομούνται μέσω της 

αφομοίωσης των νέων πληροφοριών  αλλά και τη δυναμική και επιδραστική ενεργοποίηση 

μετασχηματιστικών διεργασιών που επιφέρουν (βλ. εποικοδομισμός, Piaget, 1976). Ή αλλιώς: 

Η γνώση κάθε ατόμου για οποιοδήποτε ζήτημα συγκροτεί ένα σχήμα που εμπεριέχει 

περαιτέρω σχήματα. Οι νεοεισερχόμενες πληροφορίες προσλαμβάνονται και κατευθύνονται 

προς τους γνωστικούς αυτούς «υποδοχείς», όπου θα υποστούν έλεγχο και επεξεργασία για 

την αναδιαμόρφωση, μετασχηματισμό των παλαιών σχημάτων με την προσθήκη των νέων 

δεδομένων. Η ανάκληση των γ.σ. ή γραφών, όπως τα ονομάζουν άλλοι (script) (Schank & 

Adelson, 1977) που  συντελείται μέσα από μνημονικές διεργασίες –πιθανά συσχετίζονται με τη 

σημασιολογική μνήμη- μπορεί να λειτουργήσει είτε προσθετικά στα υπάρχοντα γ.σ. είτε 

αφαιρετικά. 

Γ) Θεωρίες: Υπερβαίνοντας το περιγραφικό πλαίσιο των σχημάτων και τη σειρά των 

ενεργειών που πιθανά συμπεριλαμβάνουν , οι θεωρίες αποτυπώνουν τα γνωστικά 

«εισερχόμενα» με την έλλογη σύνδεσή τους με τα αίτια που τα προκαλούν ως «φαινόμενα». 

1.5.1 Βασικά μοντέλα ανάγνωσης και διδασκαλίας 

Αν και υπάρχουν πολλές συχνά αντιπαραβαλλόμενες ή και με μικρές αποκλίσεις «σχολές» 

θεωρητικής προσέγγισης αναφορικά με τα μοντέλα ανάγνωσης/κατανόησης κειμένων θα 

μπορούσαμε να ορίσουμε μία βασική διαχωριστική γραμμή εκεί κάπου στη δεκαετία του 

1980, για να διαφοροποιήσουμε-κατηγοριοποιήσουμε μια πιο παραδοσιακή αντίληψη 
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ανάλυσης της αναγνωστικής διαδικασίας από μια πιο σύγχρονη και «ολιστική» που 

ακολουθεί από εκεί και πέρα. Αν η πρώτη, η  πρωθύστερη άποψη, αντιμετωπίζει την 

ανάγνωση ως την εφαρμογή μιας ακολουθίας ειδικών, μεμονωμένων δεξιοτήτων τις οποίες 

αρκεί ο μαθητής να διδαχτεί και να διεκπεραιώσει «τεχνικά», η προσέγγιση αυτή δεν δύναται 

να ερμηνεύσει το συνακόλουθα παράδοξο, γιατί  πολλοί/ές αδύναμοι/ες γλωσσικά και 

αναγνωστικά μαθητές/τριες υλοποιούν πολύ συχνά ειδικές στρατηγικές αναπτύσσοντας 

μεμονωμένες δεξιότητες σε μεγαλύτερο βαθμό από περισσότερο επαρκείς 

αναγνώστες/μαθητές (Irwin, 1986).  

Στο ανοιχτό αυτό ερώτημα έρχεται να απαντήσει η δεύτερη μεγάλη κατηγορία 

θεωριών αναγνωστικής προσέγγισης, αυτές δηλαδή που κατανοούν την ανάγνωση ως μία 

σφαιρική, σύνθετη, δυναμική, ολιστική διαδικασία, όπου οι ποικίλες δεξιότητες 

αλληλοτροφοδοτούνται και όπου οι ποικίλες στρατηγικές ενεργοποιούνται συνδυαστικά και 

σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους σε μια ενιαία δραστηριότητα και σε πραγματικό περιβάλλον 

ανάγνωσης. Σύμφωνα με την Giasson (2014) καμία δεξιότητα ανάγνωσης ή στρατηγική που 

την καλλιεργεί δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, εφόσον αξιοποιείται μεμονωμένα και δεν 

μετουσιώνεται σε γνήσια αναγνωστική πράξη. Κάθε στρατηγική (γνωστική, μνημονική, 

μεταγνωστική, κλπ) ανασύρεται, υλοποιείται και αποδίδει εν τέλει αναγνωστικό αποτέλεσμα 

σε συνάρτηση και αλληλεπίδραση με άλλες. Έτσι, λ.χ. μια στρατηγική ελέγχου και 

αξιοποίησης της συντακτικής δομής του κειμένου δεν μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα 

από την σχεδόν ταυτόχρονη συνδρομή στρατηγικών ανάκλησης πραγματολογικών γνώσεων 

ή επεξεργασίας λεξιλογίου ή αξιοποίησης εικόνας σε μια συνολική, πολυσύνθετη  

δραστηριότητα άντλησης νοήματος και αναπλαισίωσής του σε ένα δεδομένο 

κοινωνικοπολιτισμικό συγκείμενο. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός δεν ενδιαφέρεται 

πλέον για τη διδασκαλία μεμονωμένων στρατηγικών και για την ενίσχυση επιμέρους 

δεξιοτήτων, εφόσον γνωρίζει ότι αυτή η «τεχνική» γνώση από μόνη της δεν εξασφαλίζει την 

αναγνωστική επάρκεια, αν αυτές δεν γίνουν αντιληπτές ως συνιστώσες  μιας ενιαίας, 

ολιστικής, νοηματοδοτημένης  αναγνωστικής διαδικασίας.  

Μια επιπλέον διαφοροποίηση της παλαιότερης προσέγγισης της ανάγνωσης με τις  

νεότερες οπτικές είναι ότι  ένα σύγχρονο μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης οφείλει να 

περιλαμβάνει εκτός από το κείμενο, τον αναγνώστη και το συγκείμενο (Irwin, 1986), που 

αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα επιδραστική παράμετρος στην ολιστική αναγνωστική διαδικασία 

και το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα με τις δομές και τις τεχνικές ανάγνωσης αλλά περιγράφει 

ένα αναγνωστικό πλαίσιο που επηρεάζει σημαντικά το αναγνωστικό αποτέλεσμα ως 

ψυχολογικό κλίμα (λ.χ. ενδιαφέρον, προθέσεις, κίνητρα αναγνώστη), ως περιρρέον κοινωνικό 
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περιβάλλον (λ.χ. ανάγνωση ενταγμένη σε μαθησιακή σχολική δραστηριότητα, 

αλληλεπίδραση με συναναγνώστες-συμμαθητές, επιρροή οικογενειακού περιβάλλοντος) αλλά 

και ως φυσικές συνθήκες ανάγνωσης (λ.χ. χώρος, χρονική στιγμή, άνεση, φωτισμός, κλπ) 

(Giasson, 2014). 

1.5.2 Δύο αντιπαραβαλλόμενα Μοντέλα ανάγνωσης 

Προτείνονται διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των πολύπλοκων 

αναγνωστικών μηχανισμών , οι οποίες οδηγούν σε διαφοροποιημένες και ποικίλες διδακτικές 

και γλωσσοπαιδαγωγικές μεθοδολογίες πρόσκτησης και ανάπτυξης της αναγνωστικής 

ικανότητας. 

Υπάρχει μια πολύ στενή συνάρτηση ανάμεσα στο πως ορίζουμε και εξηγούμε την 

αναγνωστική διαδικασία κατανόησης και στους νοητικούς μηχανισμούς που θεωρούμε ότι 

συνεργάζονται και συνδράμουν στα αναγνωστικά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, αν θέλουμε 

να διευκολύνουμε την κατανόηση μέσω της ανάγνωσης επισημαίνοντας τεχνικές και 

στρατηγικές ανάγνωσης οφείλουμε να αποδεχτούμε έστω σε ένα γενικό περίγραμμα ένα ή 

κάποια μοντέλα λειτουργίας της ανάγνωσης (Golder & Gaonac’h, 2004). Γενικά, δεχόμαστε ότι 

η κατανόηση ενός κειμένου προϋποθέτει την κατασκευή ενός νοητικού μοντέλου για μια 

συγκεκριμένη κατάσταση που συνδιαμορφώνεται από τα χαρακτηριστικά του κειμένου, τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη και τις ενεργοποιημένες γνωσιακές διαδικασίες που 

τα πρώτα δύο επιτρέπουν ή προκαλούν. Άρα, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά ενός κειμένου 

(λ.χ. οικείο περιεχόμενο και δομή, ειδικό λεξιλόγιο, ανοίκεια υφογλωσσικά στοιχεία, κ.ά.) 

επηρεάζουν τους τρόπους και τις γνωστικές διαδικασίες που διαθέτει ο αναγνώστης (λ.χ. 

επιλογή πληροφοριών, αξιοποίηση δομής, θεραπεία δυσκολιών ανάγνωσης, ρυθμός 

ανάγνωσης, κ.ά.) τα αποτελέσματα των οποίων αλληλεπιδρούν με άλλες διαστάσεις του 

κειμένου και διευκολύνουν ή παρακωλύουν την ενεργοποίηση ή μη τεχνικών ανάγνωσης 

(Bransford, Baclay & Franks, 1972, στο Golder & Gaonac’h, 2004). 

Μοντέλο επαγωγικών διεργασιών ή εστίαση στη μικροδομή (Bottom- uptextbasedmodel). 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή (Gough, 1972) η αναγνωστική κατανόηση ενός κειμένου δομείται 

και αρθρώνεται σταδιακά, από τις απλούστερες και  μικρότερες ενότητας λόγου (λέξεις) με 

ανοδική πορεία προς τα πιο σύνθετα και συνολικά αθροίσματα λόγου (φράσεις-προτάσεις-

περίοδοι-παράγραφοι), για να οδηγηθεί εν τέλει ο αναγνώστης, μέσα από αυτή τη 

¨διαβαθμισμένη¨ διαδικασία να ¨αποκαλύψει¨ και να εξάγει το κειμενικό περιεχόμενο 

συνολικά (επαγωγική μέθοδος από το μέρος στο όλον) (Alderson, 2000) . Αυτό το μοντέλο  
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αντιλαμβάνεται την ανάγνωση ως μια γραμμική, σειριακή, μονοσήμαντη διαδικασία, η οποία, 

όμως, εμπλέκει δεξιότητες αναγκαίες για τις αφετηριακές φάσεις της αναγνωστικής μάθησης 

των παιδιών, όπου η κατανόηση μοιάζει να αποτελεί δευτερεύοντα στόχο. Η συγκεκριμένη 

θεωρητική περιγραφή της αναγνωστικής κατανόησης διαμόρφωσε επιδραστικά και 

αντίστοιχα διδακτικά μοντέλα της ανάγνωσης, ως μιας σταδιακής, βαθμιδωτής και 

αθροιστικής μεθοδολογίας διδασκαλίας κατάκτησης και εμπέδωσης δεξιοτήτων, που ξεκινά 

λ.χ. από τη γραφη(μο)φωνημική ταυτοποίηση γραμμάτων /φθόγγων και καταλήγει στην 

ικανότητα του μαθητή να εξάγει συμπεράσματα μέσα από τη διατύπωση ερωτημάτων.  

Κύριος εκπρόσωπος- μοντέλο  της παραπάνω διδακτικής προσέγγισης υπήρξε η 

αναλυτικοσυνθετική μέθοδος, η οποία αντιλαμβάνεται τη διδασκαλία της ανάγνωσης ως 

διαδικασία ανάλυσης έργου, η οποία ταξινομεί και κατατάσσει τις απαιτούμενες δεξιότητες, 

τις εξασκεί μεμονωμένα και τις εμπεδώνει μέσω της επαναλαμβανόμενης εξοικείωσης με 

στοχευμένες δραστηριότητες, αυστηρά κατευθυνόμενες στη δεξιότητα-στόχο, ανάγοντας -

κατά τους κριτικά σχολιάζοντες ερευνητές-  την ανάγνωση σε συνάθροισμα μηχανιστικών, 

τεχνικών δεξιοτήτων και ουσιαστικά υποτιμώντας τις πολυδιάστατες νοητικές ικανότητες των 

μαθητών (Palinscar & Klenk, 1991 στο Kουλουμπαρίτση 2011) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

πολλές από τις μεθοδολογικές τεχνικές της μεθόδου δεν αποβαίνουν χρήσιμες στην 

αναγνωστική κατανόηση. 

Μοντέλο Παραγωγικών διαδικασιών ή  μέθοδος  με επίκεντρο τον αναγνώστη ή με εστίαση 

στη μακροδομή (Top- down/ reader based model). Κύριος εκπρόσωπος της θεωρητικής 

υποστήριξής του αναγνωρίζεται ο Kenneth Goodman (1987), ο οποίος για την ανάπτυξη και 

κατάκτηση υψηλών προδιαγραφών αναγνωστικής δεξιότητας προσδίδει προτεραιότητα στην 

ευχέρεια του αναγνώστη να νοηματοδοτεί ό, τι διαβάζει και να συλλαμβάνει έγκαιρα έγκυρες 

νοητικές αναπαραστάσεις, αντλώντας από το κείμενο τις απαιτούμενες και ουσιαστικές 

πληροφορίες που είναι συμβατές με τα δεδομένα της προϋπάρχουσας γνώσης και τις οποίες 

ήδη κατέχει∙ με άλλα λόγια, νοηματοδοτεί τα επιμέρους με αναφορά στη σύνοψη του όλου 

(παραγωγική μέθοδος σκέψης). Το μοντέλο αυτό ουσιαστικά ενεργοποιείται, εφόσον έχει ήδη 

κατοχυρωθεί από τον αναγνώστη ένα θεμελιώδες επίπεδο αναγνωστικής πρόσκτησης με την 

αξιοποίηση αφετηριακά του  Bottom- up μοντέλου, δηλαδή έχει ήδη επιτευχθεί η 

αυτοματοποιημένη ανάγνωση (Verhoeven & Leeuwe, 2008). Στη συνέχεια ο 

μαθητής/αναγνώστης στοχεύει σε ανώτερο επίπεδο αναγνωστικών δεξιοτήτων, όπου η 

προτεραιότητα δίνεται στην κατανόηση, ως βασικό μέσο της μάθησης. Ορισμένα 

χαρακτηριστικά του τύπου αυτού ανάγνωσης περιλαμβάνουν πρακτικές, όπως την σχεδόν 

ταυτόχρονη οριζόντια και κάθετη «περιήγηση» του κειμένου, την επιλεκτική προσοχή σε 
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εντοπισμένα σημεία του κειμένου που αναδεικνύει ως κομβικά με άξονες τη γλωσσική του 

επάρκεια, το αναγνωστικό ενδιαφέρον για τον αναγνωστικό στόχο, το κειμενικό είδος αλλά 

και το επίπεδο κατανόησης, τις  γραμματικοσυντακτικές φόρμες και νόρμες του κειμένου, τις 

λογικές αλληλουχίες και συνεπαγωγές, τα μορφοποιημένα και πρόσφορα προς αξιοποίηση 

γνωστικά σχήματα και προϋπάρχουσες δομές, κ.ά15(Κουλουμπαρίτση, 2011). Στη συνέχεια 

λειτουργεί με βάση υποθέσεις σε σχέση με την εγκυρότητα των νοητικών αναπαραστάσεων 

που διαμορφώνει με βάση τις ¨εξέχουσες¨ λέξεις/φράσεις, ελέγχει την ορθότητα των 

επιλογών του για τη νοητική αναπαράσταση που έχει προκύψει στον άξονα της 

προγενέστερης γνώσης αλλά και των υπόλοιπων μερών του κειμένου με αξιοποίηση 

μνημογνωστικών ανακλήσεων, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τη διαμόρφωση 

υποθέσεων νοήματος σε σχέση με τις ¨ανεξερεύνητες¨ περιοχές του κειμένου. Η θεωρητική 

προσέγγιση του Top- down μοντέλου της ανάγνωσης, μας οδηγεί στην οικοδόμηση νοήματος 

που αναβαθμίζει τον αναγνώστη σε έναν ενεργητικό ρόλο και ανάγει την ανάγνωση σε μία 

δυναμική δραστηριότητα πολυεπίπεδη και πολυπαραγοντική, με ανάπτυξη πολλών 

διασυνδέσεων στα νοηματικά κέντρα του κειμένου και σε μια, εν τέλει, υποκειμενική, 

εξατομικευμένη και μοναδική για τον κάθε αναγνώστη διαδικασία.  

Είναι σημαντικό να τονίσουμε, εδώ, ότι το συγκεκριμένο μοντέλο αναγνωστικής 

προσέγγισης ενός κειμένου συνδέεται με πλήθος στρατηγικών τόσο απλής όσο και βαθιάς 

γνωστικής επεξεργασίας, όπως η αξιοποίηση εικόνων, τίτλου και πλαγιότιτλων, 

εξωκειμενικών πληροφοριών, η γενική και επιλεκτική προσοχή, κ.ά., που αναβαθμίζουν το 

επίπεδο της αναγνωστικής κατανόησης. Όσο πιο έμπειρος ο αναγνώστης τόσο πιο ευρύ και 

πολυδιάστατο το ρεπερτόριο στρατηγικών και δεξιοτήτων που ενεργοποιούνται και τόσο πιο 

επιδέξιος καθίσταται στην αξιοποίηση πολλαπλών και πολύμορφων ενδο- και εξωκειμενικών 

στοιχείων, για την επίτευξη ολοκληρωμένης κατανόησης16 (Κουλουμπαρίτση, 1997∙ Lipson & 

Wixson, 1991). 

Και αυτό το θεωρητικό μοντέλο πυροδοτεί άλλου τύπου διδακτικές μεθοδολογίες της 

ανάγνωσης που συχνά αντιπαρατίθενται με αυτές του πρώτου. Φαίνεται, όμως, πως η 

                                                           
15Είναι εμφανές ότι πολλές «πρακτικές» της αναγνωστικής αυτής προσέγγισης ταυτίζονται με στρατηγικές ανάγνωσης 
κυρίως γνωστικού και μεταγνωστικού τύπου 
16Για να κατανοήσει κανείς τη σημασία της μεθόδου αναγνωστικής Top- down προσέγγισης αξίζει να αναφερθούμε στην 
έρευνα των Meyer, Brandt & Bluth (1980). Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτήν, η ενεργοποίηση εκ μέρους των μαθητών του 
γυμνασίου στρατηγικών  που αξιοποιούν τη δομή και οργάνωση του κειμένου συνδέονται αρκετά ισχυρά με τη συστηματική 
μάθηση και με τη δεξιότητα ανάκλησης περιεχομένου. Ειδικότερα, η χρήση  Top- down –μακροδομή κειμένου- στρατηγικών 
ανάγνωσης, που αξιοποιούν τα δομικά, ιεραρχικά, οργανωτικά χαρακτηριστικά των κειμένων εξασφάλισε στους μαθητές 
υψηλότερες επιδόσεις στη δυνατότητα ανάκλησης σημασιολογικών δεδομένων του κειμένου αλλά και διευκόλυνε την 
ανάσυρση εκείνων των λεπτομερειών που συσχετίζονταν με οργανωτικά, δομικά στοιχεία του, ακόμα και όταν αυτά 
αφορούσαν την ανάγνωση κειμένων με χρονική απόσταση μιας εβδομάδας, συνδέοντας έτσι αυτές τις στρατηγικές 
ταξινομητικά και με μνημονικές στρατηγικές. 
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συνδυαστική αξιοποίηση διδακτικών πρακτικών και από τις δύο διδακτικές προτάσεις είναι 

επωφελής και αναγκαία για την κατάκτηση μιας άρτιας εγγραμματοσύνης – ολοκληρωμένες, 

δηλαδή, δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου-, οι οποίες   προσδιορίζονται 

συμπεριληπτικά στα παρακάτω:                             

- δυνατότητα εκ μέρους του αναγνώστη ανάσυρσης και συνδυαστικής αξιοποίησης της 

προγενέστερης γνώσης συσχετιστικά με τις νέες πληροφορίες 

- ανάδειξη κεντρικού νοήματος με πύκνωση του νοηματικού περιεχομένου 

 - αυτοαναφορικά ερωτήματα διερεύνησης και ελέγχου του νοήματος καθώς και επαλήθευσης 

της κατανόησης17(Τάφα, 2001∙ Lyon, 1998). 

Συνολικά, η ευεργετική επίδραση της συνδυαστικής προσέγγισης της αναγνωστικής 

κατανόησης και με τους δύο αυτούς αντιπαραβαλλόμενους τύπους επικροτείται από τους 

περισσότερους  μελετητές στα πλαίσια νέων ερευνητικών δεδομένων από το χώρο της 

γνωστικής ψυχολογίας (Κουλουμπαρίτση, 1995∙ Μήτσης,1998). Στα πλαίσια αυτά φαίνεται να 

λειτουργεί το Αντισταθμιστικό μοντέλο ανάγνωσης (interactive reading model) που αποτελεί 

ένα ενδιάμεσο , συνδυαστικό μοντέλο των άλλων δύο. Σύμφωνα με τον Moores (1996) 

υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στην αποκωδικοποίηση γραφηματικών και φωνηματικών 

συμβόλων από τη μία (μοντέλο Bottom- up ) και τη νοηματοδοτημένη διαδικασία 

προβλέψεων και αναφορών στο κείμενο από την άλλη (μοντέλο Top- down)18. 

1.5.3 Το Μοντέλο Ανάγνωσης των Γνωστικών Σχημάτων 

Για μια ολιστικότερη κατανόηση του φαινομένου της αναγνωστικής κατανόησης έχει 

ιδιαίτερη σημασία να συνδέσουμε τις γενικές θεωρίες μάθησης με τα αναγνωστικά μοντέλα 

και ειδικότερα με το θεωρητικό μοντέλο των γνωστικών σχημάτων, που αναδεικνύει το ρόλο 

των γνωστικών δομών και της ευρύτερης γνώσης του κόσμου στην ενίσχυση της ανάγνωσης 

και  το οποίο ερμηνεύει –μερικώς- τον τρόπο που ο άνθρωπος αποκτά γνώσεις, τις ανασύρει 

και τις αξιοποιεί (Anderson, 1977). Οι γνώσεις μας, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, 

κατηγοριοποιούνται και καταχωρίζονται ως πληροφορίες κάτω από γενικές έννοιες και 

ευρύτερες ταξινομίες, τα «σχήματα» (βλ.παραπάνω). Πρόκειται για «δυναμικές και 

πολύπλοκες οργανώσεις κατηγοριών. Τα είδη της αφηρημένης νοητικής δομής που μας 
                                                           
17Ταύτιση με στρατηγικές βαθιάς γνωστικής επεξεργασίας, μεταγνωστικού τύπου και εν μέρει κριτικής προσέγγισης, όπως 
τις παρουσιάζουμε ταξινομητικά στην παρούσα εργασία, βλ. ενότητα για νέα πρόταση τυπολογίας στρατηγικών. 
18Μοιάζει μάλιστα πιο συμβατό με τη λειτουργία και τα αναγνωστικά πρότυπα που εισάγουν οι   στρατηγικές ανάγνωσης, 
καθώς υπάρχουν στρατηγικές που αντιστοιχούν και στα δύο μοντέλα, εξυπηρετώντας διαφορετικές αναγνωστικές 
αναγκαιότητες και αναγνωστικά προφίλ υποκειμένων αλλά η συνδυαστική τους συλλειτουργία είναι που οδηγεί σε 
επιθυμητά και ικανοποιητικά αναγνωστικά αποτελέσματα. Η αναγνωστική ικανότητα κατανόησης βελτιώνεται και 
αντίστοιχα αυξάνεται η μαθησιακή αυτοπεποίθηση των μαθητών, όταν αυτοί είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τόσο Bottom- 
up όσο  και Top- down στρατηγικές ταυτόχρονα για την κατασκευή νοήματος του κειμένου. 
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επιτρέπουν να κατανοούμε τον κόσμο και να συμμετέχουμε κατάλληλα σε αυτόν» (Smith, 

2006). Η δομική διαμόρφωση αυτών των σχημάτων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το 

κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται (Pritchard, 1990) και γίνεται 

ιεραρχικά, με τα γενικότερα και συνολικότερα γνωστικά σχήματα να βρίσκονται ως 

«πλαίσια» στην «επιφάνεια» της μνημονικής πρόσβασης ενώ τα πιο εξειδικευμένα να 

παραμένουν βαθύτερα. Έτσι, από τη στιγμή που ο αναγνώστης έρχεται σε αναγνωστική 

επικοινωνία με ένα κείμενο, προκειμένου να «ανασύρει» τη σημασία του, αξιοποιεί το 

αντίστοιχο διαθέσιμο γνωστικό πλαίσιο  της προϋπάρχουσας γνώσης, το συνολικό 

περίγραμμα της κατάστασης που το κείμενο θέτει, καθώς και τα στοιχεία/πληροφορίες που 

άμεσα παρέχει το κείμενο. Όσο πιο συμβατά και ομοειδή είναι τα γνωστικά σχήματα που το 

κείμενο αναπαριστά με τα γνωστικά σχήματα του αναγνώστη τόσο πιο εύκολα και 

επιτυχημένα γίνεται η «αποκωδικοποίηση», ενώ η απουσία οικείων γνωστικών σχημάτων 

ανάλογων με του κειμένου στις γνωστικές υποδομές του αναγνώστη ενδέχεται να οδηγεί σε 

ατελέσφορη ή αποπροσανατολιστική αναγνωστική κατανόηση. Γράφει ο  Numan (1999), 

«Αντιλαμβανόμαστε ό, τι διαβάζουμε υπό το πρίσμα όσων ήδη γνωρίζουμε και 

συγχωνεύουμε αυτά που ήδη ξέρουμε με το περιεχόμενο αυτού που διαβάζουμε». Κατά την 

ανάγνωση λοιπόν, ο αναγνώστης στην ουσία νιώθει ότι κατανοεί – δεν σημαίνει ότι το κάνει 

κιόλας-, όταν μπορεί να ταξινομήσει, να «κλειδώσει» τις πληροφορίες (ποικίλου είδους και 

επιπέδου, γνωστικές και γλωσσικές) κάτω από μια γενικότερη κατηγορία, ένα ευρύτερο 

σχήμα, έννοια.  

Βέβαια, συχνά τα κείμενα δεν παρέχουν όλες τις πληροφορίες, καθώς ο συγγραφέας 

θεωρεί ότι ο αναγνώστης στον οποίο απευθύνεται είναι ικανός και τα κατάλληλα και 

επιθυμητά σχήματα/ έννοιες να ενεργοποιήσει και τις συγκεκριμένες κειμενικές πληροφορίες 

να αντιστοιχίσει  στα ευρύτερα σχήματα και να συμπληρώσει επαρκώς τα κενά από στοιχεία 

που παρέχονται στον αναγνώστη. Για αυτό και όλα τα κείμενα δεν είναι κατάλληλα για κάθε 

αναγνώστη και –ειδικά για τους μαθητές- οφείλουν να ανταποκρίνονται στο νοητικό 

(ηλικιακά), γνωστικό και ψυχοσυναισθηματικό τους επίπεδο (Giasson, 2014). Από την άλλη 

μαθητές που δυσκολεύονται να κατανοήσουν και πολύ περισσότερο να προσεγγίσουν κριτικά 

ένα κείμενο που οι παιδαγωγοί/εκπαιδευτικοί προκρίνουν για αναγνώστες της ηλικίας τους 

προφανώς- σύμφωνα με τη θεωρία αυτή- δεν έχουν διαμορφώσει τα κατάλληλα εννοιολογικά 

σχήματα, ώστε να προχωρήσουν επιτυχώς στις σωστές νοητικές ταξινομήσεις και άρα τα 

νοηματικά κενά που τροφοδοτούνται από το ελλειμματικό γνωστικό και πολιτισμικό τους 

υπόβαθρο είναι μεγαλύτερα από τα συνήθη, οι υποθέσεις και τα «αναγνωστικά ρίσκα» που 

καλούνται να πάρουν είναι περισσότερα από τα προσδοκώμενα και κατά συνέπεια οι 
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πιθανότητες να παρεκτραπούν σε παρανοήσεις, παρερμηνείες, λογικές αντιφάσεις και 

αναγνωστικά αδιέξοδα πολύ πιο  αναμενόμενες, γεγονός που ανατροφοδοτεί παιδαγωγικά την 

απογοήτευση και τη χαμηλή αυτοεκτίμησή τους και αναπαράγοντας την αυτοεκπληρούμενη 

προσδοκία της αναγνωστικής αποτυχίας. Κατ΄επέκταση για τη διδακτική πραγματικότητα, 

κάποιοι γλωσσοπαιδαγωγοί προτείνουν, σε περιπτώσεις που οι μαθητές δε διαθέτουν 

εξοικείωση με το περιεχόμενο ή το θέμα του κειμένου, οι δάσκαλοι να τους προσανατολίζουν 

στα ειδικά εκείνα στοιχεία του κειμένου που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα (εδώ 

εμπλέκονται αρκετές γνωστικές, μεταγνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές στρατηγικές) και 

όχι σε στρατηγικές ανάκλησης και αναφοράς σε γενικότερες προϋπάρχουσες γνώσεις (Floyd 

& Carell, 1987). 

1.5.4 Το μοντέλο της «κατασκευής-ενσωμάτωσης και το μοντέλο του «τοπίου» ή 

νοητικής αναπαράστασης 

Τέλος, υπάρχουν και μοντέλα που υποστηρίζουν θεωρητικά και ενσωματώνουν τόσο το 

αποτέλεσμα της ανάγνωσης όσο και τη διαδικασία  και συμβαδίζουν αλληλεπιδραστικά με τη 

θεωρία των «νοητικών/γνωστικών σχημάτων» κατά την αναγνωστική κατανόηση. Αν δηλαδή 

αντιλαμβανόμαστε ότι τα γνωστικά σχήματα αφορούν σε διαμορφωμένα ή και 

διαμορφωνόμενα συμπλέγματα αλληλεπιδρώντων και συναφών εννοιών, ιδεών, γεγονότων 

από τη μια (δηλωτική γνώση= η γνώση του τι), τότε τη διαδικασία πρέπει να την 

κατανοήσουμε από την άλλη ως τα προκύπτοντα «σχέδια δράσης» σε σχέση με το πώς 

(διαδικαστική γνώση) το υποκείμενο διαχειρίζεται αυτά τα νοητικά δίκτυα σε συγκεκριμένες 

συμπεριφορές επιλογής δράσης και απόφασης (Ντάβου, 2000).  

Τα μοντέλα της «κατασκευής-ενσωμάτωσης» της αναγνωστικής κατανόησης (Kintsch, 

1998)  και το μοντέλο του «τοπίου» ή νοητικής αναπαράστασης ή μοντέλο κατάστασης ή 

ψυχογλωσσικό, πέρα από ιδιάζουσες και εξειδικευμένες μικροδιαφοροποιήσεις 

αντιλαμβάνονται την κατανόηση ως τη σύνθεση ενός νοητικού μοντέλου για τη συνολική 

κατάσταση που αντιπροσωπεύει το κείμενο και βασίζονται σε υποθέσεις της «επεξεργασίας 

δεδομένων» τόσο κατά τη διάρκεια όσο και ως προς το αποτέλεσμα της αναγνωστικής 

διαδικασίας  και σύμφωνα με αυτά ο αναγνώστης θεωρείται ότι προχωρά στην κατασκευή 

μιας ¨νοητικής αναπαράστασης¨ του ¨τι λέει¨ το κείμενο. Με βάση, δηλαδή, τα παραπάνω 

μοντέλα, οι κρίσιμες ατομικές διαφοροποιητικές μεταβλητές της αναγνωστικής διαδικασίας 

και των αποτελεσμάτων της σε επίπεδο κατανόησης περιεχομένου περιλαμβάνουν το 

προϋπάρχον, θεματικά σχετικό με το κείμενο, γνωστικό υπόβαθρο, τους παράγοντες 
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προσοχής, τις αναγνωστικές στρατηγικές και τις γλωσσικές δεξιότητες, τις ικανότητες 

αποκωδικοποίησης και επιπρόσθετα για το μοντέλο του ¨τοπίου¨ (landscapemodel) τα 

προσωπικά αναγνωστικά πρότυπα και κριτήρια του κάθε αναγνώστη για τη ¨συνοχή¨ της 

δομημένης νοητικής αναπαράστασης. 

Κάθε νέα πληροφορία (ως φράση, πρόταση) ενεργοποιεί αυτοματοποιημένα, χωρίς 

ιδιαίτερη ενσυνείδητη προσπάθεια εκ μέρους του αναγνώστη, διαδικασίες, ίσως και 

στρατηγικές. Οι αυτοματοποιημένες αυτές διαδικασίες ανασύρουν έννοιες, γεγονότα, 

στοιχεία από το μνημονικό κεφάλαιο του αναγνώστη που έρχεται να καλύψει τα 

¨συμπερασματικά κενά¨ του αναγιγνωσκόμενου κειμένου και ενεργοποιούν «σχήματα» και 

κείμενα (Anderson & Pearson, 1984). Το μοντέλο, επομένως, προβάλλει την αναγνωστική 

κατανόηση ως μια δυναμική και εξελισσόμενη διαδικασία, εφόσον η συνδιαμόρφωση της 

νοητικής αναπαράστασης είναι συνεχής, διαρκεί - τουλάχιστον-  όσο διαρκεί και η ανάγνωση 

και σε κάθε στάδιό της επηρεάζει και διαφοροποιεί το σημασιολογικό σχήμα που είχε ο 

αναγνώστης ως εκείνη τη στιγμή και προετοιμάζει τη νοητική υποδοχή του επερχόμενου 

κειμενικού υλικού (Van den Broek,  Mouw & Kraal, 2016). Σε αυτά τα μοντέλα, ενώ η 

ανάγνωση γίνεται κατά κανόνα γραμμικά με βάση μια ακολουθία λέξεων, η κατανόηση θα 

πρέπει να παρασταθεί μάλλον ως μια σύνθετη δομή με αλληλεξαρτήσεις, συνιστώσες, 

επιμέρους σχέσεις-διασυνδέσεις χρονικές, χωρικές, αιτιολογικές, συνειρμικές, κ.ά. Το 

μοντέλο κατάστασης , λοιπόν, αποτυπώνεται καλύτερα  «εποπτικά»,  μέσα από περίπλοκες 

και «δαιδαλώδεις» διαγραμματικές αναπαραστάσεις, στις οποίες επικρατεί η συνθετότητα της 

νόησης  και όχι η γραμμικότητα της γλωσσικής δομής (Van Dijk & W. Kintsch, 1983 στο Golder 

& Gaonac’h, 2004). Το καταστασιακό αυτό μοντέλο συμπληρώνει την κατανόηση της 

αναγνωστικής κατανόησης, καθώς εκτός από την αναπαράσταση , ως νοητικό σχήμα 

συναφών εννοιών, ο αναγνώστης διαμορφώνει  μέσω αναπαραστατικών εικόνων μια 

γενικότερη, περικείμενη κατάσταση (περικείμενο), που περιβάλλει το βασικό νοητικό σχήμα 

και που το τοποθετεί σε ένα συγκεκριμένο χωροχρονικό και κοινωνικό πλαίσιο (λ.χ. χώρος, 

χρόνος, πρόσωπα, συνθήκες επικοινωνίας του κειμένου, πολιτισμικά συμφραζόμενα, 

υφολογικές αιτιολογήσεις, κ.ά.), το οποίο ο αναγνώστης δημιουργεί με το ίδιο το 

πληροφοριακό υλικό του κειμένου19. Μια επιτυχημένη αναγνωστική διαδικασία που 

εκλαμβάνεται ως αναπαράσταση προϋποθέτει το συνδυασμό μερών του αναγνωσθέντος 

                                                           
19Σημαντική η θεωρητική αυτή προσέγγιση και για την κατανόηση της κριτικής προσέγγισης της ανάγνωσης, εφόσον 
αναγνωρίζει τον άκρως δημιουργικό και συμμετοχικό ρόλο του αναγνώστη στην κριτική ερμηνεία του κειμένου, καθώς  η 
¨σύνθεση¨ του περικειμένου θεμελιώνεται κυρίως στο νοητικό και κοινωνικοϊδεολογικό κεφάλαιο που φέρει ο ίδιος και 
λιγότερο το κείμενο , το οποίο απλά παρέχει τις αναγκαίες βασικές πληροφορίες, τις οποίες επεξεργάζεται δημιουργικά, 
κριτικά και μετασχηματιστικά ο αναγνώστης, που τελικά παράγει το ¨δικό του κείμενο 
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κειμένου με δεδομένα από το γνωστικό υπόβαθρο του αναγνώστη που επιστρατεύονται όχι 

για να συγκροτηθεί μία λίστα πληροφοριών αλλά για να αλληλοσυνδεθούν και 

συναρθρωθούν με συνδεσμικές σημασίες και νοήματα, ώστε να συνδιαμορφώσουν μια 

νοηματικά συνεκτική αναπαράσταση20 (Kintsch &VanDijk, 1978). Με άλλα λόγια, ο βαθμός 

συνάφειας που ενεργοποιεί το νέο εισερχόμενο νοητικό σχήμα με το «γνωστικο κεκτημένο» 

επηρεάζει κατ΄ αναλογία το βαθμό κατάκτησης και εμπέδωσης της νέας γνώσης, άρα τις 

γλωσσικές αναγνωστικές επιδόσεις των υποκειμένων  (Ντάβου, 2000).   

Ποιοι είναι όμως οι συνεκτικοί όροι-σύνδεσμοι που ενισχύουν τη συνοχή του 

κειμένου; Οι βασικότεροι  τέτοιοι όροι-σύνδεσμοι αφορούν τις αναφορικές διασυνδέσεις των 

δεδομένων (ποιος είναι ποιος; τι είναι τι;, κ.ά. ) του κειμένου αλλά επίσης και τις λογικές και 

αιτιολογικές αλληλουχίες νοημάτων, γεγονότων, πράξεων που αναπαρίστανται στο κείμενο. 

Η συνολική κειμενική συνεκτικότητα ολοκληρώνεται με χωροταξικούς (spatial), χρονικούς 

και συναισθηματικούς δείκτες (relations). Όλα τα παραπάνω συνδιαμορφώνουν έναν 

αλληλοσυνδεόμενο και αλληλεξαρτώμενο δίκτυο πληροφοριών και δεδομένων. Τα δεδομένα 

αυτά –γεγονότα, δράσεις- αναπτύσσουν πολλούς και ισχυρούς δεσμούς με τα άλλα μέρη της 

νοητής αναπαράστασης και αποτελούν τα ¨κεντρικά δομημένα στοιχεία¨ της. Ο βαθμός 

δεξιότητας στις προδιαγραφές της συνεκτικότητας του κειμένου διαμορφώνει αναγνωστικές 

διαφοροποιήσεις, καθώς δεν αντιλαμβάνονται όλοι οι αναγνώστες τις ίδιες σημασιολογικές 

συνδέσεις εννοιών, πληροφοριών  και γεγονότων του κειμένου. Η νοητική συνεκτικότητα και 

συμπληρωματικότητα των μερών δεν αφορά μόνο τη σύνδεση του νέου αναγνώσματος και 

του ανασυρόμενου από τη μνήμη πληροφοριακού υλικού αλλά την ανάπτυξη συνδεσμικών 

σημασιών και ανάμεσα στα δομικά μέρη (λέξεις, προτάσεις, παράγραφοι, ενότητες, 

κεφάλαια) του νέου υλικού που υπόκειται σε αναγνωστική επεξεργασία. 

1.5.5 Από τις γνωστικές προσεγγίσεις της αναγνωστικής κατανόησης στην κριτική 

προσέγγισή τους 

Η διευρυμένη αντίληψη αυτοελέγχου της μαθησιακής διαδικασίας από το υποκείμενο που 

¨εξασφαλίζουν¨ οι γνωστικές προσεγγίσεις της ανάγνωσης μέσω της ανάδειξης της 

μεταγνώσης ως δομικό στοιχείο της μάθησης μετακυλύει, βέβαια, την ευθύνη και το 

δικαίωμα για τη διεκπεραίωση της μαθησιακής/αναγνωστικής διαδικασίας στο ίδιο το 

υποκείμενο της μάθησης/ανάγνωσης, χωρίς όμως, να του προσδίδει και το αντίστοιχο 

δικαίωμα να επιλέγει το περιεχόμενο της μάθησής του. Κάτι που προφανώς αναπληρώνει, 
                                                           
20Aντιστοιχεί στην ερμηνευτική προσέγγιση κειμένου →2ο επίπεδο ανάγνωσης και εν μέρει και το 3ο επίπεδο της κριτικής 
προσέγγισης, σύμφωνα με το «πρότυπο» αναγνωστικής κατανόησης που υιοθετήθηκε στην παρούσα εργασία. 
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προτείνει και αναδεικνύει ο κριτικός γραμματισμός αλλά και οι λεγόμενες ¨συμμετοχικές 

θεωρητικές προσεγγίσεις¨ για τη μάθηση. Οι τελευταίες συνοδεύονται από τη λεγόμενη 

«στροφή στην κοινωνικότητα» και επιδιώκουν τη διαμόρφωση κοινωνικά αυτενεργών 

υποκειμένων, διαθέσιμων για διαρκή μάθηση. Κοινό σημείο των παραπάνω προσεγγίσεων 

είναι ότι η μάθηση «πραγματοποιείται μέσα στη και μέσα από τη συμμετοχή σε κοινωνικές 

πρακτικές». Η υιοθέτηση τέτοιων αντιλήψεων μας οδηγεί στην οπτική γωνία του 

«κοινωνικού υποκειμένου» με την έννοια ότι το άτομο πετυχαίνει να κατανοήσει τον κόσμο 

του και να δράσει διαμορφωτικά σε αυτόν μέσα από τη συμμετοχή του σε «κοινότητες 

δράσης» ή σε «πλαίσια δραστηριότητας» έχοντας αποκομίσει από την εκπαίδευση τα 

κατάλληλα μαθησιακά και κοινωνικοπολιτισμικά  εφόδια γι αυτόν τον σκοπό (Lave, Wenger, 

1991 & Dreier, 2007 στο Μαρβάκης, 2014). Πρόκειται για την οντολογική κοινωνικότητα του 

ατόμου, το οποίο μέσα από τη μάθηση αλλάζει και τον εαυτό του αλλά και διαιωνίζει ή 

μεταμορφώνει τις κοινωνικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται.  

Αν, λοιπόν,  οι γνωστικές θεωρίες της μάθησης και οι αντίστοιχες διαδικασίες και 

στρατηγικές που πρεσβεύουν επιδιώκουν να καταστήσουν τους μαθητές αυτενεργά και 

αυτόνομα υποκείμενα μάθησης μέσα στη σχολική τάξη και σε σχέση με το  μαθησιακό 

περιβάλλον της θεσμικής εκπαίδευσης, οι θεωρίες που συμφύρονται στα πλαίσια του 

κριτικού γραμματισμού και αναδεικνύονται ως συμμετοχικές θεωρητικές προσεγγίσεις 

προετοιμάζουν και ενδυναμώνουν υποκείμενα ικανά να αυτοπροσδιορίζονται και να 

αυτοκατευθύνονται μέσα στη σύγχρονη  κοινωνική πραγματικότητα και τις πολυσύνθετες 

κοινωνικές δομές.   

1.5.6 Το «υπόβαθρο» της κριτικής σκέψης 

Τόσο ο κριτικός γραμματισμός (κ.γ.) ως γενική εκπαιδευτική στοχοθεσία όσο και η κριτική 

προσέγγιση (κ.π.) της ανάγνωσης ως απότοκο της υιοθέτησής του  συνδέονται αναπόσπαστα 

με την έννοια της κριτικής σκέψης (κ.σ.), ως θεμελιακού εργαλείου και μίας εκ των ων ουκ 

άνευ προϋπόθεσής τους. Ειδικότερα, η κριτική σκέψη, ως παιδαγωγικός αξιολογικός άξονας 

επίτευξης της μάθησης συνδέεται με την ανάδειξη των νοητικών διεργασιών που προώθησαν 

τα διδακτικά μοντέλα  της γνωστικής ψυχολογίας όσο και το κίνημα της κριτικής σκέψης 

(Lipman, 1995). 

Ο ορισμός της κριτικής σκέψης (βλ. Κριτικός (εγ)γραμματισμός) δεν είναι ούτε απλός 

ούτε αυτονόητος. Σε γενικές γραμμές αναγνωρίζεται ως νοητική διεργασία άμεσα 

συνδεόμενη με τη λογική αλλά και με τη στοχαστική και ορθολογική σκέψη, που 
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επιστρατεύεται, όταν επιχειρείται  η λήψη μιας απόφασης (Κουλαϊδής, 2007). Για άλλους 

μελετητές επισημαίνονται διαφορετικές και ποικίλες προτεραιότητες παραμέτρων στη 

λειτουργία της κριτικής σκέψης. Αλλού η κριτική σκέψη συνδέεται με αξιολογικά κριτήρια 

και εντοπισμένες δεξιότητες, αλλού ξεχωρίζει ο αυτοκατευθυνόμενος χαρακτήρας της και η 

προσαρμοστική της δύναμη στη φύση των ζητημάτων και των γνωστικών αντικειμένων 

(Beyer, Paul, στο Τσακίρη & Καπετανίδου στο Κουλαϊδής, 2007) ενώ για τον Lipman (1995) 

συσχετίζεται με αξιοποίηση αντικειμενικών κριτηρίων για διατύπωση απόψεων/θέσεων, που 

όμως, μετασχηματίζονται και νοηματοδοτούνται διαφορετικά σε κάθε περίσταση, καθώς και 

με την ικανότητα αυτοδιόρθωσης και την ευαισθησία ανταπόκρισης στο περιβάλλον, 

τηρώντας όμως σταθερές τους άμεσους δεσμούς με τη λογική. 

Πρόκειται για ένα ανώτερο επίπεδο σκέψης που προϋποθέτει και ενεργοποιεί 

διαβαθμισμένα και ενσυνείδητα κριτήρια αξιολόγησης, επιλογής, αμφισβήτησης, 

αναδιαμόρφωσης, επανατοποθέτησης,  αυτοελέγχου, δημιουργικής αντιπαράθεσης ή  

σύνθεσης συστημάτων αξιών, ώστε ο μαθητής με τρόπο αυτόνομο και αυτογνωστικό να είναι 

σε θέση κάθε φορά να ανταποκρίνεται σε ποικιλόμορφες περιστάσεις κοινωνικής πρακτικής.  

Η Κριτική σκέψη δεν εξαντλείται σε μια στρατηγική, μέθοδο ή μονοσήμαντη λειτουργία 

αλλά γίνεται αντιληπτή ως ένα πολυσυλλεκτικό, πολυσύνθετο, δυναμικά αναπτυσσόμενο 

σύνολο διανοημάτων- με επίκεντρο τον ορθό λόγο-, μεθόδων και στρατηγικών- που οδηγούν 

σε γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες-, στάσεων και οπτικών, και τα οποία 

επιστρατεύονται σε ποικίλους συνδυασμούς ανάλογα με την περίσταση, προκειμένου να 

αναλυθούν και αξιολογηθούν πληροφορίες, να εξαχθούν συμπεράσματα, να οικοδομηθούν 

κρίσεις, να αποφασιστούν στάσεις και να σχεδιαστούν ή υλοποιηθούν δράσεις 

(Ματσαγγούρας, 2002). Στην πραγματικότητα, η κριτική σκέψη λειτουργεί ως μόνιμο και 

αυτοδιαχειριζόμενο εφόδιο ζωής, που ενισχύει τη σφαιρικότητα της προσωπικότητας, τον 

έλεγχο και το φιλτράρισμα της γνώσης, που θα αποτελέσει για το νέο άτομο το γνωστικό και 

¨κοσμοθεωρητικό¨ υπόβαθρο της νέας γνώσης και των νέων αξιολογικών 

κοινωνικοπολιτισμικών στάσεων. Με λίγα λόγια αποτελεί ισχυρό θεμέλιο για συγκρότηση  

ακέραιης και αυτοκαθοριζόμενης ατομικής και κοινωνικής συνείδησης και προϋπόθεση του  

ιδανικού και ευκταίου τύπου πολίτη-ανθρώπου σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη και 

αντιφατική κοινωνική πραγματικότητα. Άρα, η κριτική σκέψη συνδέεται όχι με το προφανές 

και το ρητό αλλά με το υποδηλούμενο και τα υπόρρητο, όχι με το συμβατό και το 

αβασανίστως αποδεκτό αλλά με την εναλλακτική οπτική και το τεκμηριωμένα 

αντιπαρατιθετικό. Φυσικά, η κριτική σκέψη δεν υιοθετείται ως ¨επιφοίτηση¨ αλλά δομείται, 

αναπτύσσεται και καλλιεργείται (ή οφείλει να ..) μεθοδικά μέσω της άμεσης και έμμεσης 
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διδασκαλίας σε όλους τους κοινωνικούς χώρους ύπαρξης και δράσης αλλά πιο συστηματικά, 

στοχευμένα και θεσμικά στο χώρο της εκπαίδευσης μέσα από συγκεκριμένους σχεδιασμούς, 

μεθοδεύσεις και επιλογές. 

Τέλος, σύμφωνα με ΥΠΕΠΘ, (Π.Ι., 2008: 149, 532), η κριτική σκέψη, ως 

γλωσσοπαιδαγωγικός στόχος, υποστηρίζεται επαρκώς από το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα 

(κι αυτό ας μείνει ασχολίαστο).Ο κριτικός γραμματισμός και η κριτική προσέγγιση έχουν 

ενσωματωθεί ως στοχοθεσία στα γλωσσικά μαθήματα αποβλέποντας στην ανάπτυξη της 

κριτικής ικανότητας χρήσης της γλώσσας με επικοινωνιακό και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε 

όχι μόνο οι μαθητές να κατανοούν τα ποικίλα κειμενικά είδη και τα κοινωνικοπολιτισμικά 

τους συμφραζόμενα αλλά να είναι σε θέση να τα αναπροσαρμόζουν κατάλληλα και έγκυρα, 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις εκάστοτε επικοινωνιακές ανάγκες και ταυτόχρονα να 

επιδρούν επί της ουσίας στην πρόοδο του κοινωνικού γίγνεσθαι [(Φ.Ε.Κ. Β.303/13-03-2013: 

3734, 3741, Πρόγραμμα Σπουδών 2011, Εγκύκλιος 139610/Γ2/01-10-2013 & Τα νέα ΠΣ για τη ΝΕΓ 

στα πιλοτικά σχολεία (2011)] 

1.5.7 Η κριτική αναγνωστική προσέγγιση ως μοντέλο ανάγνωσης 

Έχουν προταθεί, σύμφωνα πάντα και με τις ποικίλες θεωρίες μάθησης (βλ. ενότητα..) που 

εκπροσωπούν, ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, όπως 

ο διερευνητικός χαρακτήρας της μάθησης (μαθαίνω πώς να μαθαίνω) με στόχο την επίλυση 

συγκεκριμένων προβλημάτων και μέσα από τεκμηριωμένους επαγωγικούς συλλογισμούς ή 

όπως η προσομοίωση επιστημονικής προσέγγισης της γνώσης με την προώθηση και 

εμπέδωση αντίστοιχων στρατηγικών μάθησης  και κατευθυνόμενης διερεύνησης και με 

βασικό μεθοδολογικό μοτίβο τη φθίνουσα καθοδήγηση (εποικοδομητικά μοντέλα μάθησης) 

(Ματσαγγούρας, 2009). 

Το μοντέλο της κριτικής ανάγνωσης, χωρίς να απορρίπτει όλα τα προηγούμενα (λ.χ. 

όρους, παράγοντες, διαδικασίες και μηχανισμούς αναγνωστικής προσέγγισης των κειμένων) 

αλλά με προϋπόθεση την αξιοποίηση και  κατάκτηση των προηγούμενων σταδίων, 

αντιλαμβάνεται το επίπεδο-στόχο της  κριτικής προσέγγισης ως το  επίκεντρο της ανάγνωσης 

και την  αναγωγή του κειμενικού κόσμου σε ευρύτερα ατομικά και κοινωνικοπολιτισμικά 

συμφραζόμενα.  Στόχος, η συναγωγή συμπερασμάτων τόσο για το περιεχόμενο όσο και για 

τη «θέση» και «λειτουργία» του κειμένου στο  συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, που 

αμφισβητούν ή επιβεβαιώνουν, αποδέχονται ή αναδιατάσσουν, επηρεάζουν ή επηρεάζονται 

από  το κειμενικό  «σύμπαν». 
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Προσεγγίζοντας  τους όρους και τις προϋποθέσεις της κριτικής ανάγνωσης στην 

πραγματικότητα αναγνωρίζουμε δύο βασικούς τρόπους ανάγνωσης:                                                                                                           

α) Έναν επιφανειακό/ρηχό τρόπο ανάγνωσης που συνδέεται κυρίως με την παθητική 

ανάγνωση και χαρακτηρίζεται από την απουσία συγκεκριμένων αναγνωστικών στόχων, το 

συγκεχυμένο ή ανύπαρκτο προσανατολισμό της ανάγνωσης με βάση κάποιες οδηγίες ή 

κατευθύνσεις, τον αποστασιοποιημένο και αποκομμένο χαρακτήρα της που επιτελεί ο 

αναγνώστης χωρίς την ενεργοποίηση εσωτερικού ή συναναγνωστικού διαλόγου, ενώ 

διακατέχεται από ένα πνεύμα γενικευτικότητας και αοριστολογίας. Η σχολική διδακτική 

πράξη επιτρέπει ή διαιωνίζει τέτοια αναγνωστικά πρότυπα περί ανάγνωσης και ευνοεί , 

επίσης, τον επιφανειακό τύπο ανάγνωσης, αναπαράγοντας  παθητικές τακτικές, όταν 

υλοποιείται με ασαφείς και εξίσου γενικευτικές και συγκεχυμένες αναγνωστικές οδηγίες (λ.χ. 

κάνετε μία ανάγνωση και στη συνέχεια κρατήστε σημειώσεις ή απαντήστε στα ερωτήματα). 

β) Η κριτική  ανάγνωση, η οποία συνδέεται με τον ενεργητικό αναγνώστη και η οποία με τη 

σειρά της σηματοδοτείται από ενδεικτικές αναγνωστικές προσεγγίσεις, όπως η εσωτερική 

δέσμευση του αναγνώστη για την επίτευξη συγκεκριμένων αναγνωστικών στόχων και η 

ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής-διαλεκτικής σχέσης με το κείμενο, μέσω εσωτερικού 

διαλόγου αλλά και με προοπτικές συνανάγνωσης (πραγματικής  είτε φανταστικής). Στα 

πλαίσια της παιδαγωγικής μεθόδευσής της  ενισχύεται και καθοδηγείται, ως κοινωνική 

διαδικασία,  από έμπειρους αναγνώστες και ενήμερους εκπαιδευτικούς στην αναγνωστική 

διδασκαλία με κατάλληλους χειρισμούς και υποδείξεις. Συνολικά, η κριτική ανάγνωση ενός 

κειμένου συσχετίζεται με πολύπλοκες και σύνθετες νοητικές διεργασίες του αναγνώστη, ως 

απότοκο της βαθιάς και ουσιαστικής αλληλεπίδρασής του με αυτό, οι οποίες επί της ουσίας 

συνιστούν ειδικές στρατηγικές κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης (βλ. στρατηγικές κριτικής 

αναγνωστικής προσέγγισης) 

Η κριτική ανάγνωση συνδέεται αναμφισβήτητα με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 

όπως αυτή τέθηκε ως διδακτικός στόχος αλλά και εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας μιας 

Κριτικής Παιδαγωγικής από τη Νέα Αγωγή, με απώτερο προσανατολισμό την εμπέδωση μιας 

αντιαυταρχικής και μαθητοκεντρικής αγωγής ως προϋπόθεση του χειραφετημένου ατόμου. 

(Freire & Macedo,  1987). Η Κριτική Παιδαγωγική εστιάζει στην αναγκαιότητα ανάδειξης ενός 

νέου σχολείου και ενός καινοτόμου παιδαγωγικού λόγου, ως απάντηση στη διαμόρφωση ενός 

κόσμου κατ΄επίφαση δημοκρατικού και κατ΄ουσίαν απολυταρχικού, όπου οι άνθρωποι-

πολίτες- κοινωνικά υποκείμενα τείνουν να απολέσουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα 

δικαιολογούσαν τις αποδιδόμενες αυτές ιδιότητες. Επαναπροσδιορίζει τις έννοιες της 

κριτικής ικανότητας σε σύνδεση με τον κριτικό ρόλο του πολίτη και αναζητά τις γνωστικές 
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δεξιότητες και τις πρακτικές που τις νοηματοδοτούν. Επαναφέρει τους όρους τη ηθικής, της 

διεπιστημονικότητας μέσω του ορθού λόγου, τη διαλεκτική ανάδυση του λόγου και την 

ανάδειξη του κριτικού (εγ)γραμματισμού ως το πλέον αναγκαίο και πολυδιάστατο είδος 

γραμματισμού που θα θωρακίσει τον πολίτη του 21ου αιώνα με τις αξίες, στάσεις και 

δυνατότητες μιας νέας πολιτισμικής-πολιτικής συνείδησης και ευθύνης  για τις μελλοντικές 

προκλήσεις. Το σχολείο, μέσα σε αυτό το ευρύτερο  πλαίσιο οφείλει να εμφυσήσει την πνοή 

της κριτικής διάστασης του μαθητή-πολίτη, ώστε αυτός/ή να μεταβληθεί σταδιακά σε ενεργό 

φορέα ενός κοινωνικού μετασχηματισμού. Για να το πετύχει αυτό θα τους μάθει μία γλώσσα 

«κριτικής και ελπίδας», για να καταστούν ικανοί «να ερμηνεύουν τις υλικές συνθήκες μέσα 

στις οποίες τα όνειρα γεννιούνται και πραγματοποιούνται ή υποβαθμίζονται και 

ακυρώνονται. Το μεθοδολογικό εφόδιο που προτείνει η Κριτική Παιδαγωγική είναι το 

μοντέλο της διαλεκτικής διαδικασίας , όπου μέσα από κριτικό προβληματισμό, κριτική 

αντιπαράθεση και ουσιώδη επικοινωνία, οραματίζεται τη διαμόρφωση ανθρώπων 

ανυπότακτων σε κάθε μορφή πνευματικής και κοινωνικοπολιτικής καταπίεσης και 

υπεύθυνων στην αυτοδιαχείριση της ζωής τους (Φράγκος, 1977).  

Τέλος, αντιμετωπίζει τον εκπαιδευτικό ως κομβικό συντελεστή αυτού του  

παιδαγωγικού και κοινωνικού μετασχηματισμού και του επιφυλάσσει το ρόλο του 

«αναμορφωτή διανοούμενου».  

Άρα, ο κριτικός λόγος της ευρύτερης επιστημονικής προσέγγισης της Κριτικής 

Παιδαγωγικής (κ.π) εγκαθίσταται πρωταρχικά και χειραφετείται ως σχολικός λόγος στα 

πλαίσια και τις αναφορές του κριτικού γραμματισμού, για να αποκρυσταλλωθεί ως 

γλωσσοδιδακτική  προσέγγιση και πρακτική  και στο πεδίο της κριτικής ανάγνωσης.  

Συμπερασματικά, η υλοποίηση της κριτικής σκέψης προϋποθέτει μια σειρά από 

πολύπλοκη συνδυαστική συνέργεια νοητικών διεργασιών, γνωστικών σχημάτων, 

μεταγνωστικών ικανοτήτων¹ [Δεν είναι καθόλου τυχαία η συνδυαστική παρουσία υψηλών 

μεταγνωστικών ικανοτήτων ως προϋπόθεση/υπέδαφος ανάπτυξης ή μάλλον αλληλεπίδρασής 

της με την κριτική ικανότητα, όπως εδώ αναφέρεται (βλ. Συμπεράσματα-συζήτηση)] και 

στρατηγικών και υλοποιείται μέσα από συγκεκριμένες διαθέσεις, πρακτικές, δεξιότητες (λ.χ. 

σαφήνεια στη διατύπωση, αναζήτηση αιτιατού, χρήση πηγών, αξιοποίηση της κριτικής 

σκέψης του άλλου, ολιστική θεώρηση και ενδιαφέρον  για αξιολόγηση του σημαντικού ή του 

έγκυρου, ανάλυση επιχειρημάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων, επαλήθευση υποθέσεων, κ.ά.) 

(Κουλαϊδής, 2007). 

Η μεθοδευμένη καθοδήγηση προς το μοντέλο της κριτικής ανάγνωσης, οπωσδήποτε 

ενεργοποιεί νοητικές διαδικασίες που σχετίζονται με ενσυνείδητη ανάκληση δεδομένων 
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(προαπαιτούμενο γνωστικό επίπεδο για κάθε ανάγνωση) όσο και με βαθύτερη ερμηνευτική 

προσέγγιση, καθώς και μεταγνωστικού τύπου (αυτό)αξιολόγηση και αναστοχασμό (Κριτική 

Ανάγνωση).  

Τα παραπάνω είναι φανερό ότι, αν δεν ταυτίζονται, τουλάχιστον εμπεριέχουν, 

υποκινούν και συνδέονται με γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές αναγνωστικής 

κατανόησης και εφόσον προσανατολιζόμαστε στην κριτική σκέψη ως δυναμικό εργαλείο 

αλλά και στόχο ταυτόχρονα της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, οι θεωρητικές αυτές 

διατυπώσεις μετασχηματίζονται σε πρακτικά διδακτικά μέσα, μεθόδους και στρατηγικές 

διδασκαλίας. Η αξιοποίηση γνωστικών και μεταγνωστικών παραμέτρων της κριτικής σκέψης 

τροφοδότησε και τη σχηματοποίηση και ανάδειξη συγκεκριμένων στρατηγικών ερμηνευτικής 

και κριτικής προσέγγισης της ανάγνωσης, πεδίο στο οποίο εμπλέκεται και η παρούσα έρευνα. 

1.5.8 Πώς τελικά αντιλαμβανόμαστε  την αναγνωστική κατανόηση; 

Γενικά, η επικοινωνία διαμέσου του λόγου είναι πάντοτε ατελής, μερική, γιατί δεν υπάρχει 

πλήρης αντιστοιχία ανάμεσα σε εκείνο που λέγεται ή διατυπώνεται και σε αυτό που 

κατανοείται. Μία πλήρης, απόλυτη ταύτιση δύο συνομιλητών, συγγραφέα-αναγνώστη, είναι 

αδύνατη ή μάλλον νοείται ως ουτοπική/ιδεατή. Ο δέκτης της επικοινωνίας- ο αναγνώστης 

στην περίπτωση του γραπτού λόγου- είτε συνειδητά είτε όχι επιχειρεί ή οφείλει να επιχειρεί- 

ειδικά ο πιο έμπειρος- να ερμηνεύει ό, τι διαβάζει, υπερβαίνοντας τις σκοπέλους της 

γλωσσικής ασάφειας (δηλαδή, της πάντα σχετικής ταύτισης λόγου-ιδέας/έννοιας) και να 

κατανοεί. Στην πραγματικότητα δηλαδή, δεν υπάρχει ποτέ αναγνωστική κατανόηση αλλά 

μόνο αναγνωστική ερμηνεία. Αυτό που διαφοροποιεί τα επίπεδα ανάγνωσης, λοιπόν, είναι ο 

βαθμός ερμηνευτικής προσέγγισης, την οποία στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία 

κατανοούμε ως ένα φάσμα που ξεκινά από την βασική κατανόηση για να οδηγηθεί στην πιο 

σύνθετη και απαιτητική ανάγνωση∙ αυτήν της κριτικής προσέγγισης.  

Η πολυσημία και η αμφισημία που οι περισσότερες λέξεις υπηρετούν και που 

ενεργοποιούνται από τις διαφορετικές και πολλαπλές θέσεις και ρόλους των λέξεων στον 

παραδειγματικό και συνταγματικό γλωσσικό άξονα της πρότασης (Smith, 2004), θα 

καθιστούσε σχεδόν αδύνατη και προβληματική τη γλωσσική επικοινωνία, αν δεν 

θεωρούσαμε ότι τόσο ο συγγραφέας όσο και ο αναγνώστης-που εδώ μας ενδιαφέρει- έχουν 

μία βασική ιδέα για το σημασιολογικό περιεχόμενο της λέξης/φράσης που γράφει, ο πρώτος 

και διαβάζει, ο δεύτερος. Με λίγα λόγια, υπάρχει ένα γλωσσοεννοιολογικό προσδοκώμενο 

της ανάγνωσης με αποτέλεσμα να αποκλείονται, από τον αναγνώστη,  οι άλλες πιθανές 



77 
 

σημασιολογικές εκδοχές των λέξεων που διαβάζει και να επικεντρώνεται σε αυτήν που η 

αναγνωστική του εμπειρία και οι κειμενικές ενδείξεις του προσδιορίζουν ως πιθανή. 

Εξάλλου, φαίνεται ότι η ανάγνωση δεν αποτελεί άθροισμα όλων των σημασιών που 

προκύπτουν από το σύνολο των λέξεων μιας πρότασης αλλά μια επιλεκτική και διαρκής 

διαδικασία «λογοκρίνουσας» και αυτοκρινόμενης απόρριψης και πρόκρισης λέξεων και 

σημασιών με βάση και τη θεματική του κειμένου αλλά και του εννοιολογικού κεφαλαίου, που 

ήδη ο αναγνώστης κατέχει ως ατομική υποδομή. Άρα, το προαναγνωστικό υπόβαθρο του 

κάθε αναγνώστη αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα και μεταβλητή του αναγνωστικού 

αποτελέσματος. Φυσικά και κάθε αναγνωστική διαδικασία, ως διαδικασία μάθησης, είτε 

επιβεβαιώνει και σταθεροποιεί είτε μεταβάλλει το προγενέστερο γνωστικό υλικό και 

συμβάλλει στον εμπλουτισμό  και την εξελικτική του τροποποίηση και άρα διαμορφώνει εκ 

νέου το γνωστικό υπόβαθρο, που με τη σειρά του θα αλληλεπιδράσει με τις νέες 

αναγνωστικές/μαθησιακές εμπειρίες.  

Καταλήγουμε, λοιπόν, ότι κάθε αναγνωστική διαδικασία είναι μια διαδικασία 

κατανόησης αλλά και κάθε επίτευξη κατανόησης προάγει, τόσο με τα γνωστικά 

προσλαμβανόμενα όσο και με τις μεταγνωστικές εμπειρίες που παρήχθησαν και 

προσλήφθηκαν, τις νέες αναγνωστικές διαδικασίες. Βελτίωση αναγνωστικών δεξιοτήτων 

σημαίνει στην ουσία βελτίωση και ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης.  

 

1.6 Τα Επίπεδα της αναγνωστικής κατανόησης 

Έχουμε αναγνωρίσει ήδη, συζητώντας για την αναγνωστική κατανόηση ότι πρόκειται για μια 

σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει γνωστικές λειτουργίες πρόσληψης, επεξεργασίας, 

συγκράτησης και αξιοποίησης του σημασιολογικού περιεχομένου (λέξης, πρότασης, 

παραγράφου, κειμένου). Ο βαθμός και ο τρόπος αξιοποίησης του περιεχομένου αυτού 

υποστηρίζει ή εξασφαλίζει  και διαφορετικά επίπεδα αναγνωστικής πρόσκτησης. Επίσης, 

πρόκειται για διαδικασία συνεχούς δόμησης εννοιών που εκφύονται από τις λέξεις έτσι όπως 

αυτές συνδέονται συντακτικά και λειτουργικά μέσα στο κείμενο. Επηρεάζεται από την 

αναγνωστική εμπειρία/ικανότητες του αναγνώστη, τις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές για το 

θέμα και από τους τρόπους αξιοποίησης αυτών των δομών (λ.χ. ρεπερτόριο στρατηγιών) 

(Πόρποδας, 2002). 

Έτσι, προδρομικά, συνοπτικά και κατηγοριοποιημένα στην παρούσα εργασία 

δεχόμαστε τα εξής: 
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Ι. Απλή, βασική, πληροφοριακή, επιφανειακή ανάγνωση ή ανάγνωση με επίκεντρο/στόχο το 

«τι λέει, τι δηλώνει  το κείμενο» 

ΙΙ. Ερμηνευτική, βαθύτερη, ανάγνωση ή ανάγνωση με  επίκεντρο/στόχο το «τι εννοεί ή 

υποδηλώνει το κείμενο». Ανίχνευση, εντοπισμός και κατανόηση με τρόπο επαγωγικό 

χρονολογικών και αιτιωδών σχέσεων (από τα δεδομένα του κειμένου), παρόλο που ενδέχεται 

να μην τίθενται ρητά εκπεφρασμένα μέσα στο κείμενο. 

ΙΙΙ. Κριτική, δημιουργική και αναδιαμορφωτική αναγνωστική προσέγγιση με 

επίκεντρο/στόχο «τι νομίζω εγώ ότι δηλώνει και υποδηλώνει το κείμενο ή τι σκέφτομαι για 

όσα κατανοώ από το κείμενο και πως αντιδρώ νοητικά, ιδεολογικά. ψυχοσυναισθηματικά 

απέναντι σε αυτό» 

1.6.1 Πώς κατανοούμε  την τριεπίπεδη προσέγγιση της αναγνωστικής κατανόησης 

Σύμφωνα με τον Τσομπανίδη (2004) «Η αναγνωστική κατανόηση είναι μια ενεργητική 

διαδικασία, όπου οι εμπλεκόμενοι αναγνώστες είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούν ανώτερες 

γνωστικές λειτουργίες» με σκοπό να αναδείξουν τα νοήματά του  κειμένου και περιλαμβάνει 

την «κυριολεκτική, ερμηνευτική και κριτική κατανόηση, καθώς και την αντανάκλαση - 

αποτίμηση του κειμένου».  Άλλοι μελετητές διακρίνουν την ερμηνευτική κατανόηση, την 

οποία αντιλαμβάνονται ως τις αναστοχαστικές σκέψεις που επιτελεί ο αναγνώστης κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης και που αφορούν διερεύνηση σχέσεων αιτίας-αιτιατού, συγκριτικές 

προσεγγίσεις, λογικοφανείς εικασίες, συμπερασματικές απολήξεις λογικών συσχετισμών και 

που ανασύρονται από τα δεδομένα του κειμένου και τα οποία κυρίως υποδηλώνονται ή 

υπονοούνται. Παραπέρα αναγνωρίζουν και την κριτική κατανόηση, η οποία εφόσον έχει 

προσπελάσει το τι λέει ή τι θέλει να πει το κείμενο, έστω και υπόρρητα, προχωρά σε 

μεταγνωστικού τύπουκυρίως αξιολογήσεις στάσεων και αντιλήψεων, διαμόρφωση 

προσωπικών απόψεων προς επίρρωση ή αντιπαρατιθετική και ανατρεπτική τοποθέτηση 

απέναντι στις κειμενικές ιδεολογίες, τον έλεγχο της αξιοπιστίας της γνωστικής υποδομής και 

των πόρων του κειμένου ή της «διαύγειας» των προθέσεων του συγγραφέα (Παντελιάδου, 

2000). Ο αναγνώστης δε λειτουργεί ως παθητικός αποδέκτης των κειμενικών πληροφοριών 

αλλά καθώς κατανοεί και ερμηνεύει το κείμενο προβάλλει προσωπικές απόψεις, βιώματα ή 

αλλιώς φιλτράρει και μεταλλάσσει το μήνυμα του κειμένου με το γνωστικό και εμπειρικό του 

κεκτημένο (Γκίκας, 1995). 

Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την τεκμηρίωση της τριεπίπεδης αναγνωστικής 

προσέγγισης που αναγνωρίζουμε ως μία θεωρητική βάση της έρευνάς μας - και την οποία την 



79 
 

ιεραρχούμε με κριτήρια21τις επιδιώξεις του αναγνώστη, τις γνωστικές/μεταγνωστικές 

λειτουργίες και άλλες στρατηγικές που ενεργοποιεί, καθώς και τα αναγνωστικά 

αποτελέσματα που επιτυγχάνονται-  από έναν γενικό περιγραφικό ορισμό για τους στόχους 

και τη λειτουργία της αναγνωστικής διαδικασίας που εκθέτει εύστοχα και με σαφήνεια ο John 

Caroll (1970 στο Πόρποδας, 2002, σ. 408). «… όταν κατανοείς το μήνυμα μιας πρότασης, δεν 

έχεις απλώς αναγνωρίσει τις λέξεις που απαρτίζουν την πρόταση, αλλά έχεις ερμηνεύσει τις 

λέξεις με βάση τη γραμματική μορφή τους και συνεπώς έχεις κατανοήσει και τη γραμματική 

λειτουργίας τους. Ακόμα έχεις αναγνωρίσει τη συντακτική δομή της πρότασης και τον ρόλο 

της κάθε λέξης σε αυτήν και έχεις κατανοήσει το σημασιολογικό ρόλο της πρότασης22. 

Επιπλέον, είναι πιθανό να επιχειρείς να αξιολογήσεις τις πληροφορίες που αναφέρονται στην 

πρόταση, δηλαδή κατά πόσο αυτές είναι αληθείς, έγκυρες και σημαντικές, συγκρίνοντάς τις 

με τις γνώσεις που έχεις23.  

Τέλος, με βάση αυτά που διάβασες, είναι δυνατό να οδηγηθείς στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων τα οποία απέχουν αρκετά από το περιεχόμενο της πρότασης που διάβασες. 

Συνεπώς, η ανάγνωση μιας πρότασης (πολύ περισσότερο ενός ολοκληρωμένου κειμένου θα 

συμπληρώναμε) μπορεί να σε οδηγήσει στη διαμόρφωση ποικίλων συλλογισμών και 

σκέψεων με έντονο το πρόσημο του υποκειμενισμού24. 

Στο ζήτημα της αναγνωστικής κατανόησης και στους τρόπους με τους οποίους είναι 

δυνατό να διαβαστεί ένα κείμενο, ώστε να εξαχθεί νόημα και σημασία, φαίνεται πως το 

ενδιαφέρον δεν έγκειται πλέον τόσο στα συγκεκριμένα παραγόμενα προϊόντα της ανάγνωσης, 

τα οποία εν δυνάμει είναι άπειρα, σχεδόν τόσα όσα και τα αναγνωστικά γεγονότα, όσο στους 

διαφορετικούς στόχους και τις προοπτικές της αναγνωστικής προσέγγισης που επιχειρεί ένας 

αναγνώστης και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που η κάθε αναγνωστική πραγμάτωση κομίζει 

στο κείμενο. Με άλλα λόγια το ερευνητικό ενδιαφέρον δεν είναι να γνωρίσουμε τόσο το τι 

αποκόμισε ο κάθε αναγνώστης σε πληροφοριακό επίπεδο από κάθε ανάγνωση αλλά τι 

είδουςανάγνωση διετέλεσε, τι αναζήτησε, που επικέντρωσε την προσοχή του και γιατί, τι 

είδους αναστοχασμούςπραγματοποίησε, ποια ερωτήματα έθεσε προς το κείμενο και τον 

                                                           
21Η ανάδειξη κάποιων συγκεκριμένων κριτηρίων δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι παραγνωρίζουμε και τους άλλους 
αλληλεπιδρώντες παράγοντες της ανάγνωσης-αναφέρονται εξάλλου στο θεωρητικό μέρος της παρούσας μελέτης-, όπως το 
κειμενικό είδος, τις συνθήκες ανάγνωσης, την αναγνωστική εμπειρία, το προϋπάρχον γνωστικό κεφάλαιο του αναγνώστη, τις 
μαθησιακές ιδιαιτερότητές του, τις εκπαιδευτικές και διδακτικές προτεραιότητες και μεθοδολογίες αναγνωστικής 
προσέγγισης, κ.ά. 
22Ως εδώ αντιστοιχεί σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με το τριεπίπεδο μοντέλο ανάγνωσης που δεχόμαστε, στο 1ο επίπεδο της 
απλής κατανόησης 
23[ Εδώ το περιεχόμενο και οι επιδιώξεις της ανάγνωσης διαχέονται ,σύμφωνα με το τριεπίπεδο  μοντέλο ανάγνωσης που 
δεχόμαστε, στο 2 και 3ο επίπεδο της απλής κατανόησης. 
24Σαφώς κινούμαστε ξεκάθαρα στο 3ο κριτικό επίπεδο ανάγνωσης, σύμφωνα με το τριεπίπεδο μοντέλο ανάγνωσης που 
δεχόμαστε. 
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εαυτό του, ποιες τακτικές και στρατηγικές ανάγνωσης αξιοποίησε και με ποιο στόχο, τι τέλος 

πάντων τον ενδιέφερε να αποσπάσει από την αναγνωστική του προσέγγιση. 

Σύμφωνα με τον King (2007) διακρίνονται δύο βασικά επίπεδα αναγνωστικής 

προσέγγισης για την κατανόηση ενός κειμένου: α) Η ρηχή, επιφανειακή, κυριολεκτική 

κατανόηση, η οποία αποσκοπεί στο να ανασύρει όλα εκείνα τα δεδομένα που επακριβώς και 

ρητώς γλωσσικά (λεξιλόγιο, μορφή, σύνταξη) εκπεφρασμένα εντοπίζονται στον 

«επιφανειακό κώδικα» του κειμένου και β) Η συνεπαγωγική, βαθιά, λογικοσυμπερασματική 

κατανόηση, η οποία αντλεί από το «καταστασιακό μοντέλο» (Kintsch, 1988, 1998) ό, τι 

αδήλως ή υπόρρητα προκύπτει από το κείμενο, εφόσον ο αναγνώστης ενεργοποιεί την 

κριτική του ματιά, εμπλέκεται σε πιο εσωτερικούς κειμενικούς μηχανισμούς (λ.χ. συνοχή, 

λογικές συνεπαγωγές, κ.ά.) αλλά και αξιοποιεί πιο δημιουργικά και ελεύθερα το προϋπάρχον 

γνωστικό του υπόβαθρο (γνώσεις, εμπειρίες μάθησης, κ.ά.), προκειμένου να ανασύρει 

σημασίες, ιδέες, στάσεις, που ο συγγραφέας δε θέλησε ή δεν μπόρεσε να παρουσιάσει 

έκδηλα, αφήνοντας περιθώρια και «δικαιώματα» αναγνωστικής δημιουργικότητας τόσο σε 

επίπεδο ενδοκειμενικών όσο και σε επίπεδο διακειμενικών συνεπαγωγών (Αναγνωστική 

Κατανόηση).  

Στην παρούσα εργασία, όπως ήδη έχει εξηγηθεί, η διάσταση της κριτικής 

αναγνωστικής κατανόησης συγχωνεύει την κριτική προσέγγιση με την 

αντανάκλαση/αποτίμηση του κειμένου, εφόσον εμπλέκει θεμελιώδη κριτήρια της κριτικής 

σκέψης, όπως η αξιολογική και κοινωνιογνωστική επεξεργασία του.  

1.6.2 Αναλυτικοσυνθετική  περιγραφή  των επιπέδων αναγνωστικής κατανόησης 

Η πολυπαραγοντική διάσταση της αναγνωστικής κατανόησης συνεπάγεται, στο 

βαθμό που οι συνιστώσες της διαφοροποιούνται, και αντίστοιχη διαβαθμισμένη 

κατηγοριοποίηση σε επίπεδα κατανόησης. Σύμφωνα, λοιπόν, με μελετητές  (Ματσαγγούρας, 

2000,2001∙  Κουλαΐδης, Παπαδάκης & Δημόπουλος, 2006) μπορούμε να αναγνωρίσουμε τέσσερα 

διακριτά επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης. 

1ο Επίπεδο εντοπισμού πληροφοριακών στοιχείων: Σε μια πρώτη αναγνωστική φάση ο 

αναγνώστης κατορθώνει να αντλεί διάσπαρτα αναγνωστικά δεδομένα (σε εξάρτηση πάντα 

από πολλούς  υποκειμενικούς και κειμενικούς παράγοντες → βλ.1.3.3) και να επισημαίνει 

πληροφορίες σε κειμενικά τμήματα αδυνατώντας να τα εντάξει σε μια ολοκληρωμένη 

νοηματική ενότητα και να ανακαλύψει πλήρως το δίκτυο συσχετισμών μεταξύ τους. Τα αίτια 

ποικίλουν και αφορούν την υπολειτουργία κάποιων από τους γνωστικούς παράγοντες ή τις 
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ψυχοκοινωνικές παραμέτρους που ενδεχομένως «υπονομεύουν» το αναγνωστικό αποτέλεσμα 

(λ.χ. έλλειψη προσοχής, κινήτρων, κ.ά. βλ.1.3.3)25.  

2ο Επίπεδο: Ανάπτυξη γενικότερης κατανόησης: Στο δεύτερο επίπεδο της ανάγνωσης ο 

αναγνώστης υπερβαίνει τα προηγούμενα χάσματα κατανόησης, συνδέοντας και 

συσχετίζοντας τις μεμονωμένες πληροφορίες και λεκτικά νοήματα, αναγνωρίζοντας τόσο το 

περικειμενικό πλαίσιο (ιστορικότητα, κοινωνιογεωγραφικό περιβάλλον, κλπ), όσο και τα 

γνωστικά δεδομένα του περιεχομένου του, καθώς και τα γλωσσοκειμενικά χαρακτηριστικά 

του (λ.χ. δείκτες συνοχής και συνεκτικότητας)26. 

 3ο Επίπεδο: Ανάπτυξη βαθύτερης κατανόησης : Αξιοποιώντας τα προηγούμενα επίπεδα 

ενδέχεται ο ικανός αναγνώστης να προωθήσει την αναγνωστική κατανόηση,αναζητώντας 

υπόρρητες και υποδηλούμενες ερμηνείες, επισημαίνοντας διασυνδέσεις προθέσεων και 

εκπεφρασμένων ιδεών-πληροφοριών, εντάσσοντας γνωστικά σχήματα σε ευρύτερες 

γνωστικές κατηγορίες (γενίκευση), διεισδύοντας σε πιθανές ερμηνευτικές εκδοχές. Στο 

επίπεδο αυτό ο αναγνώστης είναι σε θέση να προχωρήσει και σε μεταφραστική κατανόηση, 

εννοώντας ότι έχει αναπτύξει πλέον την ευχέρεια να αναμορφώνει και να μετασχηματίζει με 

διαφορετικούς γλωσσικούς ή μη αναπαραστατικούς κώδικες το περιεχόμενο του κειμένου, 

ρητό και υπόρρητο27. 

4ο Επίπεδο: Ανάπτυξη Κριτικής ικανότητας : Πρόκειται για υψηλού επιπέδου αναγνωστική 

κατανόηση, που εμπίπτει στο πλαίσιο της Κριτικής σκέψης, της Κριτικής ανάγνωσης και 

υπηρετείται στη σχολική εκπαίδευση από τις αρχές του Κριτικού Γραμματισμού. 

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αξιολογικές αυτογνωστικές ή ετερογνωστικές διαδικασίες με 

ενεργοποίηση κριτηρίων πάνω σε έννοιες, πράξεις, ιδέες, στάσεις, πεποιθήσεις, χαρακτήρες 

αλλά και νοητικές διεργασίες που υπερβαίνουν το κειμενικό πεδίο και διαχέονται σε 

                                                           
25Στην παρούσα έρευνα το 1ο αυτό επίπεδο ανάγνωσης συσχετίζεται και συγχωνεύεται με το επόμενο σε ένα πρώτο (1ο) 
επίπεδο κατανόησης κειμένων και το οποίο εκφράζεται, περιγράφεται, οριοθετείται και υπηρετείται από αντίστοιχες 
στρατηγικές ανάγνωσης, όπως αυτές καταγράφονται, διερευνώνται και ταξινομούνται και μέσα από τα μεθοδολογικά 
εργαλεία έρευνας (ερωτηματολόγια- Πρωτόκολλο Προφορικής Εξωτερίκευσης), όπου και παρουσιάζονται αναλυτικά 
26Ένας μεγάλος αριθμός ερωτημάτων-στρατηγικών κατανόησης τόσο του ερωτηματολογίου της ποσοτικής έρευνας όσο και 
των κριτηρίων ταξινόμησης των αναγνωστικών δεδομένων του ThinkAloud σε αντίστοιχες στρατηγικές, που συγκροτούν το 
1ο επίπεδο κατανόησης, έτσι όπως το προσδιορίζουμε στην παρούσα μελέτη, ταυτίζονται με το συγκεκριμένο επίπεδο 
γενικότερης κατανόησης (λ.χ. εντοπισμός βασικής και επιμέρους ιδεών, αξιοποίηση απλών δομικών κειμενικών  στοιχείων –
π.χ. η παράγραφος-, η αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, η αξιοποίηση ενδεικτικών/μεταβατικών όρων, κ.ά΄). 
Παράλληλα, όμως, αρκετές αναγνωστικές λειτουργίες και τακτικές, που στη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση επιπέδων 
αναλογούν σε πιο σύνθετες και απαιτητικές διεργασίες είτε γνωστικού, είτε κυρίως κοινωνιογνωστικού, 
κοινωνικοπολιτισμικού και πιο εξειδικευμένου γλωσσοκειμενικού περιεχομένου στη δική μας έρευνα κατατάσσονται στο 
δεύτερο επίπεδο αναγνωστικής κατανόησης, αυτού της ερμηνευτικής προσέγγισης και κατ΄ αυτόν τον τρόπο διερευνώνται κι 
κατατάσσονται στην παρούσα έρευνα. Ουσιαστικά μέρος αναγνωστικών συμπεριφορών που στο παρουσιαζόμενο μοντέλο 
αντιστοιχούν στη γενικότερη κατανόηση, στη δική μας αναγνωστική επιπεδοποίηση δείχνουν να εξυπηρετούν πιο βαθιές 
αναγνωστικές προσεγγίσεις και υλοποιούνται από τους ικανότερους αναγνώστες μαθητές, ενώ απαιτούν και ιδιαίτερες 
στρατηγικές και δεξιότητες. 
27Το αναγνωστικό αυτό στάδιο ταυτίζεται σχεδόν με το επίπεδο ερμηνευτικής κατανόησης που δεχόμαστε και αξιοποιούμε 
στην παρούσα έρευνα σε πολλές από τις εκφάνσεις των αναγνωστικών διεργασιών που περιγράφονται. 
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συγκρίσεις, παραλληλισμούς και αντιπαραβολές με εξωκειμενικό κοινωνιογνωστικό υλικό 

για συναγωγή προσωπικών και ανεξάρτητων συμπερασμάτων και εκτιμήσεων. Η αξιολόγηση 

αυτή, φυσικά επεκτείνεται και σε γλωσσοκειμενικά χαρακτηριστικά τουκειμένου και 

αιτιολόγηση της επιλογής τους απ΄ τον συγγραφέα. Αποτίμηση του βαθμού επίδρασης των 

κειμενικών περιεχομένων στις προσωπικές μας αντιλήψεις, υπέρβαση του νοητικού-

ιδεολογικού πεδίου του κειμένου, κριτική στάση, αμφισβήτηση και αντιπαράθεση με πιθανές 

ερμηνείες, αντιφάσεις, στερεότυπα, ιδεολογικές τοποθετήσεις μα ταυτόχρονη έντονη 

προβολή της αναγνωστικής υποκειμενικότητας και παραγωγική αξιοποίηση των παραπάνω 

σε νέα γλωσσικά – και όχι μόνο-  εσωτερικευμένα ή εκπεφρασμένα σχήματα και μοτίβα. 

Τέλος, εδώ μπορούν να συμπεριληφθούν και να ενταχθούν μεταγνωστικές αυτοαξιολογήσεις 

αναγνωστικής τακτικής, καθώς και εντοπισμός και  αιτιολόγηση αναγνωστικών δυσχερειών, 

προσδοκιών, προβλημάτων και άντληση προς αξιοποίηση μεταγνωστικών συμπερασμάτων 

για αναγνωστική αυτεπίγνωση28.  

Η παραπάνω συστηματική διάταξη της αναγνωστικής διαδικασίας ενός γραπτού  

κειμένου με αναγνωστικές «δράσεις» που αντιστοιχούν τόσο σε επίπεδα κατανόησης όσο και 

σε χρονικές αναγνωστικές φάσεις, προέκυψε-όπως ήδη αναφέρθηκε- κατά αναλογία των 

αντίστοιχων διαδικασιών παραγωγής γραπτού λόγου (Ματσαγγούρας, 2000). Η μοντελοποίηση 

των τεσσάρων φάσεων στην περίπτωση της αναγνωστικής δραστηριότητας προτείνεται στην 

παρούσα εργασία να μετασχηματιστεί σε τριεπίπεδη νοητική επεξεργασία, εφόσον, όπως 

φάνηκε,  το δεύτερο και τρίτο στάδιο της ανάγνωσης συγχωνεύουν και ενσωματώνουν 

στοιχεία κοινού πεδίου, όσον αφορά τους αναγνωστικούς στόχους, το είδος και την ποιότητα 

των γνωστικών δεξιοτήτων που εφαρμόζουν, τις κατηγορίες και τυπολογίες των στρατηγικών  

που επιστρατεύουν, καθώς, τέλος, και τα αναγνωστικά στάδια που καλύπτουν. Έτσι, 

καταλήγουμε σε ένα τριεπίπεδο μοντέλο αναγνωστικής προσέγγισης και επεξεργασίας του 

γραπτού λόγου που πολύ συνοπτικά και σχηματικά εδώ το περιγράφουμε ως Α) Επίπεδο 

απλής κατανόησης Β) Επίπεδο βαθύτερης κατανόησης ή Ερμηνευτικής προσέγγισης και Γ) 

επίπεδο κριτικής προσέγγισης ή επεξεργασίας του κειμένου. Στη συνέχεια της εργασίας το 

μοντέλο αυτό θα ενισχυθεί περαιτέρω θεωρητικά. 

                                                           
28Σε αυτό το επίπεδο δεχόμαστε στην παρούσα εργασία όλο το πλαίσιο βαθιάς, κριτικής ανάγνωσης που περιγράφεται από 
το προτεινόμενο μοντέλο και αντίστοιχα έχουν διαμορφωθεί και προσδιοριστεί και οι στρατηγικές που ευνοούν και 
υποστηρίζουν αυτό το πλαίσιο. 
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1.6.3 Θεωρητικά μοντέλα της ανάγνωσης που «κατοχυρώνουν» την τριεπίπεδη 

αναγνωστική κατανόηση 

Σύμφωνα με τους Craik & Lockhart (1972 στο Πόρποδας, 2003), οι οποίοι 

διατύπωσαν τη θεωρία των επιπέδων ή του βάθους επεξεργασίας πληροφοριών , η μνημονική 

συγκράτηση σχετίζεται ευθέως ανάλογα με το επίπεδο- βαθμό επεξεργασίας των 

πληροφοριών του από τον αναγνώστη. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτό το σημείο είναι η 

τεκμηριωμένη διαπίστωση ότι ο κάθε αναγνώστης αλλά και ο ίδιος αναγνώστης σε 

διαφορετικές αναγνωστικές απόπειρες δεν φτάνει στο ίδιο βάθος γνωστικής επεξεργασίας του 

κειμένου. Υπάρχουν, λοιπόν, επίπεδα κατανόησης που κυμαίνονται από την απλή, ρηχή, 

επεξεργασία ενός κειμένου μέχρι τη βαθιά σημασιολογική επεξεργασία και ερμηνεία του σε 

όλα του τα επίπεδα (φωνολογικό, λεξιλογικό, μορφοσυντακτικό, κειμενοειδολογικό, 

εννοιολογικό, κοινωνικοσυναισθηματικό) και συσχετιστικά με ένα ευρύ πλέγμα 

προδιαμορφωμένων γνωστικών σχημάτων. Επίσης, και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και 

για τη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης, έρευνες απέδειξαν ότι ο βαθμός 

επεξεργασίας των πληροφοριών του κειμένου και άρα η μνημονική τους συγκράτηση και η 

μετουσίωσή τους σε γνωστικές εγγραφές διαφοροποιείται με βάση τους χαμηλούς ή υψηλούς 

στόχους που ορίζονται προαναγνωστικά και άρα μεταγνωστικά από τους 

μαθητές/αναγνώστες. Άρα, η επιπεδοποίηση-όχι σχηματική αλλά ποιοτική- της αναγνωστικής 

κατανόησης επικυρώνεται και μέσω της κλιμάκωσης του βαθμού της έντασης της μνημονικής 

συγκράτησης που σχετίζεται τόσο με το βάθος της γνωστικής επεξεργασίας όσο και με το 

βαθμό μεταγνωστικής αξιοποίησης προαναγνωστικών στρατηγικών (Mistler-Lachman, 1974 

στο Πόρποδας, 2003∙ Porpodas, 1976).  

Στη συζήτηση για τις θεωρητικές προσεγγίσεις κατανόησης της φύσης και της 

λειτουργίας της ανάγνωσης αναφερθήκαμε σε ένα άλλο προτεινόμενο καταστασιακό μοντέλο 

ανάγνωσης (Kintsch. & van Dijk,  1978 ∙ Kintsch, 1988, 1998),  (βλ.1.5.2) που είναι ένα από τα 

πιο δημοφιλή μοντέλα αναγνωστικήςπρόσκτησης και που ανήκει στα συνθετικά-αναλυτικά 

μοντέλα ανάγνωσης, περιγράφοντάς την σε τρία διαδοχικά επίπεδα. 

Σύμφωνα με αυτό, η κατανόηση θεμελιώνεται, αναπτύσσεται αλλά και ελέγχεται 

πάντα από κάποια προϋπάρχοντα νοητικά σχήματα (σαφής προσέγγιση των γνωστικών 

θεωριών), που διαμορφώνουν κατά την ανάγνωση μια συγκεκριμένη οπτική και νοηματική 

προσέγγιση, ως νοητικό σχήμα συναφών εννοιών αλλά και ως «περικείμενη κατάσταση» και 

που διατυπώθηκε ως ακολουθία διακριτών επεξεργασιών/διαδικασιών, οι οποίες 

διεκπεραιώνονται σχεδόν ταυτόχρονα και συνδυαστικά, ώστε να παράξουν αναγνωστικό 

αποτέλεσμα πλήρους κατανόησης του γραπτού λόγου. Με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο 
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ανάγνωσης προτείνουμε τη θεωρητική τεκμηρίωση της τριεπίπεδης αναγνωστικής 

προσέγγισης κειμένων (Ι. Απλής Κατανόησης, ΙΙ. Ερμηνευτικής κατανόησης, ΙΙΙ. Κριτικής 

προσέγγισης της ανάγνωσης), θεωρητική παραδοχή σύμφωνα με  την οποία διεξήχθη και ο 

ερευνητικός σχεδιασμός και ανάλυση στην παρούσα εργασία: Ι) Η απλή κατανόηση 

περιορίζεται στη λεξική/λεξιλογική, συντακτική και σημασιολογική επεξεργασία μιας 

φράσης, πρότασης, ώστε να αντλήσει ένα αποδεκτό, λογικό νόημα «του περιορισμένου 

πλάνου». Έτσι, δομείται με  σειριακό τρόπο η λεξιλογική και προτασιακή δομή του κειμένου 

μέσω της πρωτογενούς αποκωδικοποίησης, όπου  τα οπτικά ερεθίσματα των κειμενικών 

λέξεων και προτάσεων αποχτούν σημασιολογική αναπαράσταση ΙΙ) Η ερμηνεία απλώνει το  

¨ενδιαφέρον¨ της σε ολόκληρο το κείμενο ή σε ευρύτερες κειμενικές ενότητες, στην 

«κειμενική βάση»29, ανοίγει το «πλάνο» της ανάγνωσης και ο αναγνώστης  αξιοποιεί 

πραγματολογικές γνώσεις, δηλαδή πληροφορίες, που σχετίζονται με τις επιδιώξεις, την 

οπτική του κειμένου, τη θέση, τον συνολικό προσανατολισμό και στόχευση του συγγραφέα 

αλλά και του κειμενικού είδους που υπηρετεί, επεξεργαζόμενος ταυτόχρονα πληροφορίες που 

συσχετίζονται με τον άξονα μικροδομής και τον άξονα μακροδομής του κειμένου30.  

ΙΙΙ) Εδώ το πλαίσιο διευρύνεται, εμπλουτίζεται και με καινούρια πλάνα και 

αποσπάσματα γνωστικού και ιδεολογικού υπόβαθρου (οπτική των πολλαπλών πλάνων) και 

εμφανίζεται το   «καταστασιακό» ή «νοητικό μοντέλο» του κειμένου31,το οποίο προκύπτει ως 

ένα συνδετικό, δημιουργικό, υποκειμενικοποιημένο παράγωγο των νοητικών 

αναπαραστάσεων που προήλθαν από τα δύο προηγούμενα αναγνωστικά επίπεδα που είχαν  

ξεκάθαρα κειμενοκεντρική εστίαση και οριοθέτηση. Ο αναγνώστης δηλαδή 

αποστασιοποιείται, κατά το δυνατόν, από το προκαθορισμένο από τον συγγραφέα του 

οριοθετημένο κειμενικό περιβάλλον και για να προσδώσει νέες ερμηνείες, προεκτάσεις, 

ανεξάρτητες από τις επιδιώξεις του συντάκτη του αλλά και σε σχέση με τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις, αντιλήψεις, αναγνώσματα, αξίες του ίδιου του αναγνώστη (διακειμενικότητα) είτε 

συμπληρωματικά και συνθετικά είτε αντιπαραβολικά, ελεγκτικά και ανταγωνιστικά προς τον 

κειμενικό κόσμο του συγγραφέα. Το στάδιο αυτό τροφοδοτείται από το 
                                                           
29Το μοντέλο της «κειμενικής βάσης του Kintsch αναφέρεται στο απτό, ρητό, σαφές κείμενο με όλες τις καταγεγραμμένες, 
διατυπωμένες  πληροφορίες σε επίπεδο λεξιλογικό, δομικό-συνεκτικό, γνωστικό. 
30Στον πρώτο άξονα εξάγονται σημασιολογικά δεδομένα μέσω της αξιοποίησης α) λεξιλογικών και προτασιακών σημασιών 
σε τοπικό επίπεδο εννοιολογικής σύνδεσης προτάσεων β) δεικτών συνοχής (λ.χ. συνδέσμων) γ) συναγωγής συμπερασμών με 
παράλληλη αξιοποίηση της προγενέστερης γνωστικής υποδομής για την υπέρβαση των σημασιολογικών χασμάτων. Στον 
δεύτερο άξονα της μακροδομής αναπτύσσονται μηχανισμοί εννοιολογικών και μορφοσυντακτικών συσχετισμών σε 
μεγαλύτερα τμήματα του κειμένου, αξιοποιείται η συνολική δομή, καθώς και διαρθρωτικοί δείκτες (λ.χ. τίτλοι, υπότιτλοι) 
και αξιολογούνται ιεραρχικά οι σημασιολογικές/εννοιολογικές ενότητες. Πάντα, όμως, με κύριο αναγνωστικό πόρο τις 
πληροφορίες του κειμένου  
31Έχει σχέση με το συνολικό γνωστικό προφίλ του αναγνώστη και τη δυνατότητά του να αντλεί από το κείμενο όχι μόνο ό, τι 
ορίζεται ρητώς αλλά και ό, τι υποδηλώνεται αλλά το οποίο ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να το εκμαιεύσει  με βάση τις 
προγενέστερες γνώσεις και τους λογικούς συσχετισμούς και συνεπαγωγές που επιχειρεί. 
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κοινωνικοπολιτισμικό, γνωστικόκεφάλαιο, την αναγνωστική εμπειρία  του αναγνώστη και το 

ψυχοσυναισθηματικό του υπόβαθρο, καθώς και την προθετικότητάτου. Επιτελεί, δηλαδή, μια 

κριτικού τύπου αναγνωστική προσέγγιση (Golder & Gaonac’h, 2004). Όσο πιο διευρυμένο, 

ολοκληρωμένο και συγκροτημένο είναι το λεγόμενο καταστασιακό μοντέλο που δομείται 

κατά την ανάγνωση, τόσο πιο βαθιά και σίγουρη φαίνεται να είναι και η κατανόηση του 

κειμένου (Oakhill & Cain, 2004∙ McNamara & Magliano, 2009). 

Ειδικότερα, το τρίτο επίπεδο της κριτικής ανάγνωσης (ΙΙΙ) το υποστηρίζει, επίσης,  με 

ενάργεια η θεωρία της πρόσληψης και της αυταπόκρισης (Κάλφας, 1998 στο Ματσαγγούρας 

2001). Η θεωρητική αυτή προσέγγιση αναδεικνύει τον αναγνώστη ως νοηματοδότη – 

ερμηνευτή και αξιολογητή του κειμενικού περιεχομένου και των προθέσεων του συγγραφέα. 

Το νόημα σύμφωνα με εκπροσώπους της σχολής αυτής βρίσκεται στο σημείο τομής του 

αναγνώστη και του κειμένου ή καλύτερα στη δημιουργική, έντονα υποκειμενική επέκταση 

που διενεργεί ο αναγνώστης σε κάθε κείμενο. 

1.6.4 Η τριεπίπεδη ανάγνωση μέσω της «οπτικής» του κριτικού γραμματισμού: Ένα 

παράδειγμα 

Σύμφωνα με τους Golder & Gaonac’h (2004), που δέχονται ότι κατανοώ σημαίνει 

ανασυγκροτώ «ό, τι ειπώθηκε» από το κείμενο, στην αναγνωστική διαδικασία ο ρόλος του 

αναγνώστη είναι ενεργός, δημιουργικός και δυναμικός-όχι παθητικός. Αν όμως, όπως κάθε 

νοητική δραστηριότητα, το κείμενο δεν υπάρχει ως κατανόηση, αυθύπαρκτο αλλά μέσα από 

την αναπαράσταση του κάθε αναγνώστη, τότε δεν υπάρχει μία ανάγνωση αλλά τόσες  όσες οι 

αναγνώστες του. Πώς όμως ¨αξιολογείται αντικειμενικά¨  η κατανόηση που έχουν υλοποιήσει 

οι μαθητές-αναγνώστες; Σίγουρα όχι ως αυτούσια απομνημόνευση πολλών ποσοτικών 

δεδομένων (ανούσια ανάγκη) αλλά μάλλον ως συγκράτηση των πιο σημαντικών 

πληροφοριών, απόψεων, θέσεων. Ναι, αλλά σημαντικών για ποιον; Άραγε, η σημασία και 

«αξία» των κειμενικών πληροφοριών δεν εξαρτάται μόνο από την άποψη του αναγνώστη 

αλλά και από το τι θεωρεί σημαντικό ο συγγραφέας και μήπως αυτά τα δύο δεν είναι 

αυτονόητο ότι ταυτίζονται; Είναι, βέβαια, πολύ χρήσιμη προϋπόθεση της ανάγνωσης να 

αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης τι είναι αυτό που κυρίως θεωρεί σημαντικό ο συγγραφέας 

μέσα σε ένα κείμενο, αξιοποιώντας όλους τους κειμενικούς «δείκτες» που εκείνος έχει 

αξιοποιήσει μορφογλωσσικά και δομικά, για να αναδείξει το περιεχόμενο που ήθελε. Αυτό 

αποτελεί βασική προτεραιότητα του αναγνώστη, ο οποίος οφείλει, καταρχήν, να αντιληφθεί 

και να σεβαστεί -όχι να αποδεχτεί-  τον υποκειμενικό λόγο του κειμένου, τι ήθελε να 
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μεταφέρει ο συγγραφέας (γνώσεις, δεδομένα, ιδέες, συναισθήματα, εντυπώσεις, αιτήματα, 

κλπ). Αλλά και τι ίσως θα ήθελε να του επικοινωνήσει χωρίς να το αναφέρει άμεσα και απτά 

ή να το υποδεικνύει ξεκάθαρα. Εφόσον περνάμε σε επίπεδο υποδηλούμενων, υπονοούμενων 

μηνυμάτων και οπτικών του κειμένου, ο αναγνώστης είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει ένα 

βήμα περαιτέρω, να γίνει πιο παρεμβατικός και πιο διεισδυτικός σε σχέση με το κείμενο, να 

πάρει πρωτοβουλίες ερμηνείας και επεξεργασίας και να εκλαμβάνει ως «ερμηνευτικά 

στοιχεία» όχι μόνο τα έκδηλα γλωσσικά στοιχεία αλλά και τα άδηλα (κειμενικά, 

περικειμενικά, παραγλωσσικά στοιχεία του κειμένου) αξιοποιώντας εκ παραλλήλου και τις 

δικές του γνωσιοκοινωνικές καταβολές και φέροντα αναγνωστικά «φορτία» (ερμηνευτική 

αναγνωστική προσέγγιση). Πάλι όμως, ενδιαφέρεται βασικά για τις προθέσεις και επιδιώξεις 

του συγγραφέα, τις οποίες συμβατικά δέχεται ότι τις εκπροσωπεί το  κείμενο¹(υποσημείωση: 

εκτός ίσως από τα λογοτεχνικά κείμενα, όπου αποσυνδέεται ο δημιουργός από τα 

αφηγηματικά υποκείμενα). Θα μπορούσε η ανάγνωση να ολοκληρωθεί εδώ.  

Τα τελευταία όμως χρόνια μια νέα οπτική κειμενικής, αναγνωστικής προσέγγισης, ο 

κριτικός γραμματισμός, μας πάει λίγο παραπέρα. Το πεδίο διευρύνεται για να συμπεριλάβει 

εκτός από το ¨τι λέει¨ και το ¨τι ήθελε να πει¨ ο συγγραφέας και το τι σκέφτεται ή σε τι 

διαδικασίες νοητικές, ιδεολογικές, κοινωνικοσυναισθηματικές έχει εμπλακεί ο ίδιος ο 

αναγνώστης με αφορμή την ανάγνωση και ερμηνεία ενός κειμένου. Περνάμε λοιπόν σε ένα 

τρίτο επίπεδο ανάγνωσης² (υποσημείωση: το «πέρασμα» αυτό δε γίνεται γραμμικά, 

διαδοχικά∙ μπορεί να γίνεται παράλληλα αλλά συνήθως απαιτεί μεγαλύτερο διάστημα 

προσαρμοστικής εξοικείωσης και επικοινωνίας με το κείμενο), όπου ο αναγνώστης με 

δημιουργικό, ανοιχτά υποκειμενικό, κριτικό τρόπο δεν «παρακολουθεί» απλά τον συγγραφέα 

ως το επίκεντρο της διαδικασίας αλλά τον αναπλαισιώνει με τι προσωπικές του εκτιμήσεις, 

ανταποκρίσεις, αντιδράσεις (σημασιολογικές, ιδεολογικές, συναισθηματικές) και εμπειρίες, 

ώστε το κείμενο να λειτουργεί τελικά ως αφόρμηση, για να μεταβούμε στο τι ενδιαφέρει τον 

αναγνώστη να αντιληφθεί, ποια περαιτέρω στάση διαμορφώνει αυτός σε σχέση με το κείμενο 

και πως κριτικά ενσωματώνει (αμφισβητώντας, αντιπαραβάλλοντας, συγκρίνοντας, 

ερωτώντας, προεκτείνοντας, ανατρέποντας, απορρίπτοντας, ανασύροντας, αποκαλύπτοντας) 

τις αναγνωστικές προσλαμβάνουσες στο δικό του ιδεολογικογνωστικό σύμπαν (κριτική 

προσέγγιση ανάγνωσης).  

Δεν πρόκειται για μια αυτονόητη και αυτόματη τρισυπόστατη ανάγνωση αλλά για μια 

σύνθετη, απαιτητική, πεπαιδευμένη ακολουθία από αναβαθμισμένες διαδικασίες, που όσο 

ανεβαίνουμε επίπεδο ανάγνωσης τόσο πιο ενσυνείδητες, εστιασμένες και μεθοδικές πρέπει να 

γίνονται και  ούτε συσχετίζεται αναπόδραστα με την ηλικιακή πνευματική ωρίμανση ή την 
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μακρόχρονη αναγνωστική εμπειρία, που σίγουρα υποβοηθούν αλλά δεν εγγυώνται από μόνες 

τους την επίτευξη μιας ολιστικής και επαρκούς αναγνωστικής προσέγγισης. Ένα παράδειγμα,  

έστω συμβατικό και σχηματοποιημένο αναγκαστικά,  θα έβαζε ίσως τα πράγματα καλύτερα 

στη θέση τους. Ας υποθέσουμε ότι σε ένα κείμενο που διαβάζει ο «υποψιασμένος» μας 

αναγνώστης διαπιστώνει, με βάση τις γλωσσογνωστικές του ικανότητες και τις αναγνωστικές 

του εμπειρίες, πως το κείμενο (λ.χ. ένα θρησκευτικού περιεχομένου κείμενο με συγγραφέα 

έναν επίσημο  εκπρόσωπο της Εκκλησίας)  ενσωματώνει συχνά και πολλάκις λόγιους, 

αρχαιοπρεπείς τύπους προερχόμενους είτε από την καθαρεύουσα  είτε του «ευαγγελικού 

λόγου»  είτε από μιμητική μεταφορά του αρχαιοελληνικού λόγου32.  

Σε ένα πρώτο επίπεδο αναγνωστικής κατανόησης, ο αναγνώστης φέρει την «ευθύνη», 

καταρχάς να αναγνωρίσει τους τύπους αυτούς, να τους ταυτοποιήσει γλωσσικά 

(μεταφραστικά), ιστορικά και να προσπαθήσει, εφόσον το επιτρέπουν οι γλωσσικές του 

δεξιότητες και γνώσεις να το κατανοήσει ως αποκωδικοποίηση πληροφορίας-νοήματος. ‘Έχει 

ολοκληρωθεί το πρώτο επίπεδο ανάγνωσης της απλής κατανόησης. Στο δεύτερο τώρα 

επίπεδο, αναγνώστης θα επιζητήσει να «ερμηνεύσει» τα σημαινόμενα που ο συγγραφέας 

επιθυμεί να μεταδώσει με αυτήν την επιλογή:  Τι θέλει να πετύχει ή να αποφύγει, ποιες 

πιθανόν σκοπιμότητες εξυπηρετεί σε πολλά επίπεδα (σημασιολογικό, υφολογικό, 

ιδεολογικό), ποια στρώματα ερμηνείας υποκρύπτονται στη συγγραφική πρόθεση;. Έτσι, μια 

πιθανή ερμηνεία θα μπορούσε να το αιτιολογήσει ως μια απλή γλωσσική σύμβαση του 

συγκεκριμένου κειμενικού είδους και του κοινωνικού χώρου στον οποίο απευθύνεται 

(εκκλησιαστικό κείμενο- χώρος). Άλλη εκδοχή θα αναδείκνυε ίσως την επιζήτηση κύρους, 

επισημότητας και θεσμικής βαρύτητας ή θα την παράφραζε ως μια λανθάνουσα  απόπειρα 

ενίσχυσης της δυναμικής της πειθούς και της κατευθυντικής του τακτικής μέσω της  

επίκλησης της αυθεντίας (μόρφωση-κύρος). Αλλά και πολλές άλλες προοπτικές ερμηνείας θα 

μπορούσαν να δοθούν. Εδώ ολοκληρώνεται και το δεύτερο επίπεδο της ερμηνευτικής 

ανάγνωσης με επίκεντρο τον «λόγο του κειμένου». Το τρίτο επίπεδο, όμως, μεταφέρει το 

αναγνωστικό ενδιαφέρον στον «λόγο του αναγνώστη». Αφού ο αναγνώστης έχει δώσει τις 

πιθανές ερμηνείες για τις συγγραφικές του προθέσεις, τώρα «οφείλει» να πάρει θέση και να 

μορφώσει κρίση και στάση απέναντι σε όλες αυτές τις ερμηνευτικές εκδοχές που προέκυψαν 

μέσω των δικών του αναγνωστικών δράσεων/παρεμβάσεων. Πώς κρίνει και αξιολογεί τη 

στάση του συγγραφέα να αξιοποιήσει στοιχεία ενός πεπαλαιωμένου και ξεπερασμένου 

γλωσσομορφικά γλωσσικού τύπου; Πώς κρίνει τις μεθοδεύσεις και τις σκοπιμότητες του 

                                                           
32Να μην εννοήσουμε αυτούσια βιβλιογραφική αναφορά ή επιστημονική παραπομπή. Άρα, το παράδειγμα αφορά ένα 
γλωσσικό χαρακτηριστικό γραμματικοσυντακτικού και υφολογικού επιπέδου, ένα γλωσσικό ενδείκτη/«τεκμήριο». 
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συντάκτη του να «επενδύει» σε ένα καθαρά γνωστικό/τεχνικό πλεονέκτημα, για να ενισχύσει 

το ιδεολογικό περιεχόμενο των απόψεών του ή την έμμεση επιβολή τους μέσω του 

αυξημένου κύρους που ενδεχομένως αποπνέει για μια μερίδα αναγνωστών; Ποια 

κοινωνικοπολιτικά και ιδεολογικά αντανακλαστικά διαμορφώνονται στον αναγνώστη; Ποια 

θέση θα έπαιρνε σε τέτοιες κειμενικές τακτικές και συμπεριφορές; Ποιες συνολικότερες 

ιδεολογικοπολιτικές αντιπαραθέσεις και αντιπαλότητες ανασύρουν ή εκπροσωπούν τέτοιες 

γλωσσοκειμενικές επιλογές; Τα ερωτήματα θα μπορούσαν να συνεχιστούν επί μακρόν σε 

συνάρτηση φυσικά με το «κοσμοθεωρητικό» πλαίσιο του αναγνώστη, τις συνθήκες και τους 

στόχους ανάγνωσης, κ.ά.. Όπως επίσης, πολλές και ποικίλες θα μπορούσαν να είναι οι 

στάσεις και οι αναγνωστικές προσεγγίσεις που θα  προέκυπταν από τις πιθανές απαντήσεις 

στα προηγούμενα ερωτήματα σε ένα μεγάλο φάσμα ιδεολογικοπολιτικών και κοινωνικών 

συμφραζομένων και σε σχέση με το δείκτη συντηρητικότητας που φέρει ο κάθε αναγνώστης. 

Κάπως έτσι, υλοποιείται (δύσκολο εδώ να πούμε ολοκληρώνεται ) και το τρίτο επίπεδο 

ανάγνωσης, αυτό της αμιγούς κριτικής προσέγγισης με ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά, τις 

προθέσεις και τις επιδιώξεις του κριτικού γραμματισμού.  

Το ζήτημα, λοιπόν, που στη συνέχεια προκύπτει είναι από ποιες στρατηγικές 

ανάγνωσης υπηρετείται και υποστηρίζεται το κάθε διακριτό  επίπεδο αναγνωστικής 

κατανόησης (βλ. Μεθοδολογία  Έρευνας). 

1.6.5 Η τριεπίπεδη αναγνωστική προσέγγιση στα θεσμικά εκπαιδευτικά κείμενα 

Σύμφωνα με τα ΔΕΠΠΣ το μάθημα της ελληνικής γλώσσας αποτελεί διδακτικό αντικείμενο 

σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Και αν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η διδασκαλία του 

μαθήματος συνδέεται κυρίως με την κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων για την καλλιέργεια 

γραπτού και προφορικού λόγου, σύμφωνα με την επικοινωνιακή προσέγγιση στη β΄βάθμια, 

εφόσον τα παραπάνω προϋποτίθενται, οι δεξιότητες αυτές μέσα από τη διδακτική 

μεθοδολογία αναβαθμίζονται, εμπλουτίζονται σε αποκλειστικά επικοινωνιακό πλαίσιο και με 

κειμενοκεντρική διάσταση. Επίσης, επισημαίνεται ότι η γλωσσική επάρκεια του μαθητή 

προσδιορίζεται μεταξύ άλλων μέσα από την κατανόηση, επεξεργασία γραπτού λόγου και 

«την ικανότητά του για πρόσληψη των κειμένων». (∆ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος  

Σπουδών της  Ελληνικής  Γλώσσας για το Γυμνάσιο, 2003).  

Η πρόσκτηση του γραπτού κειμενικού λόγου σε όλα του τα επίπεδα- κατανόηση, 

ερμηνεία, κριτική προσέγγιση- αποτελεί συνεπώς οργανικό συστατικό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και πρωτεύοντα μαθησιακό και παιδαγωγικό στόχο της γλωσσικής διδασκαλίας 
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στο γυμνάσιο. Η τελευταία συνδέεται αναπόσπαστα με την ανάγκη αλλά και το δικαίωμα των 

μαθητών/τριών να κατακτήσουν  «το βασικό όργανο της γλωσσικής τους κοινότητας, ώστε 

να αναπτυχθούν διανοητικά και συναισθηματικά» (ΔΕΠΠΣ, 2003, σσ. 47), μέσα από την 

κατάκτηση δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν «δομικά και γραμματικά 

στοιχεία της ν.ε. γλώσσας στον προτασιακό και κειμενικό λόγο» (ΔΕΠΠΣ, 2003, σσ. 47),  ώστε 

περαιτέρω να αξιολογούν και να αιτιολογούν τις ενδεχόμενες παρεκκλίσεις από τις 

γλωσσικές νόρμες (επίπεδο ανάγνωσης Ι). Επίσης, και την προοπτική να μετέχουν πολλαπλά, 

αυτενεργά και κριτικά ως δημοκρατικοί πολίτες στην ευρύτερη κοινωνική ζωή. Θέτουν 

ουσιαστικά, δηλαδή, ως στόχο, πέρα από την αναγνώριση και κατάκτηση 

γραμματικοσυντακτικών, λεξιλογικών και δομικών φαινομένων του γλωσσικού υλικού τη 

συνολική  μετεξέλιξή τους σε έμπειρους αναγνώστες, οι οποίοι θα επιτυγχάνουν μία 

ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση στα ποικίλα κειμενικά είδη αναγνωρίζοντάς τα ως 

φορείς πολιτιστικής παράδοσης, πολιτισμικής έκφρασης, μέσο κοινωνικοπολιτισμικής 

επικοινωνίας και αποτύπωμα πολυγλωσσικών αλληλεπιδράσεων. Αρκεί όλοι οι παραπάνω 

γλωσσοπαιδαγωγικοί σκοποί να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες, τις ηλικιακές 

προδιαγραφές και τις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών/τριών.  

Σημαντική παράμετρο θεωρητικής και μεθοδολογικής στήριξης της τριεπίπεδης 

αναγνωστικής προσέγγισης αποτελεί και η στοχοθεσία των πρόσφατων Π.Σ. του 2011, όπου 

αναφέρεται ότι η αναγνωστική κατανόηση δεν περιορίζεται μόνο στον εντοπισμό των 

δηλούμενων αλλά και των υποδηλούμενων νοημάτων των κειμένων και πως ο ρόλος του 

«κριτικού αναγνώστη» σημαίνει ενεργοποίηση «επανορθωτικών διαδικασιών» που θα 

αποκαθιστούν τα νοητικά χάσματα, θα συμπληρώνουν και θα συνθέτουν - και με την 

προσωπική του ενεργητική ανάγνωση- τον ιδεολογικό κόσμο του κειμένου σε συνάρτηση με  

τον δομογλωσσικό του σχεδιασμό. 

Είναι σημαντικό, επίσης, να τονίσουμε ότι τα ανερχόμενα και αναβαθμιζόμενα στάδια 

αναγνωστικής κατανόησης προβλέπονται να διδάσκονται βαθμιδωτά και σε παραλληλία με 

τη γνωστική συγκρότηση και νοητική ωρίμανση των μαθητών. Χωρίς να υπεισέλθουμε  σε 

λεπτομερείς περιγραφές και παρουσιάσεις όλων των φάσεων πρόσκτησης των αναγνωστικών 

δεξιοτήτων που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα κατανόησης, όπως αυτά 

εμπεριστατωμένα αναλύονται στα Προγράμματα Σπουδών και σε οδηγίες διδασκαλίας προς 

τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα περιοριστούμε στο 

σημείο αυτό να αναφέρουμε  πως ήδη στην δ΄και ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου τα παιδιά 

αρχίζουν να εξοικειώνονται με το λειτουργικό στάδιο της αναγνωστικής πρόσκτησης που 

προϋποθέτει αναλυτική ανάγνωση και απαρχή κριτικής σκέψης. Εδώ, ό λόγος δομείται σε 
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δύο επίπεδα: της (κατα)δήλωσης (ό, τι δηλώνεται) και της συνδήλωσης (ό, τι υπονοείται στο 

κείμενο) → ο μαθητής δηλαδή εισάγεται στο ερμηνευτικό (2ο) επίπεδο της ανάγνωσης. Στη 

συνέχεια το 5ο στάδιο , το κριτικό, περιλαμβάνει αναλυτική και συνθετική ανάγνωση και 

προορίζεται για τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού αλλά και τις πρώτες τάξεις του 

γυμνασίου (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αποτελεί απώτερο σκοπό αναγνωστικής 

κατάκτησης μέχρι την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών σπουδών). Χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα αυτού του τύπου ανάγνωσης είναι ότι αντιπαραβάλλουν τα νέα δεδομένα με 

προηγούμενες γνώσεις και διατυπώνονται προβληματισμοί- απορίες, εντοπίζουν 

ανακολουθίες, διακρίνουν, ομαδοποιούν, εξελίσσουν εναλλακτικές λύσεις, προβλέπουν , 

επεκτείνουν. Επίσης, αναπτύσσουν αρκετές στρατηγικές κριτικής  προσέγγισης, όπως 

διατύπωση ερωτημάτων, παραγωγή περίληψης,  πρόβλεψη,  απόδοση-εξαγωγή 

συμπεράσματος-νοήματος, κ.ά. Έχουμε πλέον περάσει σαφέστατα στο 3ο, κριτικό  

αναγνωστικό επίπεδο κατανόησης (Σαλβαράς, 2000). 

1.6.6 Επίπεδα ανάγνωσης και δυσχέρειες της αναγνωστικής κατανόησης 

Πέρα από ειδικές δυσκολίες στην κατανόηση του γραπτού λόγου που ενδεχομένως 

συνδέονται με μαθησιακές διαταραχές  και ιδιαίτερες ατομικές δυσλειτουργίες νευρολογικής 

ή ψυχοπαθολογικής αιτιολογίας κάποιων μαθητών, οπότε και χρήζουν και ιδιαίτερης 

μεταχείρισης, στη συμβατική εκπαιδευτική, πράξη εμφανίζονται προβλήματα αναγνωστικής 

προσέγγισης μικρότερης έντασης και ηπιότερης αιτιολογίας, που μπορούν και πρέπει  να 

αντιμετωπιστούν  μέσα στην κανονικότητα της καθημερινής διδασκαλίας, εφόσον αποτελούν 

συνήθεις και αναμενόμενες «αγκυλώσεις» της ανάγνωσης. Σύμφωνα με  το άρθρο 

τουwww.greek–language.gr/…/proposals/02a.html/   (2008) τέτοια προβλήματα, που ο 

εκπαιδευτικός της τάξης συναντά και αντιμετωπίζει συχνά είναι:  

Α) Ο αργός ρυθμός ανάγνωσης, που συνδέεται συνήθως με το ανοδικό μοντέλο ανάγνωσης 

και κατά το οποίο ο μαθητής δίνει υπερβολική βαρύτητα στο νόημα κάθε λέξης, 

επιβαρύνοντας τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, καθυστερώντας την ανάγνωση και χάνοντας το 

συνολικό νόημα της πρότασης ή παραγράφου. Η ανάγνωση γίνεται αποσπασματική, 

κατακερματίζεται και μένει αναγκαστικά στο επίπεδο της απλής καταγραφής και άντλησης 

των βασικών πληροφοριών χωρίς βαθύτερη επεξεργασία και ανάπτυξη συνεκτικών σχέσεων 

ανάμεσα στις νοηματικές ενότητες (www.Greek-language/proposals, 2008). 

Β) Συνακόλουθα με το προηγούμενο, η παθητική και αποσυνδεμένη από την ανάγκη 

ουσιαστικής κατανόησης ανάγνωση, που επικεντρώνεται στην απλή αποκωδικοποίηση της 
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λέξης-φράσης, γίνεται επιφανειακά και δε στοχεύει στην ερμηνεία και τη βαθύτερη κριτική 

προσέγγιση. Προφανώς, αυτή συνδέεται με εγγενείς αδυναμίες ή ελλειμματική κατάκτηση 

εκείνων των δεξιοτήτων που επιτρέπουν την απρόσκοπτη διεκπεραίωση των βασικών 

επιπέδων ανάγνωσης (αποκωδικοποίηση και ταύτιση με το σημασιολογικό λεξιλόγιο) 

αυτοματοποιημένα και ευχερώς, γεγονός που καθηλώνει τους μαθητές στην προσπάθεια 

επιτέλεσης αυτών των στοιχειωδών στόχων, αγνοώντας ή παραλείποντας τους πιο σοβαρούς 

και αναβαθμισμένους στόχους της ανάγνωσης, ειδικά για τους γλωσσομαθησιακούς σκοπούς 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, η προσέγγιση ανάγνωσης ενός κειμένου χωρίς 

γνωστικά και μαθησιακά κίνητρα εμβάθυνσης, με μηχανιστικό τρόπο, την μετατρέπει σε 

στείρα και παθητική αποκωδικοποίηση (Curto, Morillo & Teixido, 1995, στο Στρατηγικές 

μάθησης και διδακτικές προτάσεις) 

Γ) Το είδος του κειμένου και οι κειμενικές ιδιαιτερότητες ενδέχεται να διαμορφώνουν  ένα 

«δυσλειτουργικό» αναγνωστικό περιβάλλον λόγω του ανοίκειου λεξιλογίου, του 

εξειδικευμένου και έξω από το εμπειρικό/μαθησιακό και γνωστικό κεφάλαιο των μαθητών ή 

του ακατάλληλου και ασύμβατου περιεχομένου με τις γνωστικές, ηλικιακές, 

κοινωνιογνωστικές και επικοινωνιακές ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών, είτε, τέλος, 

λόγω της κοινωνικοπολιτισμικής απόστασης και ασυμβατότητας του κειμένου με την 

κουλτούρα τους, που αναπόφευκτα τους απογοητεύει και τους απομακρύνει από την επιδίωξη 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του.  

Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002) η ανάγνωση αναγνωρίζεται ως μια σύνθετη 

διαδικασία που περιλαμβάνει δύο αλληλένδετους, αλληλοεξαρτώμενους νοητικούς άξονες α) 

της «αποκωδικοποίησης» δηλαδή της μεταγραφής της οπτικής (γραπτής) 

παράστασης/μορφής της  σε λεκτικό/λεξιλογικό σχήμα και β) την κατανόησή της δηλαδή της 

αντιστοίχισης και ταύτισής της  με ένα προϋπάρχον, συγκροτημένο γνωστικό σχήμα με 

σημασία. Τότε μόνο έχουμε ολοκληρωμένη ανάγνωση. Οι λιγότερο ικανοί αναγνώστες 

πιθανά αντιμετωπίζουν δυσκολίες είτε σε μία από τις δύο συνιστώσες της αναγνωστικής 

αποτελεσματικότητας είτε και στις δύο. Έχει παρατηρηθεί πως οι επαρκείς αναγνώστες δεν 

εμμένουν περιοριστικά στη γραφηματική μορφή του κειμένου-λέξης αλλά προχωρούν στην 

ανάδειξη του σημασιολογικού περιεχομένου συνδυαστικά με το συγκείμενο σε αντίθεση με 

τους λιγότερο ικανούς αναγνώστες που αδυνατούν να υπερβούν το επίπεδο της γραφηματικής 

πληροφορίας (Goodman, 1969∙ Smith, 1994). 

Τα προαναφερθέντα προβλήματα- που εννοείται ότι δεν εξαντλούν παρά μόνο 

ακροθιγώς και ενδεικτικώς  παρουσιάζουν -  πέρα από απλές περιγραφικές διαπιστώσεις 

ενέχουν και στοιχεία σύνδεσής τους με συγκεκριμένες κατευθύνσεις αιτιολόγησης  της 
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εμφάνισής τους αλλά αποτελούν και σημαντικούς πόρους και αφορμήσεις προβληματισμού 

και αναζήτησης των γενεσιουργών αιτιών τους, καθώς και εμπλοκής των εκπαιδευτικών 

φορέων  σε σχετικές ερευνητικές διεργασίες. 

1.7 Ζητήματα αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης 

Η «μέτρηση» και η αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης και της αποτελεσματικότητάς 

της  είναι δυσχερής και αμφιλεγόμενη, καθώς είναι δύσκολα παρατηρήσιμη και 

εξωτερικεύσιμη. Η κατανόηση είναι μια «μυστική», εσωτερική, σιωπηρή διεργασία, συχνά 

μη αντιληπτή και ελεγχόμενη ούτε από το ίδιο το υποκείμενο. Συνήθως, για να αξιολογηθεί 

πρέπει με κάποιο τρόπο ο αναγνώστης να εξωτερικεύσει τα εσωτερικώς νοητικά παραγόμενα 

μέσα από δραστηριότητες που επιδιώκουν να παρατηρήσουν τις αντιδράσεις του με βάση το 

σημασιολογικό περιεχόμενο του υλικού της ανάγνωσης. Αυτές συνήθως έχουν τη μορφή 

σύνοψης ή ανάπτυξης του αναγνωσμένου πληροφοριακού υλικού, με αξιοποίηση 

αντίστοιχων δεξιοτήτων ανάκλησης αυτού του υλικού ή γνωστική/εννοιολογική ανταπόκριση 

σε ερωτηματολόγιο που του δίνεται (Βάμβουκας, 1994). Συχνά διαπιστώνεται ότι ο βαθμός 

σύγκλισης ή απόκλισης του αναγνώστη από τις συγγραφικές προθέσεις του κειμένου είναι 

αντίστοιχος του βαθμού σύγκλισης- επικάλυψης των γνώσεων, εμπειριών, κουλτούρας, που 

διαθέτει ο συγγραφέας   σε σχέση με τις αντίστοιχες του αναγνώστη. Αλλά, επίσης, και η 

αξιοποίηση, κατά το δυνατόν, του γλωσσικού κώδικα ( σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα λέξης, 

σύνταξης, ύφους, δομής, κλπ) εκ μέρους του συγγραφέα είναι αναγκαίο να συμπίπτει κατά 

ένα επαρκές μέρος  και  να είναι συμβατός με τον αντίστοιχο του αναγνώστη, ώστε οι 

«νοητικές παραστάσεις του παραγωγού» να επικαλύπτονται με τις «νοητικές 

αναπαραστάσεις» του αναγνώστη. 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις της ανάγνωσης υιοθετούν και αναγνωρίζουν την έντονη 

υποκειμενικότητα της κάθε ανάγνωσης, εφόσον αυτή συνδέεται, κάθε φορά με την 

ερμηνευτική εκδοχή του εκάστοτε αναγνώστη (για να μην προσθέσουμε και τις διαφορετικές 

αναγνωστικές εκδοχές ανάγνωσης του ίδιου αναγνώστη και του ίδιου κειμένου υπό 

διαφορετικές, όμως, χωροχρονικές και ψυχοκοινωνικές συνθήκες της ανάγνωσης) (Giasson, 

1990). Εδώ ο κριτικός γραμματισμός και η κριτική ανάγνωση διαφοροποιούνται αρκετά, 

μετατοπίζοντας τη σημασία της αξιολογικής διαδικασίας της ανάγνωσης  (ευθύνη του 

εκπαιδευτικού)  του μαθητή/αναγνώστη από τον βαθμό σύγκλισής του με τις νοητικές 

παραστάσεις του συγγραφέα στο μέτρο που αυτός τις αποδομεί, τις ανατρέπει, τις αμφισβητεί 

και τις μεταλλάσσει  με τρόπο κριτικό και δημιουργικό με τις δικές του αναπαραστάσεις. Οι 
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προσεγγίσεις αυτές εντείνουν τους προβληματισμούς μας σε γλωσσοδιδακτικό πλαίσιο στον 

χώρο της εκπαίδευσης σχετικά με το πώς τελικά γίνεται η αξιολόγηση για τη βαθμολογική 

επίδοση και το επίπεδο αναγνωστικής κατανόησης του κάθε μαθητή/αναγνώστη. Αλλά αυτή 

η προβληματική υπερβαίνει τα όρια της παρούσας εργασίας.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Giasson (1990)  ο υψηλός βαθμός κατανόησης απαιτεί 

επαλληλία και συμβατότητα μεταξύ αναγνώστη-κειμένου-συγκειμένου. Σε κάθε περίσταση 

αναγνωστικής αναποτελεσματικότητας κάποιος από τους όρους αυτούς ή και όλοι 

ενδεχομένως δυσλειτουργούν. Άρα, το κάθε αναγνωστικό γεγονός αποτελεί μια ξεχωριστή 

κατάσταση, με δικούς του όρους, εφόσον ακόμη και ο ίδιος ο αναγνώστης, που είναι η μόνη 

κοινή συνιστώσα της διαδικασίας, δεν είναι στην πραγματικότητα ο ίδιος, καθώς για 

παράδειγμα άλλα γνωστικά εφόδια, άλλες στρατηγικές ανάγνωσης και άλλα 

ψυχοσυναισθηματικά κίνητρα θα επιστρατεύσει με αφορμή την ανάγνωση ενός κείμενου που 

το θέμα του τού είναι γνωστό και ενδιαφέρον και εντελώς διαφορετικά γνωρίσματα θα 

διαμορφώσει ως αναγνώστης ενός κειμένου με το οποίο δεν προκύπτουν «χώροι σύγκλισης» 

του γνωστικού υπόβαθρου και της γλωσσικής  πραγμάτωσης ή δεν εγείρει καθόλου τα 

μαθησιακά και ψυχοσυναισθηματικά του κίνητρα. 

Συνεπώς, η σχετικοποίηση και υποκειμενικοποίηση της ανάγνωσης απαιτεί 

αντίστοιχα και συμπαρασύρει υποχρεωτικά και τη σχετικοποίηση και υποκειμενικοποίηση 

της αξιολόγησής της εκ μέρους του αξιολογητή, σε ένα πλαίσιο προσαρμογής στην 

αναγνωστική κάθε  φορά περίσταση και συμπερίληψης των συγκεκριμένων παραγόντων, 

παραμέτρων και συνθηκών της, κειμένου- περικειμένου- συγκειμένου.   

1.8 Ανάγνωση και στρατηγικές33 

Όπως ειπώθηκε, ανάγνωση σημαίνει κατανόηση και ως μία πολύπλοκη, πολυεπίπεδη 

ψυχογνωστική και μαθησιακή διαδικασία ευνοείται από την ανάπτυξη κατάλληλων –επίσης, 

πολυεπίπεδων- στρατηγικών (McKenna & Stahl, 2009∙ Snow, 2002 στο Πενέκελης, 2013). Η 

ανάγνωση αποτελεί στην ουσία μια διαδικασία «επίλυσης προβλήματος», την οποία, 

προκειμένου ο αναγνώστης να τη διεκπεραιώσει, επιστρατεύει ποικίλες στρατηγικές, οι 

οποίες τον υποστηρίζουν στην επιδίωξή του να εξάγει νόημα αλλά και να αποδώσει ερμηνεία 

στο κείμενο (Γρίβα, Σέμογλου, Μπουνόβας & Κοσσυβάκη, 2010).  Οι στρατηγικές κατανόησης, 

λοιπόν,  αφορούν συνειδητά σχεδιασμένες πρακτικές-βήματα, που οι ικανοί αναγνώστες 

                                                           
33Το επόμενο κεφάλαιο εξειδικεύει με αναλυτικό τρόπο το θεωρητικό ενδιαφέρον της έρευνας στο δίπολο ανάγνωση –
Στρατηγικές 
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χρησιμοποιούν, ώστε να αντλήσουν νόημα από τα κείμενα (Adler, 2001). Για να μάθει να 

κατανοεί το παιδί δεν αρκεί να εξασκηθεί απλά στην κατανόηση αλλά και στους μηχανισμούς 

που οδηγούν στην κατανόηση, δηλαδή χρειάζεται να γνωρίζει στρατηγικές κατανόησης 

υψηλού επιπέδου (NRP, 2000∙ Alderson, 2000). Και μάλιστα, να εξασκηθεί στο πότε, ποιες και 

γιατί είναι χρήσιμο να τις αξιοποιεί, αν είναι όλες κατάλληλες για όλα τα κείμενα και για τις 

ιδιαίτερες μαθησιακές ιδιαιτερότητες και τα ατομικά του χαρακτηριστικά, αλλά και με ποιες 

δεξιότητες και αναγνωστικούς στόχους συνδέονται και αλληλεπιδρούν αυτές (Golder & 

Gaonac’h, 2004). Βασικές διαπιστώσεις σχετικά με τις στρατηγικές αποτελούν 

κωδικοποιημένα τα παρακάτω: 

Οι στρατηγικές συνδέονται αναπόφευκτα με  θεωρητικά μοντέλα διδασκαλίας της 

ανάγνωσης, εφόσον, όπως έχει ειπωθεί, δεν πρόκειται για μια «φυσικοποιημένη» αλλά για 

μια σκόπιμη, μαθησιακά,  εκπαιδευτικά  εμπρόθετη και κοινωνικά προσδιορισμένη  

διαδικασία.  

Η ουσιώδης  συνεισφορά τους για την πρόσληψη και παραγωγή προφορικού και 

γραπτού λόγου αναγνωρίστηκε τόσο σε σχέση με την ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας 

(Weistein & Mayer, 1986) όσο και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών (Cohen, 1998∙ Oxford, 1990), 

ενώ η χρήση ποικίλων και στοχοθετημένων στρατηγικών ανάγνωσης έχει συνδεθεί θετικά με 

τη βελτίωση και ενίσχυση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών (Baker  & Boonkit, 2004 

∙ Palinscar & Brown, 1984). 

Η συνδυαστική τους συνύπαρξη και λιγότερο η μεμονωμένη χρήση τους θεωρείται ότι 

επιτείνει την επιδραστικότητά τους. Η επίγνωση της σημασίας και λειτουργίας τους στην 

ενίσχυση της αναγνωστικής αποτελεσματικότητας και η συνειδητή αξιοποίησή τους κατά τη 

διεκπεραίωση αναγνωστικών δραστηριοτήτων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς και κατά τη 

διαχείριση αναγνωστικών προβλημάτων και δυσχερειών κατανόησης κειμένων (υψηλή 

μεταγνώση).  

Προϊδεαστικά του επόμενου κεφαλαίου, οι Golder & Gaonac’h (2004), υποστηρίζουν 

ότι η δυνατότητα του αναγνώστη να διακρίνει σε ένα κείμενο το σημαντικό από το λιγότερο 

σημαντικό ξεχωρίζει εμφατικά τον καλό από τον κακό αναγνώστη και άρα οι στρατηγικές 

που σχετίζονται με την ενδυνάμωση αυτής της υποδεξιότητας οφείλουν να αποτελούν 

αντικείμενο συστηματικής μάθησης και διδασκαλίας. Η επίγνωση και εφαρμογή κατάλληλων 

στρατηγικών έχει άμεσα πρακτικά αναγνωστικά αποτελέσματα, καθώς ο αναγνώστης 

αξιοποιεί όλα τα γλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία του κειμένου και εξοικονομούνται 

για τους μαθητές γνωστικά αποθέματα, που μπορούν να τα διαθέσουν για τις υπόλοιπες 

αναγνωστικές διεργασίες. Οι στρατηγικές αυτές σχετίζονται τόσο με την υποκειμενική 
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διάσταση της ανάγνωσης (λ.χ. ψυχοσυναισθηματικές ιδιαιτερότητες της αναγνωστικής 

περίστασης, οι αναγνωστικοί στόχοι ως μεταγνωστική στρατηγική, αλλά και ο γνωστικός 

τομέας αναφοράς , δηλαδή το σύνολο των γνωστικών αποθεμάτων του αναγνώστη για το 

θέμα του κειμένου → μνημονικές και γνωστικές στρατηγικές), όσο και με τη δομο-

λειτουργική διάσταση των κειμένων εν γένει αλλά και  συγκεκριμένων κειμενικών ειδών (λ.χ. 

τρόποι οργάνωσης κειμένων, αξιοποίηση κειμενικών ενδεικτών, αναγνώριση ιδιοτήτων 

κειμενικών ειδών → κυρίως γνωστικές στρατηγικές). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

2.1 Γενικά για στρατηγικές μάθησης  

«Μάθηση είναι η σταθερή και μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου και η οποία 

προκύπτει ως αποτέλεσμα ενισχυμένης πρακτικής»  (Kimble, 1980). Ως μάθηση, κατά μία 

άλλη έννοια-αυτήν της αγωγής ή θεσμικής μάθησης -, μπορούμε να θεωρήσουμε κάθε 

σκόπιμη και ελεγχόμενη παρέμβαση που οδηγεί σε μη συμπτωματική αλλαγή και 

μετασχηματισμό προς συγκεκριμένες και επιθυμητές κατευθύνσεις γνώσεων, συμπεριφορών, 

συνηθειών, στάσεων, αντιλήψεων, ικανοτήτων με σχετικά μόνιμο χαρακτήρα (Lefrancois, 

2004). Στα πλαίσια της «ενισχυμένης πρακτικής» ως συστατικού στοιχείου και αναπόσπαστου 

μέσου της μάθησης εμφανίζονται οι στρατηγικές μάθησης οι οποίες υπηρετούν και 

πραγματώνουν τους μαθησιακούς στόχους που θέτει κάθε φορά η Παιδαγωγική και η 

θεσμική εκπαίδευση. Έτσι, αναδύεται η ανάγκη προσδιορισμού  και αποσαφήνισης του 

μαθησιακού αυτού εργαλείου. Όπως είναι αναμενόμενο, οι προσεγγίσεις και οι οπτικές 

προσδιορισμού τους είναι ποικίλες, πολύπλευρες, άλλοτε συμπληρωματικές άλλοτε 

αντιτιθέμενες και συχνά αλληλεπικαλυπτόμενες, εφόσον εκκινούν από διαφορετικές 

θεωρητικές αφετηρίες κατανόησης και αντίληψης του φαινομένου της μάθησης.  

 Έτσι, σύμφωνα με ερευνητές ο μοναδικός τρόπος και η ιδιαίτερη προοπτική με την 

οποία διαχειρίζεται το κάθε άτομο ένα πρόβλημα, ένα μαθησιακό αντικείμενο, την ίδια τη 

μαθησιακή διαδικασία ή και τα συναισθήματα που συσχετίζονται με αυτήν μπορούμε να τα 

προσδιορίσουμε ως στρατηγικές μάθησης (Brown, 1994∙ Dornyei, 2005) .Κατά τον Schmeck, 

(1988) οι στρατηγικές μάθησης αποτελούν εφαρμογή σειράς ενεργειών-τακτικών-διαδικασιών 

προκειμένου να επιτευχθεί ένας μαθησιακός σκοπός. Άλλοι τονίζουν τη χρησιμότητα και την 

ευελιξία αξιοποίησης των στρατηγικών μάθησης σε μία ευρεία γκάμα   μαθησιακών 

πρακτικών που συμπεριλαμβάνουν όλη την κλίμακα μαθησιακών στόχων από την κατανόηση 

και πρόσκτηση πληροφοριών καθώς και την αποθήκευση και ανάκτησή τους έως την 

παραγωγή ή εφαρμογή τους σε νέες μαθησιακές δραστηριότητες (Oxford, 1990∙ Wenden & 

Rubin, 1987). Ως στρατηγικές μάθησης νοούνται από διάφορους ερευνητές οι τεχνικές και οι 

κανόνες ποικιλόμορφης διαχείρισης των πληροφοριών (π.χ.  πρόσκτηση, αποθήκευση, 

αφομοίωση, ανάκτηση) σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες (Alley & Deshler, 1979), 

αλλά και «..σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές που διευκολύνουν την πρόσκτηση της 

γνώσης και των δεξιοτήτων ή την αναδιοργάνωση της προϋπάρχουσας γνώσης και των 

γνωστικών υποδομών των υποκειμένων» (Weinstein & Mayer, 1994) ενώ οι ίδιοι τις 
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αναγνωρίζουν ως τις ιδιαίτερες εκείνες συμπεριφορές που συντελούν στην κωδικοποίηση 

νέων πληροφοριών κατά τη διεκπεραίωση μιας μαθησιακής διαδικασίας.ή αλλιώς, 

επεκτείνοντας  στόχος της χρήσης των στρατηγικών είναι « να επηρεάσουν τα κίνητρα και τη 

συναισθηματική κατάσταση (του υποκειμένου) ή του τρόπου με τον οποίο ο μαθητής 

συλλέγει, αποκτά, οργανώνει και ενσωματώνει τις νέες πληροφορίες» (Weinstein & Mayer, 

1986). Και οι εκδοχές αποσαφήνισής τους συνεχίζονται:«Οι στρατηγικές μάθησης είναι οι 

λειτουργίες που αποκτά ο μαθητής για να ενισχύσει την πρόσκτηση, αποθήκευση, ανάκτηση 

και χρήση των πληροφοριών» ή « ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο μαθητής για να κάνει τη 

μαθησιακή του διαδικασία πιο εύκολη, πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική, πιο απολαυστική.» 

ή « βήματα που γίνονται από τους ίδιους τους μαθητές, ώστε να ενισχύσουν τη μάθησή τους. 

Είναι δηλαδή, εργαλεία για ενεργητική, αυτοκατευθυνόμενη εμπλοκή στη μάθηση, στοιχείο 

που είναι θεμελιώδες για την ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας» (Oxford, 1990). Επίσης, η 

ίδια ερευνήτρια τις αναγνωρίζει ως ομάδα εργαλείων που αξιοποιώντας την ενεργή, 

ενσυνείδητη, εστιασμένη μάθηση παρέχουν στο χρήστη τους αυτονομία και αυτορρύθμιση 

στη μάθηση ενώ παράλληλα  συνδέει τις γνωστικές διεργασίες  που  ενεργοποιούνται από 

αυτές με ατομικά  δεδομένα/μεταβλητές που επηρεάζουν τη χρήση τους και τη δυναμική τους 

ως προς την ευέλικτη κάλυψη γνωστικών και μαθησιακών απαιτήσεων. Για τους 

Παντελιάδου, Πατσιοδήμου και Μπότσα (2004)  πρόκειται για τεχνικές, κανόνες, εργαλεία, 

που επιστρατεύουν υποκείμενα προκειμένου να διευκολύνουν την κατανόηση και πρόσκτηση 

νέου υλικού ή επιδιωκόμενων δεξιοτήτων και τη νοηματοδοτημένη ενσωμάτωσή τους σε ένα 

προϋπάρχον γνωστικό υπόβαθρο, το οποίο με τη σειρά τους εμπλουτίζουν.  Η 

Ρηγοπούλου (2005) δίνει έναν πιο πρακτικό/εκπαιδευτικό προσανατολισμό στις στρατηγικές 

μάθησης και τις συνδέει με ποικίλες τεχνικές χρήσης εκ μέρους των μαθητών για τη 

διευκόλυνση της μελέτης τους και τη διεκπεραίωση σχολικών εργασιών μέσω της ανάπτυξης 

κατάλληλων δεξιοτήτων. Στο ίδιο πλαίσιο οι Καμπουράκης & Λουκής (2006) 

αντιλαμβάνονται ότι οι  στρατηγικές μάθησης ή παιδαγωγικής συμβάλλουν στην ενσυνείδητη 

επιλογή των πιο αποδοτικών μέσων και τεχνικών, ώστε να κατακτηθούν συγκεκριμένοι 

μαθησιακοί στόχοι. Μια πιο συμπεριληπτική περιγραφική διατύπωση τις αναγνωρίζει ως  

διακριτές-στοχευμένες  ενέργειες που επιλέγονται από τους μαθητές συνειδητά, προκειμένου 

να διεκπεραιώσουν με τρόπο «οικονομικό» ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες που 

ανακύπτουν στο σχολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και όχι μόνο ή να ενισχύουν τη μάθηση ή 

να την κάνουν πιο απολαυστική και εύληπτη, οδηγώντας σε ουσιαστική κατανόηση, 

πρόσκτηση, διατήρηση και εφαρμογή της νέας γνώσης (Βορβή-Δανιηλίδου, 2016).Τέλος, 

προστίθεται  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ότι παρόλο που αφορούν νοητικές 
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διαδικασίες  συχνά περιλαμβάνουν και φανερές δραστηριότητες-ενέργειες (Chamot & El-

Dinary, 1999) ή ότι «Μπορεί να είναι είτε μεμονωμένες τακτικές είτε οργανωμένα σχέδια 

δράσης που συγκροτούνται για την επίτευξη ενός μαθησιακού στόχου» (Brown, 1980). 

Κωδικοποιημένα  η συμβολή των στρατηγικών μάθησης θα μπορούσε να συνοψιστεί στα 

ακόλουθα: 

Ενδυναμώνουν την οργάνωση, επεξεργασία, αξιολόγηση και αποθήκευση των εισερχόμενων 

δεδομένων. 

Ενισχύουν γνωστικές δεξιότητες που με τη σειρά τους υποστηρίζουν την προσοχή, τη μνήμη, 

την επικοινωνία. 

Υποβοηθούν την αυτόνομη μάθηση ως γνωστικό εφόδιο που ενεργοποιείται επιλεκτικά και 

σε σχέση με τους εκάστοτε μαθησιακούς στόχους. 

Προϋποθέτουν αλλά και ενισχύουν μεταγνωστικές ικανότητες αυτεπίγνωσης προσωπικών 

δυνατοτήτων, καθώς και μαθησιακά κίνητρα για την επιστράτευσή τους,  

Ενδυναμώνουν κατανόηση, σκέψη, δημιουργικότητα, μάθηση. (Paris, Wasik & Turner, 1991) 

2.2 Στρατηγικές γλωσσικής μάθησης: Μια γενική επισκόπηση 

Ο όρος των ¨γλωσσικών στρατηγικών¨ στην ερευνητική κατανόηση των δομών και της 

λειτουργίας της γλώσσας, καθώς και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με αυτήν είναι πλέον 

κοινός, εύχρηστος και καταλυτικός τις τελευταίες δεκαετίες  και εμπλέκεται ενεργά στη 

γλωσσοδιδακτική επιστήμη τόσο ως «χαρτογράφηση» των νοητικών διεργασιών που 

αναπτύσσουν οι μαθητές σε όλες τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση και 

παραγωγή γραπτού και προφορικού), όσο και ως μεθοδολογικό πλεονέκτημα  το οποίο το 

γλωσσικό πρόγραμμα διδασκαλίας και ο εκπαιδευτικός της τάξης μπορούν να το 

αξιοποιήσουν για την ενίσχυση και προώθηση των γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών και 

την επίτευξη των αναλυτικά προσδιορισμένων γλωσσοεπικοινωνιακών στόχων που θέτουν τα 

σύγχρονα κοινωνικά συστήματα και τα οποία η εκάστοτε  θεσμική εκπαίδευση υπηρετεί. 

Η ανάδειξη των στρατηγικών ως σημαντικών εργαλείων μάθησης και διδασκαλίας 

εντείνεται στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπου αρχίζει να δίνεται έμφαση σε θεωρητικό 

επίπεδο σε μαθητοκεντρικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και έγινε 

κατανοητό ότι ειδικά για τη γλωσσική ανάπτυξη επηρεάζουν ιδιαίτερα θετικά την ενίσχυση 

βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων (Oxford, 1990). Ωστόσο, ας θέσουμε προκαταρκτικά κάποιες 

βασικές, θεμελιώδεις παραδοχές για τη φύση, τη λειτουργία και τους στόχους των γλωσσικών 
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κυρίως στρατηγικών και οι οποίες αποτελούν κοινούς θεωρητικούς τόπους της συνολικής 

έρευνας και ταυτόχρονα διαμόρφωσαν τους κατευθυντήριους άξονες της παρούσας έρευνας.  

Αναφερόμενοι, λοιπόν, σε στρατηγικές ας έχουμε κατά νου ότι οι στρατηγικές 

συνδέονται και συμπλέκονται με : α) εσωτερικές νοητικές διεργασίες και ως εκ τούτου δεν 

είναι πάντα εύκολα παρατηρήσιμες και προσβάσιμες και ούτε αυτονόητα δεδομένες  στον 

ερευνητή β) αποτελούν ιδιαίτερες, προσωποποιημένες και εξατομικευμένες γλωσσικές 

συμπεριφορές και οι οποίες άρα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης γ) μπορούν να 

εκδηλωθούν και ως φυσικές ενέργειες (λ.χ. κινήσεις) και τότε μπορούν να είναι εξωγενώς 

παρατηρήσιμες δ) αλληλεπιδρούν με συναισθήματα και συγκυριακές –έκτακτες, τυχαίες, 

ευκαιριακές- καταστάσεις δηλαδή με πολύπλοκους και ευμετάβλητους παράγοντες, δυσχερείς 

και αυτοί στην παρατήρηση και καταγραφή  και συστηματοποίησή τους. ε) προϋποθέτουν- σε 

μεγάλο βαθμό-  τη συνειδητότητα εκ μέρους του υποκειμένου της δυνατότητάς του να 

παρεμβαίνει και να  διευκολύνει τις πολυδιάστατες νοητικές διαδικασίες που απαιτούνται για 

να επιτελέσει ποικίλους γλωσσικούς στόχους (ανάγνωση, κατανόηση, επικοινωνία, παραγωγή 

λόγου, κλπ) που έχει θέσει αυτός ή οι περιστάσεις της επικοινωνίας. (Psaltou-Joycey , 2010).  

Δεν είναι όμως καθόλου αυτονόητο ότι αξιοποιώντας αυτό τον όρο όλοι οι ερευνητές 

περιγράφουν τις ίδιες νοητικές διεργασίες ή αναγνωρίζουν κοινά πλαίσια αναφοράς για τη 

φύση, τη λειτουργία, το περιεχόμενο, τα όρια δράσης και τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των 

στρατηγικών αλλά και τη διδακτική τους σκοπιμότητα και μεθοδολογία αξιοποίησής τους. 

Από την πληθώρα των ποικίλων εκδοχών προσδιορισμού τους γίνεται φανερό ότι 

διαπιστώνεται εν γένει μία δυστοκία και ασυμφωνία μεταξύ των ερευνητών , ώστε να 

αποδώσουν ένα συνεκτικό και κοινώς αποδεκτό ορισμό για τις στρατηγικές μάθησης και 

ειδικότερα της γλωσσικής μάθησης. Πέρα από τον «ανταγωνιστικό» διαγκωνισμό του όρου 

«στρατηγικές» με άλλους εναλλακτικούς π.χ. «τακτικές» ή «διαδικασίες», μία συνοπτική και 

εξ ανάγκης επιλεκτική ματιά στις μελέτες των κυριότερων ερευνητών του θέματος,  μας 

αποκαλύπτει μια αρκετά μεγάλη γκάμα διαφοροποιημένων ορισμών, συχνά και από τον ίδιο 

ερευνητή. Οι Dornyei & Skehan (2003) υποστηρίζουν πως «οι ορισμοί και οι αντιλήψεις που 

προσφέρονται …για τις στρατηγικές.. είναι ασυνεπείς και παραπλανητικές». Μία 

περιδιάβαση, λοιπόν, στον ερευνητικό χώρο της διασαφήνισης και προσδιορισμού των 

παραπάνω ζητημάτων θα διευθετήσει εγκυρότερα τη χρήση και τα πλαίσια του όρου αλλά και 

θα αποκαλύψει πιθανά το πολύπτυχο των ποικίλων διαστάσεων που οι στρατηγικές φέρουν 

είτε ως αυτόνομες γνωστικές διαδικασίες είτε σε αλληλεπίδραση με άλλους παράγοντες της 

γλωσσικής ωρίμανσης και εξέλιξης του μαθητή. 
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2.2.1  Εκδοχές (προσδι)ορισμού των γλωσσικών στρατηγικών 

Στη συνέχεια σταχυολογούμε, περιοριστικά είναι αλήθεια, κάποιους- ίσως τους πιο 

χαρακτηριστικούς και συμβατούς με μια γενικευμένη αποδοχή της έννοιας- που 

διατυπώθηκαν από τους βασικούς μελετητές του πεδίου. «Οι στρατηγικές συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη του γλωσσικού συστήματος που διαμορφώνει ο μαθητής και επηρεάζουν άμεσα τη 

γλωσσική διδασκαλία.» (Rubin, 1987). Επίσης, αποδέχεται ότι υπάρχει σημαντικό 

πλεονέκτημα των μαθητών που αναπτύσσουν στρατηγικές μάθησης καθώς εμπλουτίζουν το 

γνωστικό τους ρεπερτόριο με αυτές  και αυξάνουν το βαθμό αντιμετώπισης δυσκολιών, 

μάθησης, οπότε και η διδασκαλία τους καθίσταται αναγκαία και σημαντική τόσο για την L1 

όσο και για την L2. . «… είναι τεχνικές προσεγγίσεις ή σκόπιμες ενέργειες που οι μαθητές 

εφαρμόζουν, ώστε να διευκολύνουν τη μάθηση και την ανάκληση τόσο γλωσσικών όσο και 

σημασιολογικών πληροφοριών» (Chamot, 1987). « Συνειδητές συμπεριφορές των μαθητών 

κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της γλώσσας που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν και 

να μάθουν νέες πληροφορίες ή να θυμηθούν παλιότερες»  (Richards & Platt, 1992). 

«Συμπεριφορές ή ενέργειες που χρησιμοποιούν οι μαθητές προκειμένου να κάνουν τη 

γλωσσική μάθηση πιο πετυχημένη, αυτοκατευθυνόμενη και ευχάριστη» (Oxford, 1989). Πιο 

συμπεριληπτικά∙ όλες οι συνειδητές, γλωσσικές, πνευματικές δραστηριότητες αλλά και 

πράξεις που εκδηλώνονται ως συμπεριφορές πρόσκτησης σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής 

μάθησης και για την επίτευξη ποικίλων ζητημάτων (Ellis, 1994). Κατά τον Cohen, (1998, σ.4) 

είναι «Διαδικασίες μάθησης που επιλέγονται από τον μαθητή συνειδητά» ενώ στον όρο 

περιλαμβάνει τόσο «τις γενικές προσεγγίσεις όσο και τις ειδικές ενέργειες που αξιοποιούνται 

για τη γλωσσική εκμάθηση». Η Σφυρόερα, (2002) τις αντιλαμβάνεται ως σκόπιμες ή 

ασύνειδες συμπεριφορές και δράσεις του ατόμου, συνδεόμενες συχνά και με έμφυτες 

δυνατότητες, που ενεργοποιούνται , όταν ο μαθητής επιδιώκει να επιλύσει 

γλωσσομαθησιακές δυσκολίες στην προσπάθειά του να κατακτήσει δεδομένα και δομές του 

γλωσσικού συστήματος. «Στρατηγικές μάθησης είναι ενέργειες επιλεγμένες- είτε συνειδητά 

είτε μηχανικά- με στόχο τη μάθηση ή τη ρύθμιση της μάθησης μιας γλώσσας» (Griffiths, 2015, 

p. 476). Σύμφωνα με την Psaltou-Joycey (2010) οι στρατηγικές διευκολύνουν τους μαθητές 

και τους επιτρέπουν να μετατρέψουν μια συνειδητή προσπάθεια και πρακτική σε μια 

αυτοματοποιημένη και σχεδόν ασύνειδη γλωσσική ικανότητα.  

Επίσης, πλήθος μελετών καταδεικνύει με έγκυρο τρόπο –- τον άμεσο συσχετισμό 

ανάμεσα στις γλωσσικές επιδόσεις και στην αξιοποίηση στρατηγικών (Green & Oxford, 1995∙ 

Hsiao & Oxford, 2002∙ Oxford, Burry & Stock, 1995). Ως συνθετική, συμπεριληπτική  και 

περιεκτική διατύπωση θα   μπορούσε να ειπωθεί πως πρόκειται για στοχευμένες, 
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συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προβαίνει εμπρόθετα ή όχι ο μαθητής για την ενίσχυση 

μαθησιακών δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση επίτευξης γλωσσομαθησιακών στόχων, (όπως, 

λ.χ. η πρόσκτηση, συγκράτηση και αξιοποίηση νεοεισερχόμενων πληροφοριών κατά την 

ανάγνωση) (O’ Maley & Chamot,  1990∙ Cohen, 1998∙ Oxford, 1990∙ Weinstaein & Mayer, 1986).  

Συνοψίζοντας επιλεκτικά και κριτικά όλες τις παραπάνω προσεγγίσεις μπορούμε να  

προσδιορίσουμε συγκεντρωτικά τα πιο αναγνωρισμένα χαρακτηριστικά που φαίνεται ότι 

διέπουν τις στρατηγικές γλωσσικής μάθησης: 

- Συμβάλλουν στη γλωσσική και μαθησιακή αυτονόμηση του μαθητή 

- Είναι διδακτές, τροποποιήσιμες, εξελισσόμενες και επωφελείς τόσο για γλωσσικά 

ελλειμματικούς μαθητές, εφόσον συνεισφέρουν στη βελτίωση των επιδόσεων, όσο και στους 

επαρκείς γλωσσικά μαθητές, οι οποίοι διατηρούν και επαυξάνουν την αποτελεσματικότητά 

τους.  

- Η διδασκαλία τους δε συνεπάγεται αυτόματα την ολοκληρωμένη και έγκυρη εφαρμογή τους 

αλλά η εξέλιξη της ποιότητας υλοποίησής τους συντελείται με γνώμονα ποικίλες μεταβλητές 

ατομικές, μαθησιακές, περιβαλλοντικές, κοινωνικοπολιτισμικές. 

- Συμβάλλουν στην επικοινωνιακή ικανότητα με ποικίλους τρόπους 

- Ενισχύουν την ικανότητα αυτοκαθοδήγησης. Χαρακτηρίζονται από αυτόνομη δράση, 

μαθησιακή ενεργητικότητα και συμμετοχική στάση των μαθητών σε αντιπαραβολή με την 

παθητική αναπαραγωγή προτύπων. 

- Υποστηρίζουν τη μάθηση άμεσα και έμμεσα. Επηρεάζονται από και επηρεάζουν ποικίλες 

συνιστώσες της γλωσσικής μάθησης. 

- Συντελούν στην επίλυση προβλήματος ή διεκπεραίωση γλωσσογνωστικής  δραστηριότητας, 

(π.χ. κατανόηση κειμένου) 

- Η «συνειδητότητα» και αποτελεσματικότητά τους ενισχύεται σημαντικά, όταν γίνονται 

αντικείμενο διδασκαλίας. Είναι διδάξιμες: η διδασκαλία μπορεί να «επωφεληθεί» από τις 

περιπτώσεις που υπάρχει έλλειψη ή αναποτελεσματικότητα στη χρήση τους, ενώ η 

εμπρόθετη, συστηματική και μακροχρόνια χρήση τους ενδέχεται να τις μετατρέψει σε 

αυτοματοποιημένες ενέργειες –δεξιότητες. 

- Η κατάλληλη χρήση των ενδεδειγμένων στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης συνεπάγεται, 

κατά μεγάλο ποσοστό, τη συνολική ή την επιμέρους βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων 

(Oxford et al., 1993∙ Thompson & Rubin, 1993).  

- Είναι ευέλικτες σε σχέση με το πότε, που, ποιες, σε ποιον, από ποιον και για ποιο σκοπό 

μπορούν να αξιοποιηθούν (ή να διδαχτούν) αυτόνομες ή συνδυαστικά.  
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- Εμπλέκουν ποικίλες πτυχές της προσωπικότητας του μαθητή και πολλαπλές δεξιότητες - 

γνωστικές, μεταγνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές. 

2.2.2  Βασικοί προβληματισμοί γύρω από τις γλωσσομαθησιακές στρατηγικές. 

Συνειδητές ή ασύνειδες; 

Δεν υπάρχει οριστική αποδοχή της άποψης περί ενσυνείδητης (consciousness) 

προθετικότητας εφαρμογής τους από όλους τους ερευνητές. Ο Purpura (1999) θέτει τον 

προβληματισμό αν οι στρατηγικές είναι συνειδητές ή ασύνειδες (υποσυνείδητες) 

συμπεριφορές ενέργειες. Υποστηρίζει ότι μπορεί να είναι και συνειδητή και ασύνειδη 

ενέργεια και ότι αυτό εξαρτάται από το υποκείμενο της γλωσσογνωστικής διεργασίας αλλά 

και από το είδος της γλωσσικής δραστηριότητας που επιτελείται. Σύμφωνα με τον Schmidt 

(1994) μπορούμε να δεχτούμε πως η ενσυνείδητη χρήση και η δυνατότητα αναγνώρισης 

χρήσης μιας στρατηγικής, έστω κι αν αυτή εμπίπτει στην περιφερική προσοχή του 

υποκειμένου αποτελεί κριτήριο ενσωμάτωσής της ως στρατηγικής. Με άλλα λόγια, θα ήταν 

θεμιτό να αναγνωρίζουμε ως στρατηγική γλωσσικής μάθησης κάθε νοητική δράση είτε 

επιτελείται στοχευμένα και εμπρόθετα από το υποκείμενο είτε γίνεται συνειδητή και 

«αποκαλύπτεται» από το ίδιο το υποκείμενο, εφόσον ερωτηθεί ετεροχρονισμένα για τον 

τρόπο που σκέφτηκε και λειτούργησε34. Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν πως το ¨συνεχές¨ από 

την ενσυνείδητη στην αυτοματοποιημένη χρήση αλληλεπιδρά με τις συγκεκριμένες 

μαθησιακές συνθήκες  και κυρίως το βαθμό δυσκολίας του μαθησιακού στόχου ή την 

αναγνώριση αδυναμίας ανταπόκρισης μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας στην επίτευξη 

ενός έργου, οπότε η εκ νέου διερεύνηση –από την πλευρά του αναγνώστη- του οπλοστασίου 

του των στρατηγικών που διαθέτει και η πιθανή αναπροσαρμογή τους τις επαναφέρει στο 

επίπεδο του συνειδητού και του εμπρόθετου (Macaro, 2006∙ Phakiti, 2006). 

Συνολικά διαπιστώνουμε πως τείνουμε εν τέλει να αποδεχτούμε πως μια στρατηγική 

που ενώ αρχικά εφαρμόζεται σκόπιμα μπορεί να λειτουργήσει εν τέλει, μέσα από την 

επαναληπτικότητα και την εξοικείωση του υποκειμένου χρήσης και μη συνειδητά και άρα να 

συμπεριλάβουμε και αυτές τις «αυτοματοποιημένες» διαδικασίες στην «ομπρέλα» των 

στρατηγικών (Faerch & Kasper, 1983∙ Weiden & Rubin, 1987∙ Chamot & O’ Maley  1990∙ Oxford, 

1990). Από τη στιγμή που μια στρατηγική γίνεται οικεία για το μαθητή μέσω της 

επαναλαμβανόμενης χρήσης της περνάει σε ένα στάδιο αυτοματισμού  κατά κάποιο τρόπο.  

                                                           
34Αυτήν την προοπτική/εκδοχή της έννοιας της στρατηγικής αξιοποιούν και όλες οι μέθοδοι προφορικής εξωτερίκευσης και 
αυτοαναφορικών εργαλείων καταγραφής και ανίχνευσης στρατηγικών, καθώς και η παρούσα έρευνα. 
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Ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι ο μαθητής δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί και να αναφερθεί σε 

αυτήν συνειδητά. (Chamot A. ,2005). 

Επίσης, επιφυλάξεις διατυπώνονται και για την άνευ όρων αποδοχή της παρώθησης 

των γλωσσικών επιδόσεων των μαθητών μέσω της χρήσης τους (βλ. Στρατηγικές και 

γλωσσικές επιδόσεις). Σύμφωνα με τους Ehrman, Leaver & Oxford (2003)∙ Rubin (1975) μια 

δεδομένη γλωσσική στρατηγική δε διαθέτει ούτε θετικό ούτε αρνητικό πρόσημο μέχρις ότου 

διερευνηθεί το συνολικό πλαίσιο χρήσης της. Για να είναι αποτελεσματική για το υποκείμενο 

της μάθησης θα πρέπει να συντρέχουν τρεις βασικές συνθήκες/όροι: α) η συγκεκριμένη 

στρατηγική να ταιριάζει με τη συγκεκριμένη γλωσσική δραστηριότητα β) η συγκεκριμένη 

στρατηγική να συνάδει με το ιδιαίτερο μαθησιακό στυλ του μαθητή που την εφαρμόζει γ) να 

υλοποιείται σωστά  και επαρκώς από τον μαθητή και συνδυαστικά με άλλες σχετιζόμενες 

στρατηγικές και όχι αποσπασματικά και μεμονωμένα. Υπό αυτά τα προαπαιτούμενα 

εξασφαλίζεται ότι η γλωσσική μάθηση διευκολύνεται, γίνεται ευχάριστη, αποτελεσματική και 

προσαρμόσιμη σε καινοφανείς καταστάσεις (Oxford, 1990). 

2.2.3  Στρατηγικές- Δεξιότητες- Τεχνικές: Μια απόπειρα διασαφήνισης των όρων 

Υπάρχει και προτείνεται μια πληθώρα όρων και ονομασιών στη βιβλιογραφία για την 

αποσαφήνιση στρατηγικών που κυμαίνονται από μια γενική προσέγγιση γλωσσομαθησιακών 

φαινομένων έως ειδικές και συγκεκριμένες ενέργειες/ τακτικές για την πρόσκτηση της 

γλώσσας (της αναγνωστικής πρόσληψης στην περίπτωση της παρούσας έρευνας) (Griffiths, 

2004). Δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα να αναλωθούμε στην παρουσίαση όλων των 

προτεινόμενων και συχνά αντικρουόμενων προτάσεων ορολογίας που ουσιαστικά επιδιώκουν 

να οριοθετήσουν σύνθετους γνωστικούς μηχανισμούς και πολύπλοκες διαδικασίες.  Στα όρια 

μιας άκρως συνοπτικής αναφοράς καταθέτουμε τους όρους «στρατηγικές» και «τεχνικές» (), 

«τακτική» (), «κινήσεις» (), «μακρο-στρατηγικές/μικρο-στρατηγικές» και «τακτικές» (Stern, 

1983∙ Seliger, 1984∙ Sarig, 1987 in Psaltou-Joycey, 2010). Οι συγγραφείς (Afflerbach, Pearson & 

Paris, 2008) θεωρούν ότι οι όροι δεξιότητες/ικανότητες και στρατηγικές αν και 

χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στην εκπαιδευτική πράξη μέσα σε διδακτικά προγράμματα, 

επίσημα και ανεπίσημα κείμενα από παράγοντες της εκπαίδευσης αλλά και από ειδικούς, 

ερευνητές και τη βιβλιογραφία, ωστόσο διαπιστώνεται μία ασάφεια, σύγχυση, ασυνέπεια, ως 

προς τον ακριβή προσδιορισμό του περιεχομένου, γεγονός που δυσκολεύει την έρευνα και τη 

μάθηση και απαιτεί τη διακριτή περιγραφή των σημείων σύγκλισης και διαφοροποίησης 

μεταξύ τους.   
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 Οι ορισμοί για τις δεξιότητες (skills) και τις στρατηγικές (strategies) σύμφωνα με το  

Literacy Dictionary (Harris & Hodges, 1995, in Afflerbach, Pearson & Paris, 2008) 

→ Skills (δεξιότητες) : Μια κατακτημένη ικανότητα, που εφαρμόζεται αποτελεσματικά. 

Μέρη/στάδια μιας πνευματικής κυρίως δράσης/ενέργειας (p. 235). 

→ Strategies (στρατηγικές): (εκπαίδευση) Ένα συστηματικό σχέδιο, που υιοθετείται 

συνειδητά και υλοποιείται, ώστε να βελτιώσει τις επιδόσεις στη μάθηση (p. 244) 

 Οι ικανότητες/δεξιότητες, λοιπόν, «Αφορούν αυτοματοποιημένες ενέργειες, που 

έχουν ως αποτέλεσμα (συνεπάγονται) την αποκωδικοποίηση και κατανόηση του κειμένου με 

ταχύτητα, επάρκεια και άνεση και οι οποίες συνήθως υλοποιούνται χωρίς να συνυπάρχει 

επίγνωση και έλεγχος  των παραγόντων που συνεπιδρούν και εμπλέκονται στη διαδικασία.» 

ενώ  «οι στρατηγικές ανάγνωσης είναι οι σκόπιμες, στοχοκατευθυνόμενες δοκιμές του 

αναγνώστη να ελέγχει και να τροποποιεί την προσπάθεια αποκωδικοποίησης ενός κειμένου, 

να κατανοεί το λεξιλόγιο και να κατασκευάζει το νόημα του κειμένου» (Afflerbach, Pearson & 

Paris, 2008) 

 Ο Kohn (1990) αποδέχεται ως ειδοποιό χαρακτηριστικό των στρατηγικών την 

πρόθεση χρήσης διαφοροποιώντας τες από τις τακτικές που αποτελούν αποσπασματικές 

διεργασίες και όχι σύστημα από διεργασίες. Πολλοί μελετητές επισημαίνουν ως ειδοποιό 

χαρακτηριστικό των στρατηγικών την εμπρόθετη, ενσυνείδητη γνωστική ενέργεια που 

προϋποθέτει σκόπιμη κινητοποίηση νοητικών διεργασιών και υψηλό βαθμό ενημερότητας και 

η οποία, εφόσον αξιοποιείται και σταδιακά αυτοματοποιείται μέσω της επαναλαμβανόμενης  

και συστηματικής χρήσης και εξοικείωσης, αναβαθμίζεται στο επίπεδο της δεξιότητας, ως 

αφομοιωμένη και πλήρως «καταξιωμένη» στρατηγική (Κωσταρίδου, Ευκλείδη, 2005∙ 

Afflerbach, Pearson & Paris, 2008). Έτσι, σύμφωνα με τους Paris, Lipson & Wixson (1994) 

στόχος των διδακτικών παρεμβάσεων για την εμπέδωση των στρατηγικών ανάγνωσης οφείλει 

να γίνει ο μετασχηματισμός των ενσυνείδητων στρατηγικών σε αυτοματοποιημένες 

δεξιότητες, οπότε και ολοκληρώνεται η επίτευξή τους. 

 Οι δεξιότητες αποτελούν συγκροτημένα νοητικά σύνολα που έχουν διαμορφωθεί και 

παγιωθεί μέσω της επαναλαμβανόμενης νοητικής συμπεριφοράς και της συνήθους πρακτικής 

κι έχουν πλέον καταστεί συγκεκριμένες ικανότητες, έτοιμες να ενεργοποιηθούν σε 

οποιαδήποτε μαθησιακή περίσταση  επιθυμήσει το υποκείμενο. Ο τρόπος και η μέθοδος που 

αυτές οι δεξιότητες θα επιλεγούν, θα συντονιστούν και θα συστηματοποιηθούν κατά την 

εφαρμογή τους αντιστοιχεί στις στρατηγικές (Kirby, 1988 in Block , 1999 ).  
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Σύμφωνα με τα παραπάνω οι στρατηγικές ανάγνωσης συσπειρώνουν, με βάση ένα 

οργανωμένο σχεδιασμό, ποικίλες αναγνωστικές δεξιότητες και υποδεξιότητες που στοχεύουν 

στην ολοκληρωμένη εξαγωγή νοημάτων από τα γραπτά κείμενα, προϋπόθεση βαρύνουσα για 

επιτυχή πρόσκτηση γνωστικού υλικού σε όλα τα μαθησιακά αντικείμενα του σχολείου. Θα 

μπορούσαμε, για να το καταστήσουμε σαφέστερο να υποθέσουμε ότι κάποιος μαθητής που 

έχει αναπτύξει την υποδεξιότητα της γρήγορης ανάγνωσης, να την αξιοποιήσει και να την 

εξελίξει μέσω της εφαρμογής συνειδητά και συστηματικά της στρατηγικής scanning ή  

skimming, βελτιώνοντας περισσότερο και τη δεξιότητα και το αναγνωστικό αποτέλεσμα. Από 

την άλλη,  άλλος μαθητής που δεν έχει κατακτήσει την υποδεξιότητα της γρήγορης 

ανάγνωσης εξασκούμενος συστηματικά και εμπρόθετα με τις προαναφερόμενες γνωστικές 

στρατηγικές ανάγνωσης είναι ενδεχόμενο να καλλιεργήσει και να ενδυναμώσει τόσο την 

υποδεξιότητα αυτή μέσω της σταδιακής αυτοματοποίησής της αλλά και παρεμφερών 

υποδεξιοτήτων (λ.χ. της προαναγνωστικής κατανόησης, , της επίλυσης προβλήματος) και 

στρατηγικών (λ.χ. της αναγνωστικής πρόβλεψης και εικασίας, λεξιλογικής εξομάλυνσης, 

ανάκλησης γνωστικών δεδομένων, κ.ά.). 

 Η γνωστική προσέγγιση της ανάγνωσης προσδίδει περισσότερη αξιοπιστία στις 

στρατηγικές παρά τις δεξιότητες, εφόσον  αναγνωρίζει ότι αποσκοπούν στη δόμηση και 

συχνά την αναδόμηση του νοήματος, θέτοντας ως προαπαιτούμενα την αιτιολογημένη και 

κριτικά πλαισιωμένη χρήση τους.  

 Επίσης, οι στρατηγικές διακρίνονται για την προσαρμοστικότητα και ευελιξία τους σε 

ποικίλες αναγνωστικές περιστάσεις, σκοπούς και κείμενα,  εφόσον εμπεριέχουν το 

χαρακτηριστικό της επίγνωσης και άρα του αναπροσαρμοστικού πλεονεκτήματος, σε 

αντίθεση με τις δεξιότητες που τις χαρακτηρίζει σταθερότητα ή και ακαμψία στην αξιοποίησή  

τους, εφόσον υλοποιούνται αυτοματοποιημένα και ανελαστικά σε κάθε αναγνωστική 

δραστηριότητα (Dole et al., 1991) 

 Ο Cohen (1996, 1997) συστήνει να αποδεχτούμε τον όρο «στρατηγική», ως ένα 

γενικό πλαίσιο για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αρκεί τον όρο αυτό να τον 

αντιλαμβανόμαστε ως ένα συνεχές που περιλαμβάνει ένα φάσμα από τις πιο γενικές 

κατηγορίες και  ευρύτερες διαδικασίες ως τις πιο εξειδικευμένες ενέργειες του μικροκειμένου 

με αρκετές ενδιάμεσες μεθοδεύσεις που στη βιβλιογραφία αναφέρονται άλλοτε ως 

στρατηγικές  και τεχνικές, άλλοτε ως τακτικές και κινήσεις ή μικρο- και μακρο-στρατηγικές 

(Stern, 1983∙ Seliger, 1984∙  Sarig, 1987∙ Larsen-Freeman & Long in Cohen, 1996). Η 

ενσωμάτωση όλων των παραπάνω στον συνολικότερο αποδεκτό όρο «στρατηγικές» και η 
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χρήση τυπολογικών κατηγοριοποιήσεων σε λίστες στρατηγικών, ώστε αυτές να αποκτήσουν 

λειτουργική δυνατότητα αξιοποίησης στην έρευνα ή τη διδακτική αποτελεί μια αρκετά 

εμπεριστατωμένη λύση στο ζήτημα της ορολογίας. Οι κατηγοριοποιήσεις και οι 

ταξινομητικές λίστες που θα προκύψουν μπορούν να τύχουν της όποιας διαχείρισης επιθυμεί 

το πρόσωπο που θα τις αξιοποιήσει (π.χ. ο δάσκαλος) και το οποίο θα αναλάβει, 

αξιολογώντας τη γενίκευση ή την εξειδίκευση κάθε μιας, να την καταστήσει χρήσιμη 

πρακτικά και διδακτικά για την ενίσχυση της γλωσσικής μάθησης. 

 Μια άλλη διάκριση αφορά το διαχωρισμό στρατηγικής-τεχνικής/τακτικής. Έτσι, ως 

στρατηγική νοείται η συνειδητή, ελεγχόμενη, προγραμματισμένη νοητική διεργασία ενώ η 

τεχνική ή τακτική γίνεται αντιληπτή ως αυτοματοποιημένη εφαρμογή στρατηγικών 

(Πενέκελης, 2013). Άλλοι ερευνητές αντικαθιστούν στην ουσία τις μη εμπρόθετες 

διαδικασίες με τον όρο  «τακτικές», θεωρώντας, ωστόσο, διδακτικά και μαθησιακά 

αξιοποιήσιμες κυρίως τις ενσυνείδητες διεργασίες (στρατηγικές), παρόλο που ενδεχομένως η 

ίδια αυτή διεργασία να διεκπεραιώνεται από έναν άλλο μαθητή ασύνειδα και 

αυτοματοποιημένα ως απλή τεχνική-τακτική αλλά μη ελεγχόμενη και άρα μη 

αυτορρυθμιζόμενη (Ellis, 1994∙ O’ Maley & Chamot,  1990∙ Cohen, 1998). Κατά κάποιο 

τρόπο οι περισσότεροι μελετητές αντιλαμβάνονται τις τακτικές ως υποσύνολα των 

στρατηγικών, ως στοχευμένες και απλούστερες νοητικές διαδικασίες για αντιμετώπιση ενός 

γλωσσικού «περιστατικού» και τις στρατηγικές ως ένα συνθετότερο σύστημα οργανωμένων 

σχεδιασμών και συντονισμένων τακτικών (Winne, 1996). Επίσης, οι στρατηγικές συνήθως ενώ 

επικεντρώνονται σε ένα βασικό γλωσσικό στόχο μέχρι την τελική επίτευξη του προϋποθέτουν 

παράλληλα και την ανταπόκριση σε δευτερεύοντες στόχους που είναι διαβαθμισμένοι και 

έτσι η συνολική διεργασία αποκτά χαρακτηριστικά πολυπλοκότητας. Ως μια εναλλακτική 

πρόταση για την εξομάλυνση της δυστοκίας διακριτότητας στρατηγικών-τακτικών, οι Oxford 

& Cohen (1992) και περισσότερο στα πλαίσια των αντιλήψεων του Schmeck, αντιλαμβάνονται 

τις στρατηγικές ως διευρυμένες κατηγορίες και οι οποίες περικλείουν η καθεμία 

συγκεκριμένες, συσχετιζόμενες μεταξύ τους τακτικές.  

 Το σύνολο των τρόπων και των τεχνικών της νόησης, και όχι μόνο, με τους οποίους 

ένας μαθητής προσλαμβάνει και  επεξεργάζεται τις εισερχόμενες πληροφορίες, ώστε να τις 

μετασχηματίσει σε μάθηση σήμερα έχουν κατοχυρωθεί με τον όρο «στρατηγικές μάθησης» 

και περιλαμβάνουν κυρίως γνωστικές, μεταγνωστικές, επικοινωνιακές και 

κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες, αντικαθιστώντας παλαιότερες ορολογίες, όπως 

τακτικές, τεχνικές, συνειδητές λειτουργίες, λειτουργιές δεξιότητες, συνειδητοί σχεδιασμοί, 

διαδικασίες επίλυσης προβλήματος  (Ζιάγκα, 2007). Επίσης, ο όρος στρατηγικές 
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ενσωματώνει πλέον, στα πλαίσια κυρίως των γνωστικών θεωριών, τόσο μακρο-  όσο και 

μικρο-στρατηγικές και ένα ευρύ φάσμα τύπων και εφαρμογών ανάλογων νοητικών 

διεργασιών (Cohen, 1998∙ Wenden & Rubin, 1987). 

Τελικά, όπως φαίνεται σταδιακά κατά τη διάρθρωση των τυπολογιών των 

στρατηγικών που έχουν προταθεί, οι τακτικές έχουν αναγνωριστεί και ταξινομηθεί ως 

στρατηγικές ποικίλων κατηγοριών και ταυτίστηκαν σε γενικές γραμμές με αυτές. Η 

γλωσσοδιδακτική αξιοποίηση των παραπάνω διαπιστώσεων/προβληματισμών στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει τη διδασκαλία στο εξής 

μαθησιακό πλεονέκτημα: αν η ενσυνείδητη ενεργοποίηση στρατηγικών, ως κριτήριο 

μεταγνωστικής ωριμότητας, μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά μέσα στη μαθησιακή 

διδακτική διαδικασία, ωστόσο και η ανάδειξη (με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών) 

νοητικών διεργασιών που διευκολύνουν τη γλωσσική μάθηση αλλά εφαρμόζονται ασύνειδα 

από τους μαθητές, με λίγα λόγια η επίτευξη επίγνωσης των τακτικών, ενδέχεται να 

λειτουργήσει εποικοδομητικά για τους μαθητές, εφόσον από εκεί και πέρα ένα μέχρι τότε 

απροσδιόριστο και ανεξέλεγκτο –και  ίσως για αυτό αναποτελεσματικό- μη συνειδητό 

στρατηγικό εργαλείο μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα ελεγχόμενο και τελεσφόρο εφόδιο, 

άμεσα αξιοποιήσιμο στην κατάλληλη γλωσσομαθησιακή περίσταση ως στρατηγική. Η 

στρατηγική είναι, λοιπόν,  μια πιο πολύπλευρη/πολυεπίπεδη γνωστική ενότητα, εστιασμένη 

και με συγκεκριμένο γνωστικό εύρος,  η οποία περιλαμβάνει το τι, το γιατί, το πως και το 

πότε εφαρμόζω κάτι, ώστε  σε συνδυασμό και με άλλα γνωστικά εφόδια να κατακτώ ή να 

βελτιώνω μια δεξιότητα ή υποδεξιότητα. (δικό μου) π.χ. να αντιπαραβάλλω συγκριτικά και 

συμπληρωματικά το περιεχόμενο ενός κειμένου με άλλα ομοθεματικά κείμενα, ώστε να 

τεκμηριώσω καλύτερα την αξιοπιστία του. Η στρατηγική αυτή αποτελεί μέρος μιας πλειάδας 

γνωστικών ενεργειών που εκτελώ συνδυαστικά, ώστε να υλοποιήσω τελικά τη δεξιότητα της 

κριτικής ανάγνωσης. 

2.3  Η συμβατότητα των στρατηγικών με θεωρίες μάθησης. 

Οι ποικίλες θεωρίες μάθησης προτείνουν μια συνολική οπτική κατανόησης του φαινομένου 

της μάθησης και συνεπάγονται μια αντίστοιχη παιδαγωγική προσέγγιση, καθώς και ένα 

μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογής εκπαιδευτικών πρακτικών συμβατών στο 

θεωρητικό μοντέλο που το υποστηρίζει. Οι θεωρίες μάθησης συνδέονται άμεσα και με τις 

στρατηγικές μάθησης και γλωσσικής πρόσληψης, καθώς κάθε θεωρητικό μοντέλο 

ενσωματώνει, τοποθετεί και θεμελιώνει  με διαφορετικό τρόπο το ρόλο και τη χρήση των 
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στρατηγικών, επιφυλάσσοντας ή προτείνοντας γι αυτές πρωτεύουσα, καταλυτική  ή όχι 

βαρύτητα στη διαμόρφωση του μαθησιακού αποτελέσματος. Έχει λοιπόν σημασία να 

αντιληφθούμε αυτούς τους συσχετισμούς , ώστε ως εκπαιδευτικοί να είμαστε σε θέση να 

αξιοποιούμε εκείνες τις πρακτικές και προγραμματισμούς διδασκαλίας στρατηγικών που 

εντάσσονται σε ένα αντίστοιχα υποστηρικτικό και συμβατό θεωρητικό 

μαθησιακό/παιδαγωγικό πλαίσιο . Η χρήση των στρατηγικών σχετίζεται περισσότερο με την 

ερευνητική παιδαγωγική της διαδικαστικής μάθησης- του πως μαθαίνει ο μαθητής- χωρίς 

βέβαια να την αποσυνδέει από το τι μαθαίνω (δηλωτική μάθηση), καθώς αποτελεί κοινό τόπο 

των μελετητών  της λειτουργίας τους  ότι η κύρια συμβολή τους έγκειται στον 

αυτοκαθορισμό και αυτονομία της μάθησης (μαθαίνω πώς να μαθαίνω). Μια συνοπτική 

επιλεκτική παρουσίαση κάποιων κεντρικών παραμέτρων θεωριών μάθησης υπό το πρίσμα 

της συνάντησής τους με αναγνωρισμένα χαρακτηριστικά της φύσης και λειτουργίας των 

στρατηγικών δύναται να επιβεβαιώσει τις προηγούμενες διαπιστώσεις (Cohen, 1998∙ Chamot, 

1987∙  O’ Maley & Chamot,  1990∙ Oxford, 1989, 1990∙ Rubin, 1975).  
Έτσι, υπάρχουν θεωρητικές προσεγγίσεις μάθησης που «αποκλείουν» ως μη 

εμπλεκόμενες τις ποικίλες στρατηγικές μάθησης, όπως αυτές που συνδέονται με 

συμπεριφοριστικές θεωρίες (Psaltou-Joycey, 2010) και τις φυσιοκρατικές θεωρίες του 

Chomsky ενώ άλλες, όπως αυτή της επικοινωνιακής ικανότητας του Hymes που εισάγει την 

επικοινωνιακότητα ως δυναμικό στοιχείο επίτευξης μιας πλήρους γλωσσικής 

αποτελεσματικότητας ενσωματώνει τις στρατηγικές ως οργανικό μέρος της εφαρμοσμένης 

γλωσσολογίας, εφόσον οι εκπαιδευόμενοι γλωσσομαθησιακά μαθητές πρέπει να εμπλακούν 

σε καταστάσεις διαδραστικής επικοινωνίας και να αντιμετωπίσουν τη γλώσσα μέσα σε ένα 

νοηματοδοτημένο πλαίσιο συμφραζομένων (Canale & Swain, 1980). 

Ανάλογα, η θεωρία «(αυτο)παρακολούθησης» του Krashen (1988) εμπλέκει 

γλωσσολογικά τις στρατηγικές μάθησης, καθώς η υπόθεσή του περί γλωσσικής επίγνωσης 

και ελέγχου  εκ μέρους του μαθητή της εφαρμογής μορφοσυντακτικών και γραμματικών 

κανόνων στη διάρκεια της γλωσσικής επικοινωνίας, διαφοροποιεί τον βαθμό γλωσσικής 

επάρκειας των μαθητών και αποτελεί σημαντική μεταγνωστική στρατηγική. Παράλληλα, 

άλλοι ερευνητές (O’ Maley & Chamot, 1990∙ Oxford, 1990) συνδέουν το δεύτερο επίπεδο της 

θεωρίας του Krashen  περί «συναισθηματικού φίλτρου» (affective filter), που υποστηρίζει 

πως η συναισθηματική ομαλότητα είναι που διευκολύνει την εσωτερίκευση των γλωσσικών 

πληροφοριών, με πολλές στρατηγικές ψυχοσυναισθηματικού ελέγχου, οι οποίες λειτουργούν 

επιδραστικά και «υποσκελίζουν» τα φίλτρα «ευαισθησίας» των μαθητών, ώστε να είναι πιο 
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επιδεκτικοί στη γλωσσική πρόσκτηση. Η «διαγλωσσική» θεωρία επίσης, κατανοώντας τη 

μετάβαση από τη μητρική γλώσσα (Γ1) στη γλώσσα- στόχο (Γ2) ως ένα γλωσσικό συνεχές , 

όπου ο μαθητής διαρκώς ενσωματώνει στοιχεία της νέας γλώσσας προκειμένου να την 

κατακτήσει σταδιακά, αναγνωρίζει καταλυτικό ρόλο στις νοητικές διεργασίες που επιτελεί το 

υποκείμενο της μάθησης, το οποίο το ίδιο οργανώνει και διαμορφώνει τον τρόπο που 

μαθαίνει τη νέα γλώσσα. Δίνεται έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα στις στρατηγικές μάθησης, 

καθώς αυτές ως ένα μεγάλο βαθμό συμβάλλουν στη γλωσσική αναβάθμιση των μαθητών 

(Selinker, 1972).  

 Προσεγγίζοντας τώρα τις στρατηγικές γλωσσικής μάθησης μέσα από γνωστικά 

μαθησιακά μοντέλα ο ρόλος τους ως γνωστικές διαδικασίες αναβαθμίζεται και καθίσταται 

κεντρικός, καθώς ενισχύουν και υποβοηθούν τους πολύπλοκους γνωστικούς μηχανισμούς 

(Weinstein & Mayer, 1986). Εφόσον, μάλιστα, αντιμετωπίζουν τη γλωσσική μάθηση ως 

πολύπλοκη αλλά συστηματοποιημένη γνωστική διαδικασία με στάδια και διαδοχικές 

διεργασίες εξηγείται ταυτόχρονα και ο διαφορετικός τρόπος μάθησης κάθε υποκειμένου 

ακόμα και με τα ίδια μαθησιακά ερεθίσματα και υπό τις ίδιες συνθήκες μάθησης, καθώς ο 

κάθε μαθητής δομεί και διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο τις γνωστικές ενέργειες και 

τελικά διαμορφώνει διαφορετικό μαθησιακό αποτέλεσμα (Williams & Burden, 2001). Γι αυτό 

τον λόγο οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν αυτές τις μαθησιακές 

διαφορές που εξηγούν γιατί οι μαθητές δε μαθαίνουν τα ίδια, εφόσον δε μαθαίνουν με τον 

ίδιο τρόπο. Μέρος φυσικά των γνωστικών διεργασιών νοούνται και οι διάφορες στρατηγικές 

ως παρεμβαλλόμενοι και συμμετέχοντες γνωστικοί μηχανισμοί, που επηρεάζουν το συνολικό 

φαινόμενο μάθησης. Στην ευρύτερη περιοχή των γνωστικών προσεγγίσεων μπορούμε να 

λάβουμε υπόψη, έστω επιγραμματικά, και τα παρακάτω «μοντέλα» γλωσσικής μάθησης. 

Αν δώσουμε έμφαση στις θεμελιώδεις θέσεις της θεωρίας του  Piaget35 θα 

διαπιστώσουμε πως το θεωρητικό μοντέλο του αναδεικνύει και προϋποθέτει  τον ρόλο των 

στρατηγικών. Το βασικό σημείο συνάντησης έγκειται στην ανάδειξη της μαθησιακής 

ικανότητας των μαθητών να οικοδομούν μόνοι τους, με ενεργητικό τρόπο και με την 

κατάλληλη υποβοήθηση τις τακτικές και τις ενέργειες μάθησης (Μπασέτας, 2002). Καθώς η 

                                                           
35Δομικά-γνωστικά πρότυπα μάθησης/ δομικός εποικοδομισμός/ Λογικομαθηματική μάθηση: Στην ουσία η θεωρία των 
γνωστικών σχημάτων εδραιώνεται στον  Piaget (1954), ο οποίος δέχεται τη μάθηση ως μια γνωστική διαδικασία γνωστικής 
προσαρμογής (accommodation) σε στάδια. Αντιστοίχως η θεωρία των γνωστικών σχημάτων (βλ. ενότητα) δομεί τη μάθηση 
με βάση τρεις άξονες/επίπεδα/σχήματα: 1ο σχήμα → μία εσωτερική νοητική δομή αναπαράστασης του εξωτερικού κόσμου 
και η οποία είναι «ανοιχτή» σε μετασχηματισμούς/ 2ο σχήμα → αφομοίωση (assimilation): όταν νέα δεδομένα 
ενσωματώνονται και αφομοιώνονται στις υπάρχουσες νοητικές δομές-σχήματα / 3ο σχήμα: συμμόρφωση (accommodation) 
→ η ενσωμάτωση νέων δεδομένων οδηγεί σε τροποποίηση-μετασχηματισμό των νοητικών σχημάτων και άρα στη 
συμμόρφωσή τους προς αυτά ως προσαρμογή και εξισορρόπηση, διαφορετικά επέρχεται γνωστική σύγκρουση και πιθανώς 
απόρριψη είτε των νέων είτε των παλιών δεδομένων 
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θεωρία δίνει έμφαση στη διαδικασία σκέψης και όχι στα προϊόντα της διαδικασίας επί της 

ουσίας ενισχύει τη θέση των στρατηγικών, που αποτελούν «πρότυπες» διαδικασίες. Έτσι, και 

το θεμελιώδες μαθησιακό γνώρισμα των στρατηγικών είναι ακριβώς το να αποτελέσουν 

μαθησιακό εφόδιο του μαθητή, που υπό τον όρο της αυτόνομης, ενεργητικής και αυτόβουλης 

επιλογής του θα το θέσει στην υπηρεσία της αυτορρυθμιζόμενης και αυτοκαθοριζόμενης 

μαθησιακής διαδικασίας. Για παράδειγμα, πρώτα τις αφομοιώνει ως μαθησιακά εργαλεία και 

στη συνέχεια τις προσαρμόζει  στις συγκεκριμένες μαθησιακές περιστάσεις. Ένα άλλο 

παράδειγμα συμβατότητας σχετίζεται με το τρίτο γνωστικό στάδιο του Piaget, το 

«συγκεκριμένες νοητικές λειτουργίες/συλλογισμοί», όπου η νοητική λειτουργία της 

γενίκευσης ενδυναμώνει την αξιοποίηση των στρατηγικών ως βασική προϋπόθεση για την 

ενεργοποίησή τους με υποκειμενικά κριτήρια σε ποικίλα και διαφορετικού τύπου μαθησιακά-

γλωσσικά προβλήματα (λ.χ. η κατανόηση διαφορετικών κειμενικών ειδών). Ή στο τέταρτο 

γνωστικό στάδιο, όπου ο  Piaget δέχεται τις «τυπικές λογικές πράξεις/συλλογισμούς και την 

αφαιρετική σκέψη». Η αφαιρετική σκέψη-συνέκδοχο της κριτικής ικανότητας διαμορφώνει 

τις προϋποθέσεις επέκτασης, στοχευμένης και συστηματικής χρήσης των στρατηγικών 

γλωσσικής πρόσκτησης και συνδέεται με πολλών τύπων αναγνωστικές στρατηγικές, όπως η 

διατύπωση υποθέσεων, ο κριτικός έλεγχος, η συγκριτική ανάλυση περιεχομένου, οι 

μεταγνωστικές λειτουργίες αυτοελέγχου της κατανόησης, κ.ά.. Τέλος, αναδεικνύοντας τη 

σημασία που έχει στη διδασκαλία ο κάθε μαθητής να «περνάει» όλα τα στάδια της 

μαθησιακής διαδικασίας (4 αναγνωρίζει) με τους δικούς του ρυθμούς, μέσα από άμεσες 

δραστηριότητες και σε μικρές ομάδες συμμετοχής,  υποδεικνύει τη διδακτική αξιοποίηση των 

στρατηγικών μέσα από την άμεση εμπλοκή του  σε δραστηριότητες μάθησης, την 

εξατομικευμένη διδασκαλία των στρατηγικών  και πρόσβαση του μαθητή επιλεκτικά σε 

αυτές και ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες αλλά και τη χρησιμότητα της 

ομαδοποιημένης μεθόδευσης της διδασκαλίας τους. 

 Το μοντέλο της πληροφοριακής διαδικασίας (information-processing model) του 

McLaughlin. Το μοντέλο αυτό εξηγεί πως οι νέες γλωσσικές πληροφορίες αρχικά ελέγχονται 

από την εργαζόμενη μνήμη για να οδηγηθούν στην μακρόχρονη μνήμη. Η επαναληπτικότητα 

και εξοικείωση με το ίδιο γλωσσικό φαινόμενο αυτοματοποιεί τη διαδικασία, οπότε 

απελευθερώνει την εργαζόμενη μνήμη, ώστε να ασχοληθεί με άλλες πλευρές του γλωσσικού 

φαινομένου. Για να επιτευχθεί αυτό διενεργούνται ποικίλοι μετασχηματισμοί και 

αναδιαρθρώσεις, κατά τη διεκπεραίωση των οποίων οι στρατηγικές μάθησης αναλαμβάνουν 

έναν διευκολυντικό ρόλο στο να διαμορφώσουν τη «διαγλωσσία» τους πιο ευέλικτα και 
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αποτελεσματικά από την ελεγχόμενη παρακολουθούμενη γλώσσα  στο αυτοματοποιημένοι 

στάδιο (Ellis, 1994). 

 Στο ACT (Adaptive Control of Thought) model του Anderson (1993), διατυπώνεται 

μια θεωρία με διακριτή αντίληψη της γνώσης, η οποία αποτυπώνεται διττά στη μνήμη είτε ως 

δηλωτική (deklarative knowledge=γνωρίζω για κάτι) είτε ως διαδικαστική (procedural 

knowledge= γνωρίζω πώς να  κάνω κάτι). Η γλωσσική μάθηση, λοιπόν, υπό το πρίσμα των 

δύο τύπων γνώσης μπορεί να αποθηκεύεται ως δηλωτική γνώση στη μνήμη αλλά αυτό δε 

σημαίνει ότι ο μαθητής μπορεί να την αξιοποιήσει γλωσσοεπικοινωνιακά, προτού αυτή 

περάσει με την επανάληψη, την εξάσκηση, την εσωτερίκευση στη διαδικαστική γνώση. Το 

παραπάνω σχήμα εξηγεί πως περνάμε από τη δηλωτική αλλά μη εσωτερικευμένη γνώση , 

μέσα από ένα στάδιο προσαρμογής και μετασχηματισμών στο επίπεδο της 

αυτοματοποιημένης, απρόθετης, άμεσα υλοποιήσιμης γλωσσικής ικανότητας ως αυτόνομο 

στάδιο. Οι O’ Maley & Chamot, (1990) υιοθέτησαν το ACT model ως θεωρητικό πλαίσιο, 

για να εξηγήσουν τη χρήση των στρατηγικών γλωσσικής  μάθησης. Μεταφέρουν το 

παραπάνω «σχήμα» στην πρόσκτηση των γλωσσικών στρατηγικών, η οποία ξεκινά αρχικά 

από το στάδιο της ενσυνείδητης/σκόπιμης εφαρμογής τους για να ολοκληρωθεί με την 

ενεργοποίησή τους ως αυτοματοποιημένη και εσωτερικευμένη γνώση, παραθέτοντας μία 

σειρά από γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές. Πάντως οι ίδιοι ερευνητές 

παραδέχονται ότι το γνωστικό αυτό μοντέλο δεν είναι σε θέση να καλύψει ικανοποιητικά 

όλων των τύπων τις στρατηγικές ειδικά τις κοινωνικοσυναισθηματικές και επικοινωνιακές 

στην τυπολογία τους. Παρά πέρα η Oxford (1990) παρατηρεί ότι η πραγμάτευση των 

στρατηγικών μάθησης δεν εξαντλείται μόνο μέσα από την αποσαφήνιση γνωστικών και 

μεταγνωστικών μοντέλων, γιατί οπωσδήποτε η διαχείριση της γλωσσικής πρόσκτησης 

προϋποθέτει και συναισθηματικούς και διαπροσωπικούς (κοινωνικούς) παράγοντες που την 

επηρεάζουν. 

 Ένα άλλο μοντέλο «κατανόησης» της γλωσσικής πρόσκτησης, το αλληλεπιδραστικό 

(Gass & Varonis, 1994),  δίνει έμφαση στον τρόπο που οι εισερχόμενες γλωσσικές 

πληροφορίες εντάσσονται σε ένα συγκειμενικό πλαίσιο και προτείνει και ένα αντίστοιχο 

μοντέλο διδασκαλίας της «τροποποιημένης/μετασχηματισμένης διδασκαλίας». Αυτή 

περιλαμβάνει πολλές συνομιλιακές προσαρμογές των συνομιλητών, καθώς υποθέτει πως ο 

μαθητής βελτιώνει τη διαγλώσσα του (Γ1→Γ2), εφόσον του δίνονται ευκαιρίες να παράγει 

λόγο και να αυτοβελτιώνεται μέσα από την επίγνωση των ελλειμμάτων του (Swain, 1985, 

1995). Δίνεται βαρύτητα σε στρατηγικές όπως η προσοχή, η επανάληψη, η αυτενεργοποίηση, 
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η δοκιμή, η παράφραση, οι χειρονομίες, το αίτημα αποσαφήνισης, κ.ά., αναδεικνύοντας, 

χωρίς να λύνει όλα τα ζητήματα, τη σημασία τέτοιων στρατηγικών αλληλόδρασης.  

Η γνώση, η μάθηση, οι ιδέες αποτελούν κοινωνικά παραγόμενα και αποτελέσματα 

κοινωνικοπολιτισμικής δράσης και συνείδησης. Η πρόσληψη της γνώσης εξαρτάται από και 

προϋποθέτει τα ιδιαίτερα ατομικά γνωσιοπροσληπτικά χαρακτηριστικά μάθησης του κάθε 

υποκειμένου αλλά και τις εμπρόθετες διαδικασίες ενσωμάτωσης της γνώσης (διδασκαλία). 

Έτσι, προκύπτει η «Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης». Αποτελεί ένα μαθησιογνωστικό ¨όριο¨ 

που το προσδιορίζουν τόσο το κατακτημένο γνωστικό υπόβαθρο του μαθητή όσο και το 

¨δυνατό¨ όριο γνωστικής κατάκτησης, που ¨εν δυνάμει¨ θα προσέγγιζε ο μαθητής με 

συγκεκριμένη, στοχευμένη, μεθοδευμένη διδακτική παρέμβαση. Αποδίδει ιδιαίτερη αξία στο 

μαθησιακό ρόλο του εκπαιδευτικού ως «μεσολαβητή» της γνώσης και δέχεται την 

αλληλεπίδραση μάθησης και ανάπτυξης.  Η ανάπτυξη, επίγνωση και διδασκαλία 

στρατηγικών μάθησης, άρα, ενσωματώνονται καίρια στο θεωρητικό μοντέλο του  Vygotsky, 

καθώς συντάσσονται με τους εκπαιδευτικούς-μαθησιακούς του στόχους και υπηρετούν 

στοχοθετημένα και μεθοδικά την ανάπτυξη και παρώθηση των μαθησιογνωστικών 

δυνατοτήτων των μαθητών στα «όρια» της «επικείμενης ζώνης ανάπτυξης» (Ματσαγγούρας, 

2002∙ Vygotsky, 1978).   

Η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση  αντιμετωπίζει τη γλώσσα- αφορμώμενη από τη 

θεωρία του Vygotsky (1978)- ως συμβολικό πολιτισμικό αγαθό που προκύπτει ως απότοκο 

υποστηρικτικής κοινωνικής διάδρασης ανάμεσα στο παιδί και τους ικανούς ομιλητές. Άρα, 

εδώ προέχει η κοινωνική πλευρά της γλωσσικής κατάκτησης που αρχικά είναι δια-κοινωνική 

και αργότερα μετασχηματίζεται σε προσωπική. Σημαντική θέση  σε αυτήν την οπτική έχει ο 

τρόπος με τον οποίο οι έμπειροι χρήστες της γλώσσας παρέχουν βοήθεια στους αρχάριους, 

ώστε να τους καταστήσουν αυτόνομους ομιλητές μέσω κυρίως της αυτορρύθμισης (Zone of 

proximal development) (Wood, Brune & Ross, 1976). Το εναλλακτικό αυτό σύστημα της 

κοινωνικοπολιτισμικής θεώρησης με τις νέες μαθησιακές λειτουργίες που αναδεικνύει  

ταυτόχρονα ευνοεί και ενισχύει την ποικιλία χρήσης στρατηγικών, όπως η προσωπική ομιλία, 

ο σχεδιασμός, η διαχείριση υλικού, η σύγκριση και αντίθεση μέσω της εσωτερικής ομιλίας, η 

συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων, ο έλεγχος της εικασίας, η επιλεκτική προσοχή, κ.ά. 

Οι στρατηγικές γλωσσικής μάθησης ως πολυσύνθετες και δυναμικές νοητικές 

διαδικασίες, που συντελούν στην ενίσχυση της γλωσσικής ανάπτυξης και στην υποβοήθηση 

της πρόσκτησης γλωσσικών δεξιοτήτων δε φαίνεται ότι αποτελούν απλά και μόνο 

βοηθητικές, συμπληρωματικές και αποσπασματικά προτεινόμενες τακτικές ή διδακτικά 
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«τρυκ» κατά τη ή για τη διεκπεραίωση ολοκληρωμένων  δράσεων γλωσσικής επικοινωνίας 

αλλά οργανικά ενσωματωμένες εσωτερικές, νοητικές διεργασίες, αναπόσπαστο και 

σημαντικό τμήμα των ευρύτερων γνωστικών ενεργειών, που συντελούνται για την επίτευξή 

τους. Τις παραπάνω διαπιστώσεις ισχυροποιεί το γεγονός ότι ανεξάρτητα από τον θεωρητικό 

προσανατολισμό των ερευνητών και τις θεωρητικές τους αφετηρίες για την κατανόηση του 

«φαινομένου» της μάθησης και δη της γλωσσικής μάθησης και των υποσυνόλων της (λ.χ. 

αναγνωστικής κατανόησης), φαίνεται ότι οι στρατηγικές είτε συνάδουν με τις περισσότερες 

βασικές θεωρίες μάθησης στις ουσιώδεις και θεμελιώδεις παραδοχές τους είτε αποτελούν 

μέρος και απότοκο της τεκμηριωμένης ανάλυσής τους. Προϋπόθεση, πάντως για κάθε 

διδακτική μεθοδολογία που αξιοποιεί στρατηγικές μάθησης είναι η συμβατότητά της  με 

αντίστοιχες θεωρίες μάθησης από τις οποίες «εμπνέονται», εφόσον οι περισσότεροι 

ερευνητές συνδέουν εξ ορισμού τη χρήση τους με τον ενεργό ρόλο του υποκειμένου μάθησης 

με τα μαθησιακή- άρα και την αναγνωστική- διαδικασία ως υποσύνολό της (Κοιλιάδης, 1996∙ 

Μπασέτας, 2002∙ Σολομωνίδου, 2006∙  Καψάλης & Νημά, 2008∙ Vygotsky, 1978). 

Όλες οι παραπάνω θεωρίες –και άλλες- συνέβαλαν στην κατανόηση της γλωσσικής 

πρόσκτησης –κύρια της Γ2- αλλά καμία από αυτές μεμονωμένα δεν είναι σε θέση να 

ενσωματώσει όλο το φάσμα και να αξιοποιήσει το σύνολο των στρατηγικών γλωσσικής 

μάθησης. Σίγουρα όμως, οι γνωστικές θεωρίες, η αλληλεπιδραστική οπτική και η 

κοινωνικοπολιτισμική θεωρία έχουν συνεισφέρει ιδιαίτερα στην κατανόηση της μαθησιακής 

αξίας και στην ενίσχυση της χρήσης της γλωσσικής πρόσκτησης, καθώς και σε πιο 

ολοκληρωμένες διδακτικές παρεμβάσεις και σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων. 

2.4 Τυπολογία  στρατηγικών γενικής μάθησης36 

Γνωστικές (Cognitive): «Βήματα ή λειτουργίες που χρησιμοποιούνται στη μάθηση ή στην 

επίλυση προβλημάτων που απαιτούν άμεση ανάλυση, μετασχηματισμό ή σύνθεση των 

υλικών μάθησης»   (Rubin, 1987, p.23). « Στρατηγικές που αξιοποιεί ο μαθητής, ώστε να 

διαχειριστεί και να ελέγξει το υλικό της μάθησης» (Chamot & O’ Maley, 1994) 

Μεταγνωστικές (Metacognitive): « Η επίγνωση του τρόπου σκέψης κατά την εκτέλεση 

συγκεκριμένων έργων και η αξιοποίηση αυτής της επίγνωσης για τον έλεγχο της μαθησιακής 

πράξης» (Marzano et al., 1988, p. 9). Είναι «η επίγνωση της γνωστικής διαδικασίας και η 

αυτοδιαχείριση/αυτοκαθοδήγηση της διαδικασίας αυτής» (O’ Maley et al., 1985) 

                                                           
36Οι ορισμοί αυτοί εκπροσωπούν τις βασικές γνωστικές-νοητικές και ψυχοσυναισθηματικές διαδικασίες της μάθησης εν 
γένει άρα ισχύουν ως γενικό πλαίσιο σε κάθε μορφή και αντικείμενο μάθησης και πιο συγκεκριμένα ταυτίζονται με 
αντίστοιχες στρατηγικές γλωσσικής μάθησης στο πιο εξειδικευμένο γλωσσικό μαθησιακό υλικό, που εδώ μας ενδιαφέρει 
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Κοινωνικές (Social): Πρόκειται για στρατηγικές «κοινωνικής μεσολάβησης» (O’ Maley & 

Chamot, 1990) 

Συναισθηματικές (Affective): Πρόκειται για στρατηγικές που επιτυγχάνουν τον έλεγχο των 

συναισθημάτων κατά τη διάρκεια της μάθησης, όπως ο περιορισμός του άγχους, ή 

διαμορφώνουν ένα πιο πρόσφορο και υποστηρικτικό περιβάλλον, ώστε να βοηθηθεί ο 

μαθητής να επικεντρώνει την προσοχή του και να διατηρεί αμείωτα τα κίνητρα εμπλοκής του 

στη μαθησιακή διαδικασία (Jones et al., 1987 in Vance, 1999). 

2.4.1 Τύποι - Κατηγοριοποιήσεις στρατηγικών γλωσσικής μάθησης 

Η Griffiths (2004) διαπιστώνει ότι παρόλη τη σχετικά μακρά περίοδο ερευνών και 

συζητήσεων γύρω από τις στρατηγικές μάθησης και παρόλη την εγνωσμένη αξία τους στη 

γλωσσομαθησιακή ενίσχυση και της διδασκαλίας, υπάρχει ακόμα ένα ανοιχτό πεδίο 

αμφισβητήσεων και αντιπαραθέσεων στο επίπεδο των ορισμών και της αποσαφήνισης των 

όρων αλλά και των ταξινομητικών ιεραρχήσεων και κατηγοριοποιήσεων των  στρατηγικών 

σε ένα σχετικά θολό, συγκεχυμένο θεωρητικό περιβάλλον. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης  στο «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών  

Προσόντων», (2009) αφορμώντας  από επικοινωνιακές/διαδραστικές προσεγγίσεις και 

συνεκτιμώντας τις αντιλήψεις της γνωστικής ψυχολογίας διαχωρίζει τις στρατηγικές μάθησης 

ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς στόχους σε α) πρόσληψης β) παραγωγής και γ) διάδρασης. 

Γενικές Κατηγορίες 

Α) Γνωστικές : εδώ εντάσσονται όλες οι τεχνικές αλληλεπίδρασης με το γνωστικό/γλωσσικό 

αντικείμενο προκειμένου να προσληφθεί και να εγκατασταθεί ως γνωστικό κεφάλαιο του 

υποκειμένου:  Αλληλεπίδραση με το γνωστικό/γλωσσικό υλικό 

Διαχείριση και επεξεργασία υλικού 

Εφαρμογή μιας τεχνικής σε μια δραστηριότητα 

Β) Μεταγνωστικές :  « Όταν ο μαθητής κατευθύνει τη μαθησιακή διαδικασία της γλωσσικής 

πρόσκτησης και παραγωγής» (O’ Maley & Chamot, 1990) 

Στρατηγικές που καθιστούν τον μαθητή ικανό «να επιβλέπει, να ρυθμίζει ή να 

αυτοκατευθύνει τη γλωσσική μάθηση»   ( Rubin, 1987, p. 25) 

Αφορούν  γενικά την επίγνωση και τον έλεγχο της μάθησης 

Αναστοχασμός πάνω στη μάθηση (λ.χ. διαβάζω ικανοποιητικά;)  

Σχεδιασμός μάθησης (λ.χ. πώς θα διαβάσω το κείμενο αυτό;) 
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 Παρακολούθηση της μάθησης (λ.χ. κάτι παρανόησα στην ανάγνωση και προκύπτει 

αντίφαση)                                                                                                                                          

Αποτίμηση, έλεγχος, αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας (λ.χ. είμαι ικανοποιημένος από 

τον τρόπο που διάβασα; τι δεν πήγε καλά; Τι θα μπορούσα να βελτιώσω στον τρόπο 

ανάγνωσης την επόμενη φορά;) 

Γ) i) Κοινωνικοσυναισθηματικές ii) Συναισθηματικές 

     i) Κοινωνικές37 : Αναφέρονται κυρίως σε επικοινωνιακές συνθήκες του προφορικού 

λόγου∙   

Πρόκειται για ενέργειες που εκθέτουν τους μαθητές σε ευκαιρίες να εξασκήσουν τις 

γλωσσικές τους δεξιότητες με άλλους ανθρώπους, όπως στην ομαδοσυνεργατική μάθηση 

(Rubin, 1987) : συνεργασία για τη μάθηση, ερωτήσεις αποσαφήνισης, αλληλόδραση με 

άτομα ή ομάδες για υποβοήθηση της μάθησης  

      ii) Συναισθηματικές: Άσκηση συναισθηματικού ελέγχου για υποβοήθηση της μάθησης 

(λ.χ. διαχείριση άγχους, φόβου). Σχετίζονται με τον έλεγχο και τη διαχείριση των 

συναισθημάτων, τα οποία προϋπάρχουν ή ανακύπτουν  κατά τη διεκπεραίωση 

γλωσσομαθησιακών έργων και επηρεάζουν τις μαθησιακές διαδικασίες ή τα αποτελέσματά 

τους38. Μία ακόμα ενδιαφέρουσα γενική κατηγοριοποίηση στρατηγικών, η οποία 

ενδεχομένως αφορά στο σύνολό τους τις στρατηγικές μάθησης αλλά βρίσκει ιδιαίτερα 

πρόσφορο έδαφος στην αναγνώριση και αξιοποίησή τους στο πεδίο της γλωσσικής μάθησης 

και κειμενικής πρόσκτησης αφορά στη διάκριση των στρατηγικών σε Α) Στρατηγικές ή 

προσεγγίσεις βάθους και Β) Στρατηγικές ή προσεγγίσεις επιφανείας 

Α) Πρόκειται για αναγνωστική- μαθησιακή προσέγγιση, όπου εμπλέκονται εσωτερικά 

εξατομικευμένα κίνητρα μάθησης σχετιζόμενα με την αυξημένη συνεπίδραση του 

προσωπικού ενδιαφέροντος και της πνευματικής απόλαυσης/ψυχαγωγίας σε συνδυασμό με 

τους στόχους της επιτυχούς επίδοσης. 

Β) Συνδέονται κυρίως με επιτέλεση έργων που εκλαμβάνονται από τα αντικείμενα ως 

αναγκαία και επιβαλλόμενα, οπότε η προσωπική στοχοθέτηση αποσκοπεί στην 

απομνημόνευση ή τη διεκπεραιωτική υλοποίηση των απαιτήσεων του έργου ανεξάρτητα από 

τα προσωπικά ενδιαφέροντα ή την εσωτερική ικανοποίηση των αναγνωστών 

                                                           
37Στην παρούσα έρευνα, εφόσον αφορούν σε μαθησιακές δραστηριότητες αναγνωστικής κατανόησης γραπτού λόγου 
αντιμετωπίζονται ως διαδραστικές πρωτοβουλίες των μαθητών με άλλα υποκείμενα (δάσκαλοι, γονείς, συμμαθητές). Υπό 
αυτήν την έννοια τις εντάξαμε στην κατηγορία των γνωστικών/υποστηρικτικών  στρατηγικών, καθώς ενισχύουν ως 
υποστηρικτικές ενέργειες τη γνωστική διάσταση της ανάγνωσης. Βλ. προτεινόμενη τυπολογία έρευνας. 
38Στην παρούσα έρευνα δεν έτυχαν διερεύνησης, καθώς για την έγκυρη αποτύπωσή τους ενδείκνυνται άλλες, 
καταλληλότερες  μεθοδολογικές τεχνικές έρευνας λ.χ. παρατήρηση από εξωτερικό συνεργάτη-ερευνητή. 
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2.5 Ανάγνωση και στρατηγικές: Εισαγωγικά 

Όπως έχει ήδη τονιστεί η απλή ή η βαθιά κατανόηση γραπτών κειμένων μέσω της ανάγνωσης 

αποτελεί για τον σύγχρονο, πολυδιάστατο πολιτισμό  μια θεμελιώδη δεξιότητα που μας 

φέρνει σε επαφή με το σημερινό κόσμο, με τη διαχρονική πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού 

και των δημιουργημάτων του και εξασφαλίζει την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Η βασική αυτή δεξιότητα υποστηρίζεται από υποδεξιότητες (λ.χ. της γενίκευσης, της 

αφαίρεσης, της πρόβλεψης, κλπ) που απαρτίζουν και βασικούς στόχους της σχολικής 

εκπαίδευσης μέσω κυρίως της γλωσσικής διδασκαλίας, η οποία με τη σειρά της αναπτύσσει 

μεθόδους και μοντέλα διδασκαλίας, ώστε να επιτευχθούν, κατά το δυνατόν, 

«οικονομικότερα» και αποτελεσματικότερα οι προαναφερόμενοι στόχοι. «Κλειδί» για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και υποδεξιοτήτων  αποτελούν οι επιμέρους τεχνικές και μηχανισμοί, 

που στα πλαίσια μιας ευρύτερης παιδαγωγικής μεθοδολογίας σχετίζονται κύρια με 

εσωτερικές, νοητικές διεργασίες που επιτελεί ο αναγνώστης συνειδητά ή όχι, 

καθοδηγούμενες ή όχι, αυτόματα ή όχι, ανάλογα με τις αναγνωστικές του εμπειρίες, 

γλωσσικές γνώσεις και μεταγνώσεις. Η σχετική έρευνα των τελευταίων 40 περίπου ετών 

όρισε τις προαναφερόμενες διεργασίες ως στρατηγικές, οι οποίες συνδέονται πρωταρχικά με 

τη «μεταβλητή» του αναγνώστη (Giasson, 2014)- αν και το κειμενικό υλικό προσφέρεται για 

ή υποδεικνύει συγκεκριμένες στρατηγικές ανάγνωσης τις οποίες όμως εν τέλει το 

υποκείμενο/αναγνώστης εμπλέκει- και εντάσσονται στις διαδικασίες ανάγνωσης (Irvin, 

1986).  

Μέχρι σχετικά  πρόσφατα (ως τη δεκαετία του 1980) στην Ευρώπη και Αμερική - 

αλλά και ίσως μέχρι και τη σύγχρονη εποχή για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα- 

η αναγνωστική κατανόηση τόσο στην Α΄βάθμια όσο κυρίως στη Β΄βάθμια Εκπαίδευση 

βασίζεται σε τεχνικές και παιδαγωγικοδιδακτικές μεθόδους  που θα μπορούσαμε να τις 

συνδέσουμε περισσότερο με μια εμπειρική και  «διαισθητική»  πρακτική. Οι έντονες όμως 

δυσκολίες και τα αποθαρρυντικά αποτελέσματα που διαπιστώνουμε σε όλα τα επίπεδα της 

τυπικής και άτυπης αξιολόγησης, όσον αφορά στις αναγνωστικές δεξιότητες των μαθητών 

(π.χ. PIZA) επανατοποθέτησαν στο επίκεντρο του προβληματισμού (εκπαιδευτικοί, γονείς, 

θεσμικοί φορείς, ΜΜΕ, ερευνητικά ιδρύματα, κ.ά.) την ανάγκη να προσδιορίσουμε 

επιστημονικά, μεθοδολογικά τεκμηριωμένα και παιδαγωγικά έγκυρα τους τρόπους και τις 

τεχνικές που διδάσκουμε τους μαθητές, ώστε να ενισχυθούν οι αναγνωστικές τους δεξιότητες 

(Giasson, 2014). Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι απορρίπτονται τεχνικές και πρακτικές που η 

παιδαγωγική εμπειρία της γλωσσικής διδασκαλίας έχει αναδείξει ως αποτελεσματικές αλλά 

και η σχετική σύγχρονη έρευνα έχει επαληθεύσει ως ωφέλιμες. Η επιτυχής και επαρκής 
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ανάγνωση προκύπτει από μια ισορροπημένη διαχείριση αναγνωστικών διαδικασιών bottom- 

up και top – down, που στην αλληλεπίδρασή τους αξιοποιούν αναγνωστικές τακτικές  

τοπικού κειμενικού χαρακτήρα (.χ. αναγνώριση λέξεων) όσο και συνολικότερες προσεγγίσεις 

κατανόησης (λ.χ. αναγνώριση θεματικών αξόνων) (Aebersold & Field, 1997 in Griva, 

Alevriadou & Geladari, 2009). Η αναγνωστική κατανόηση νοείται ως μια ανοιχτή, 

διαδραστική διαδικασία ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη, ο οποίος επιστρατεύει για 

την επίτευξη του αναγνωστικού στόχου, γλωσσικές δεξιότητες, γνωστικές πηγές καθώς και 

(ανα)γνωστικές εμπειρίες (Griva, Alevriadou & Geladari, 2009) . 

 Φυσικά, σήμερα υπάρχει πλέον ένα διευρυμένο, έγκυρο και συνεχώς επεκτεινόμενο 

ερευνητικό υπόβαθρο στο πεδίο των στρατηγικών κατανόησης γραπτών κειμένων, ώστε ο 

σύγχρονος εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να προσδιορίζει παιδαγωγικά τις ομάδες ή τα 

υποκείμενα-στόχους που θα απευθύνει τη διδασκαλία του (διαφοροποιημένη διδασκαλία 

στρατηγικών ανάλογα με μαθησιακό προφίλ, αναγνωστική εμπειρία, ψυχογραφικά και 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών), τα όρια και τις δυνατότητές της,  τα 

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα αυτής, καθώς και το μεθοδολογικό πλαίσιο και τις 

παραμέτρους που οφείλει να λάβει υπόψη κατά την εφαρμογή των επιλεγμένων στρατηγικών 

στην γλωσσική διδασκαλία (λ.χ. κειμενικά είδη, τυπολογίες στρατηγικών, συχνότητα 

εφαρμογής και εξοικείωσης, στάδια διδασκαλίας, κλπ). Αυτό που πάντως με σιγουριά 

μπορούμε προλογικά να επισημάνουμε είναι ότι οι στρατηγικές μπορούν να διδαχτούν μέσα 

στα πλαίσια της σχολικής διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων αλλά επίσης και 

προκαταρκτικά να αποδεχτούμε ότι όλες οι προτεινόμενες τυπολογίες και τα διδακτικά 

μοντέλα στρατηγικών δε θα πρέπει να εκληφθούν γλωσσοδιδακτικά ως οριστικές και 

αμετάκλητες «λύσεις». Σύμφωνα με τους Anderson et al (1985, p.4)  «το να γίνει κανείς 

αναγνώστης είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει πολλά στάδια. Δεν μπορούμε να 

περιμένουμε να ανακαλύψουμε κάποια μέρα μια ιδιαίτερη αναγνωστική στρατηγική που θα 

εξασφαλίσει αβίαστη πρόοδο για όλους τους μαθητές ..». Είναι λοιπόν απαραίτητο για μια 

σημαντική βελτίωση στον τομέα της κατανόησης κειμένων, να ληφθούν υπόψη περισσότερα 

στοιχεία. Με άλλα λόγια μια ποιοτική, αποτελεσματική και επί της ουσίας κριτική 

προσέγγιση του γραπτού λόγου συναρτάται από ποικίλους παράγοντες που συμπράττουν, ενώ 

η επίγνωση, η διδακτική αξιοποίηση και η βελτιστοποίηση των αναγνωστικών στρατηγικών 

αποτελούν σημαντική μεν αλλά όχι και αποκλειστική παράμετρό της. 
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2.5.1 Προσδι(ορισμοί) στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης 

Όπως και για κάθε νοητικό και μαθησιακό φαινόμενο οι προσπάθειες προσδιορισμού και 

οριοθέτησής των στρατηγικών συγκλίνουν ή αποκλίνουν με βάση κυρίως τις συνολικότερες 

θεωρητικές προσεγγίσεις μέσα στις οποίες ο κάθε ερευνητής μελετά και συσχετίζει τη φύση 

και τον ρόλο τους για αυτό, αν και εμφανίζονται πολλά εφαπτόμενα σημεία συμπόρευσης 

των ορισμών τους ποικίλλει συνήθως η βαρύτητα και οι προτεραιότητες που δίνονται κάθε 

φορά στους  στόχους,   τις  διαδικασίες, τις λειτουργίες και τα αποτελέσματα της χρήσης των 

στρατηγικών ανάγνωσης. Οι παρακάτω ορισμοί καλύπτουν  ένα αρκετά ευρύ, 

συμπεριληπτικό  και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο κατανόησης του τι αντιλαμβανόμαστε μέχρι 

σήμερα ως στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης.  

Για κάποιους ερευνητές, με γνώμονα το θεωρητικό υπόβαθρο των γνωστικών 

προσεγγίσεων,    η αναγνωστική κατανόηση αποτελεί ένα συνθετικό αποτέλεσμα της λεξικής 

αποκωδικοποίησης και της εν γένει γλωσσικής κατανόησης (του προφορικού λόγου) (Gough 

& Tummer, 1986). Έτσι, σύμφωνα με την Garner, (1987, p. 50) πρόκειται για γενικώς 

σκόπιμες, προσχεδιασμένες δραστηριότητες, που αναλαμβάνει ο ενεργός αναγνώστης, συχνά 

προκειμένου να θεραπεύσει και αποκαταστήσει εγνωσμένες γνωστικές αποτυχίες και 

αδυναμίες». Απλούστερα: «Είναι ο σχεδιασμός και οι διαδικασίες που υλοποιούν ή 

αξιοποιούν οι αναγνώστες, ώστε να αντλήσουν νόημα κατά τη διεκπεραίωση του 

αναγνωστικού έργου» (Vaughn & Edmonds, 2006). Με έμφαση στο αποτέλεσμα: «Πρόκειται 

για γνωστική συμπεριφορά, η οποία επιστρατεύεται υπό ορισμένες αναγνωστικές συνθήκες, 

ώστε να διευκολυνθεί και ενισχυθεί η κατανόηση (Graesser, 2007). Με έμφαση στο 

μαθησιακό και γλωσσοδιδακτικό τους ρόλο: «Πρόκειται για γνωστικές διαδικασίες με 

συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο, που εκδηλώνονται ταυτόχρονα ως διδάξιμες και 

ελεγχόμενες συμπεριφορές (Sinatra, Brown & Reynolds, 2002) ή «ειδικές σκέψεις και 

συμπεριφορές που χρησιμοποιούν οι μαθητές προκειμένου να βοηθηθούν στην κατανόηση, 

τη μάθηση ή τη διατήρηση μιας νεοεισερχόμενης πληροφορίας» (O’ Maley & Chamot, 1990∙ 

Neufeld, 2005). Με προτεραιότητα στην αυτενέργεια και αυτοσυνειδησία του αναγνώστη 

περιγράφονται ως  «συνειδητά εκδηλούμενοι και ευέλικτοι σχεδιασμοί, που οι αναγνώστες 

εφαρμόζουν και προσαρμόζουν σε μια ποικιλία από κείμενα και έργα» (Pressley et al., 1989). 

Με επιτονισμό της μεταγνωστικής αποτελεσματικότητας οι  Trabasso & Bouchard, (2002) τις 

ορίζουν ως «συγκεκριμένες  κατακτημένες διαδικασίες που προάγουν την επαρκή, 

αυτορρυθμιζόμενη και στοχευμένη/εστιασμένη  ανάγνωση». Μια  αναλυτικότερη και πιο 

συμπεριληπτική εκδοχή τις αντιλαμβάνεται ως εξής: «Οι στρατηγικές αναγνωστικής 
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κατανόησης αποτελούν ένα υποσύνολο όσων ονομάζουμε στρατηγικές μάθησης και οι οποίες 

συνιστούν διαδικασίες, αρχές, κανονιστικά πρότυπα σύμφωνα με τα οποία μπορεί κανείς να 

επιλύσει προβλήματα, να αποπερατώσει εργασίες με αυτονομία ή να αποκτήσει και να 

διατηρήσει δεξιότητες που τον οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα (Friend & Bursuck, 

2012). 

2.5.2 Από τα μοντέλα ανάγνωσης στις αναγνωστικές στρατηγικές. 

Αναφερόμενοι στο γενικό πεδίο αναγκαιότητας και αξιοποίησης των στρατηγικών 

γλωσσικής και αναγνωστικής  μάθησης είναι ενδιαφέρον να δούμε πως ανακύπτει από 

«παράπλευρους δρόμους»  θεωρητικών προσεγγίσεων η ωφελιμότητα χρήσης συγκεκριμένων 

τύπων στρατηγικών. Πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι η ανάγνωση ενός κειμένου από τον 

αναγνώστη βασίζεται σε γνωσιακά (ή γνωστικά σχήματα), δηλαδή σε γνώσεις οργανωμένες 

στη μνήμη με σχέσεις αιτιολογικές ή χρονολογικές γεγονότων και καταστάσεων. Έτσι, σε 

μεγάλο βαθμό ο αναγνώστης αντλεί νοήματα, αντιλαμβάνεται ένα κείμενο όχι μόνο 

βασιζόμενος στο γλωσσικό υλικό που του παρουσιάζεται αλλά και με βάση τα «σενάρια» που 

συνάγει δομημένα σε επιμέρους χαρακτηριστικά που έχει «μάθει» να τα συμπληρώνει σε 

οργανωμένα και ολοκληρωμένα- νοηματοδοτημένα σχήματα (Scank & Anderson, 1977). 

Επιπλέον, τα σχήματα αυτά σχετίζονται και με τα «συμβατικά», οργανωτικά χαρακτηριστικά 

κάποιων κειμενικών ειδών ή τον κώδικα της γλώσσας του κειμένου που διαβάζουμε και που 

ο αναγνώστης επίσης έχει μάθει να αναγνωρίζει και να θεωρεί δεδομένα. Για παράδειγμα, δεν 

χρειάζεται να διαβάσω ένα ολόκληρο κείμενο για να καταλάβω ότι ανήκει στο είδος της 

επιστολής, εφόσον έχω ήδη αναγνωρίσει κάποια χωρο-γραφηματικά στοιχεία απολύτως 

χαρακτηριστικά ή ότι οι γραφικές παραστάσεις και οι στατιστικοί πίνακες μας προϊδεάζουν 

για ένα επιστημονικό κείμενο και άρα να ενεργοποιήσω τα κατάλληλα υποβοηθητικά της 

κατανόησης αντίστοιχα γνωστικά σχήματα. Μαθαίνοντας ο αναγνώστης να προβαίνει σε 

τέτοιες αναγνωστικές ενέργειες προλειαίνει το γνωστικό έδαφος της αναγνωστικής επιτυχίας 

πριν ακόμα ξεκινήσει την ανάγνωση (λ.χ. προαναγνωστικές στρατηγικές) (Πόρποδας, 2003).  

Γενικά, τα γνωσιακά σχήματα λειτουργούν υποστηρικτικά για την κατανόηση και 

ποικιλότροπα είτε με τη συναγωγή κατάλληλων συμπερασμάτων και την αποκατάσταση-

πρόβλεψη μιας πληροφορίας είτε με εντοπισμό των καίριων και κατάλληλων σημείων του 

κειμένου που με τη σειρά τους διευκολύνουν και ενεργοποιούν επόμενα στάδια γνωστικών 

διεργασιών. Οι στρατηγικές, αξιοποιώντας αυτά τα γνωστικά σχήματα λειτουργούν ως 

σκόπιμες και εστιασμένες νοητικές ενέργειες που στοχεύουν στην πυροδότηση αυτών των 
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μηχανισμών, ώστε να επιτευχθεί «οικονομικότερα» το αναγνωστικό αποτέλεσμα. Και αλλιώς, 

είναι εγνωσμένες και δοκιμασμένες για την καταλληλότητά τους πρακτικές που συνάδουν με 

τα γνωσιακά σχήματα και τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την ανάγνωση έμπειρων 

και αποτελεσματικών αναγνωστών και τις οποίες μπορούμε να ενσωματώσουμε πιο μεθοδικά 

και σκόπιμα. 

2.5.3 Βασικές διαπιστώσεις και προβληματισμοί για τις στρατηγικές ανάγνωσης 

Ο λειτουργικός ρόλος των στρατηγικών ανάγνωσης: Η γνωστική ψυχολογία μας πληροφορεί 

πως, όταν επιτελούμε σύνθετες νοητικές διεργασίες (όπως  η αναγνωστική κατανόηση), τα 

γνωσιακά αποθέματα διαχέονται και εξαντλούνται, οπότε ενδέχεται να καταλήξουμε –αν π.χ. 

το κείμενο είναι απαιτητικό ως προς τη δομή και το περιεχόμενο ή οι συνθήκες ανάγνωσης 

ιδιαίτερα επιβαρυντικές- σε αναγνωστική αποτυχία (Nagar & Pandey, 1987). Άρα, για να 

εξασφαλίσουμε ένα θετικό ισοζύγιο στα γνωστικά αποθέματα και να ελαφρύνουμε ή να 

διευκολύνουμε τη γνωστική πρόκληση, συχνά τα κείμενα διαμορφώνονται από τους 

συντάκτες τους, έτσι ώστε να απαιτούν μικρότερη κατανάλωση «γνωστικής ενέργειας» σε 

χαμηλού επιπέδου κυρίως αναγνωστικές διεργασίες (λ.χ. απλοποίηση συντακτικής δομής ή 

επεξήγηση ειδικού λεξιλογίου, τυπωτική επισήμανση και υπογράμμιση λέξεων-φράσεων, 

καθοδηγητική  μορφοποίηση παραγράφων, διευκρινιστικοί πίνακες, κειμενικοί ενδείκτες, 

αρίθμηση, κ.ά.) και να υποδεικνύονται τα σημαντικά σε σχέση με τα δευτερεύοντα. Έτσι, ο 

αναγνώστης μέσω αυτής της γνωστικής «εξοικονόμησης», να αφιερωθεί σε υψηλότερου 

επιπέδου αναγνωστικές διεργασίες (λ.χ. ενδιαφέρον για τη μακροδομή του κειμένου, τη 

συνολική αξιολόγηση, διατύπωση προβλέψεων, αξιοποίηση και αντιπαραβολή με 

προϋπάρχουσα γνώση, κ.ά.). Όταν όμως το κείμενο δεν προνοεί ή δεν υποβοηθά εμφατικά 

και έκδηλα τον αναγνώστη, μπορεί ο ίδιος ο αναγνώστης να αναπτύξει τεχνικές και 

μεθόδους, ώστε να διευκολύνει τις (ή κάποιες) αναγνωστικές διαδικασίες, να τις 

αυτοματοποιήσει, να αξιοποιήσει χαρακτηριστικά του κειμένου ή του είδους, καθώς και να 

ενεργοποιήσει το γνωστικό του υλικό, για να εξοικονομήσει γνωστική ενέργεια και να 

αφιερωθεί σε πιο σύνθετες δραστηριότητες της ανάγνωσης. Εδώ, έρχονται να παίξουν 

σημαντικό λειτουργικό και ουσιαστικά γνωστικό ρόλο οι στρατηγικές ανάγνωσης, για τις 

οποίες, εφόσον ο αναγνώστης έχει αποκτήσει επίγνωση και έχει εμπεδώσει τη χρήση τους και 

έχει εξοικειωθεί με την καταλληλότητα της αναγνωστικής περίστασης που θα τις 

ενεργοποιήσει, διαθέτει πλέον ένα ισχυρό εφόδιο για την επιτυχή αναγνωστική κατανόηση.  
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Έτσι, πολλές στρατηγικές- συχνά αυτοματοποιημένες- έρχονται να υποκαταστήσουν 

και να αντισταθμίσουν τις «αδυναμίες» ή τις δυσκολίες του κειμένου ευνοώντας 

ποικιλότροπα (λ.χ. υπογράμμιση, πλαγιότιτλοι, αναδιατύπωση, συνώνυμα, συμφραζόμενα, 

διαγράμματα, συνδετικές λέξεις, προϋπάρχουσα γνώση, αξιοποίηση μεταγλωσσικών 

δεδομένων κειμενικού είδους, κ.ά.) τον αναγνώστη, ειδικά στο επίπεδο της επιφανειακής 

καταρχάς κατανόησης, που θα προωθήσει και την προσπέλαση και των επόμενων, πιο 

απαιτητικών σταδίων κατανόησης (βλ. επίπεδα κατανόησης) (Golder & Gaonac’h, 2004). 

Φυσικά, όπως ήδη έχει αναφερθεί, μια ικανοποιητική χρήση αυτοματοποιημένων ή μη 

στρατηγικών δεν εξασφαλίζει πάντα μια ολοκληρωμένη και επιτυχή κατανόηση, εφόσον το 

αναγνωστικό αποτέλεσμα είναι συνάρτηση και άλλων παραμέτρων και προϋποθέσεων (λ.χ. οι 

εγγενείς δυσκολίες του κειμένου, η μεγάλη γνωστική απόσταση με το περιεχόμενο και το 

χαμηλό γνωστικό κεφάλαιο του αναγνώστη, οι αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες 

ανάγνωσης, κ.ά.). 

Οι Golder & Ganoac’h, (2004) αναφέρουν ότι έρευνες έχουν καταδείξει την οργανική 

σύνδεση που αναπτύσσεται ανάμεσα στις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης από τη μια 

και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου από την άλλη, συχνά μάλιστα ως 

προαπαιτούμενο στάδιο προεργασίας της παραγωγής λόγου, που θεωρείται πιο σύνθετη και 

πολυεπίπεδη διαδικασία. Άρα, αρκετές από τις στρατηγικές που υποβοηθούν και ενισχύουν 

την κατανόηση συνυφαίνονται ή συχνά ταυτίζονται με την εφαρμογή στρατηγικών 

παραγωγής λόγου, ενώ είναι εμφανές ότι πρόκειται για περίπλοκες και υψηλών απαιτήσεων 

στρατηγικές  που συνδέονται κύρια με το δεύτερο και τρίτο επίπεδο αναγνωστικής 

προσέγγισης του κειμένου (λ.χ.  σημείωση πλαγιότιτλων, αναδιατύπωση περιεχομένου 

προφορικά ή γραπτά, σύνοψη βασικών σημείων, κράτηση σημειώσεων στο περιθώριο με 

σχόλια και ιδέες). 

Οι στρατηγικές ανάγνωσης, αν και δε φαίνεται να τυγχάνουν έναν σαφή περιγραφικό 

προσδιορισμό κοινής αποδοχής από όλους τους ερευνητές για τη φύση και τη λειτουργίας 

τους, ωστόσο είναι σημαντική και πρακτικά αξιοποιήσιμη η αναγνώριση  της κατά κύριο 

λόγο  ενσυνείδητης χρήσης τους  και ιδιαίτερα η ευελιξία που τις διακρίνει, τόσο στη 

συνδυαστική αξιοποίησή τους όσο και στη δυναμική προσαρμογή τους σε ποικίλα γλωσσικά 

περιβάλλοντα, γλωσσικές δραστηριότητες/καθήκοντα και επικοινωνιακές ανάγκες. Τονίζουν 

έτσι τη σημασία της «συνειδητότητας» ως συστατικό στοιχείο των στρατηγικών ανάγνωσης 

και τη συνδέουν ως δυναμικό επακόλουθο με την προσαρμοστικότητα στις συνθήκες 

ανάγνωσης (Carrell, 1998∙ Paris, Lipson & Wixson, 1983). Μάλιστα σύμφωνα με τον Macaro 

(2006) οι τελευταίες «ιδιότητες» των στρατηγικών ανάγνωσης συγκεντρώνουν και το 
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διδακτικό, γλωσσοπαιδαγωγικό ενδιαφέρον για ερευνητές και εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, 

υπάρχουν κάποιες ουσιαστικές διαπιστώσεις και τεκμηριωμένα ερευνητικά παραγόμενα που 

συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό ως προς  κάποια βασικά και αποδεκτά χαρακτηριστικά των 

στρατηγικών ανάγνωσης και που αφορούν σε διάφορες πτυχές της φύσης, της λειτουργίας και 

της μαθησιακής τους αξιοποίησης στον χώρο της γλωσσικής  εκπαίδευσης, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και μελετητές που αντιπαραβάλλουν διαφορετικές και 

αποκλίνουσες αναφορές: 

Οι στρατηγικές ανάγνωσης καθίστανται μέσω της επίγνωσης και της αξιοποίησής 

τους από τα υποκείμενα/αναγνώστες/μαθητές χρήσιμες και προαπαιτούμενες νοητικές 

διαδικασίες για την ανάπτυξη αποτελεσματικής πρόσκτησης του γραπτού λόγου (Cohen, 

2003). Συμβάλλουν στην συγκράτηση, επεξεργασία, συστηματοποίηση και αξιολόγηση των 

δεδομένων που ανασύρονται από το κείμενο. Ειδικότερα, διευκολύνουν, προωθούν, 

ενισχύουν την εκμάθηση της ανάγνωσης στα αρχικά στάδια της παιδικής ηλικίας. 

Οι στρατηγικές αναγνωστικής πρόσκτησης αφορούν ενέργειες είτε σε επίπεδο 

γενικών σχεδιασμών και προσεγγίσεων είτε σε συγκεκριμένες νοητικές πράξεις και 

εστιασμένες διαδικασίες που υλοποιούνται από τους αναγνώστες προκειμένου να 

διευκολύνουν ή βελτιώνουν μια γλωσσομαθησιακή δραστηριότητα.  Είναι ατομικά, γνωστικά 

εργαλεία/μέσα που ο αναγνώστης μπορεί να αξιοποιήσει επιλεκτικά και ευέλικτα, καθώς ο 

κάθε μαθητής είναι σε θέση να επιλέξει, να συνδυάσει, να τροποποιήσει, να προσαρμόσει μία 

ή σύνολα στρατηγικών σύμφωνα και ανάλογα με το μαθησιακό του στυλ και τα κίνητρα 

μαθησιακής εμπλοκής στην κάθε περίσταση, το είδος και τα χαρακτηριστικά του κειμένου 

που αποτελεί τον αναγνωστικό στόχο, το «καθήκον/εργασία» που του έχει ανατεθεί και άρα 

τους στόχους που επιθυμεί να θέσει σε σχέση με αυτό, το βαθμό επίγνωσης και εξοικείωσης 

που διαθέτει με τις στρατηγικές, τις δυνατότητες ελέγχου και αξιολόγησης των αναγνωστικών 

αποτελεσμάτων κάθε ή μιας ομάδας στρατηγικών39. 

Ο πλέον πρόσφορος τρόπος για να αντλήσει/εξάγει νόημα ο αναγνώστης είναι μέσω 

της συνειδητής και ελεγχόμενης χρήσης στρατηγικών ανάγνωσης (Duffy, 1993). Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Schreblowski, (2004) « η εφαρμογή τους αρχικά απαιτεί 

ενσυνείδητη προσέγγιση ενώ η εξελισσόμενη εξοικείωση με αυτές τις αυτοματοποιεί χωρίς 

να ακυρώνεται η συνειδητότητά τους». Άρα, ως συνειδητές νοούνται και ως σκόπιμες και 

«εργαλειακές» ενέργειες που επικαλείται ο μαθητής/αναγνώστης κάθε φορά που επιθυμεί να 

                                                           
39Λ.χ. Ένας μαθητής που αντιλαμβάνεται έγκαιρα τη νοηματική ασυμβατότητα μιας αναγνωστικής διαδικασίας προφανώς 
θα επιχειρήσει πιο εύκολα ή να  εγκαταλείψει την ανεπιτυχή στρατηγική που εφάρμοζε ή να ανασύρει κάποια άλλη από το 
οπλοστάσιό του σε σχέση με κάποιον άλλο που δεν έχει διαπιστώσει το αναγνωστικό έλλειμμα και θεωρεί ότι οι στρατηγικές 
του είναι αποτελεσματικές. 
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αντιμετωπίσει με επιτυχία μια μαθησιακή πρόκληση/καθήκον, να κατακτήσει, να διατηρήσει, 

να εμπεδώσει ή να εφαρμόσει μια νέα γνώση ή να ανακαλέσει τις προγενέστερες προς 

επίλυση μιας νέας μαθησιακής ανάγκης. 

Προϋποθέτουν μεταγνωστικές δεξιότητες αλλά και διαμορφωμένη-υφιστάμενη 

προδιάθεση και κίνητρα (Pressley & Afflerbach, 1995). Είναι ενδείκτες για τους τρόπους και 

τα επίπεδα αλληλεπίδρασης του αναγνώστη με τα δεδομένα, ενδείξεις του κειμένου (Griva et 

al., 2009/ Anderson, 2003). 

Βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με ποικίλους παράγοντες-

μεταβλητές: ηλικία, φύλο, κοινωνιογνωστικό επίπεδο, γλωσσικές επιδόσεις, εθνοπολιτισμικό 

κεφάλαιο, ψυχοσυναισθηματικό περιβάλλον, κειμενικά είδη, μέθοδοι διδασκαλίας, κ.ά. 

Εφόσον αποτελούν ελεγχόμενες και συνειδητές νοητικές διεργασίες μπορούν ως τέτοιες να 

είναι διδακτές, ώστε είτε όσοι τις χρησιμοποιούν ασύνειδα να αποκτήσουν επίγνωση και να 

τις αξιοποιήσουν οργανωμένα και σκόπιμα είτε όσοι τις γνωρίζουν να τις εμπλουτίσουν, να 

τις διευρύνουν και να τις συστηματοποιήσουν. Οι εκπαιδευτικοί, επίσης, έχουν τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν ποικίλες διδακτικές μεθόδους διδασκαλίας στρατηγικών 

προσαρμόζοντας τες στις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά, το επίπεδο και τους μαθησιακούς 

στόχους της μαθητικής ομάδας στην οποία απευθύνονται αλλά και στις ιδιαιτερότητες 

ομάδων ή υποκειμένων προκρίνοντας κάθε φορά αντίστοιχα μοντέλα διδακτικών 

παρεμβάσεων και αναβαθμίζοντας τες έτσι σε συγκροτημένη γλωσσική διδασκαλία. Οι 

στρατηγικές είναι σημαντικά εργαλεία της δημιουργικής, μαθητοκεντρικής, 

δραστηριοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης της γλωσσικής διδασκαλίας του τύπου 

«μαθαίνω πώς να μαθαίνω», καθώς η επίγνωση και αφομοίωσή τους μπορεί να καταστήσει το 

μαθητή ικανό στην αυτοδιαχείριση και αυτορρύθμιση της αναγνωστικής διαδικασίας, να του 

χαρίσει αυτοπεποίθηση και ενίσχυση των μαθησιακών του κινήτρων και κατά συνέπεια 

αυτοκαθοδήγηση και μαθησιακή αυτονομία (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008∙ Bialystock, 

1990∙ Green & Oxford, 1995 Hsiao & Oxford, 2002∙ Macaro, 2006∙ O’ Maley & Chamot, 

1990∙ Oxford, 1990∙ Wenden, 1987∙ Wenden&Rubin, 1987). 

Τα παραπάνω αναγνωστικά εφόδια προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις αναγνωστικές 

επιδόσεις των μαθητών αλλά προϋποθέτουν τη μεσολάβηση της στοχευμένης, μεθοδευμένης, 

συστηματικής διδασκαλίας στρατηγικών, τόσο σε επίπεδο μεταγνωστικής εμπέδωσης όσο και 

πρακτικής εξοικείωσης με πραγματικές αναγνωστικές προκλήσεις (Afflerbach, Pearson & 

Paris, 2008). 
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2.6 Κατηγοριοποιήσεις- Ταξινομίες στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης 

Μελετητές διαπιστώνουν μεγάλη ποικιλομορφία αλλά και σημαντικές διαστάσεις ανάμεσα 

στους ερευνητές τόσο  ως προς τους ορισμούς που προσδιορίζουν τη φύση, τη λειτουργία και 

τα όρια χρήσης των στρατηγικών όσο και τα είδη, τις κατηγορίες και τις ταξινομήσεις που 

έχουν προταθεί για τις στρατηγικές (Cohen, 1997/ Vance, 1999). 

Η μεθοδολογική απόπειρα ταξινόμησης στρατηγικών συνδέεται με ένα θεωρητικό 

προβληματισμό ως προς την ποικιλία κριτηρίων που αξιοποιούν οι διάφορες 

κατηγοριοποιήσεις, συνθήκη που συνεπάγεται ασυνέπειες και ασυμβατότητες ανάμεσα στις 

υπάρχουσες ταξινομίες και τυπολογίες στρατηγικών (Cohen, 1997). Υπάρχουν, λοιπόν, 

διαφοροποιήσεις που αφορούν αποκλειστικά σε στρατηγικές μάθησης, όπως οι στρατηγικές 

μνημονικής συνεισφοράς ή οργάνωσης της γνώσης ενώ άλλες στρέφουν το ενδιαφέρον τους 

καθαρά στη χρήση της γλώσσας. Ένα άλλο κριτήριο κατανομής στρατηγικών σχετίζεται 

κυρίως με τη συμπεριφορική λειτουργία του υποκειμένου και με τον τρόπο παρατήρησης και 

αποτύπωσής τους, που άλλοτε απαιτεί έμμεση παρατήρηση  και άλλοτε-όταν αυτές είναι 

καθαρά νοητικές και η μέθοδος της παρατήρησης δεν εξασφαλίζει την επισήμανσή τους- 

χρειάζεται να επιστρατευτούν άλλα μέσα διερεύνησης τους (όπως οι προφορικές αναφορές). 

Άλλη διαφοροποίηση σχετίζεται με το είδος και το στόχο της μάθησης που επιδιώκεται ∙ 

φερ΄ειπείν, στρατηγικές επικεντρωμένες στο περιεχόμενο του λόγου (εννοιοκεντρικές) ή στη 

φόρμα/μορφή (μορφοκεντρικές (Ellis, 1985). Άλλες ταξινομίες βασίζονται στη διάκρισή τους 

σε σχέση με τα υποκείμενα χρήσης τους και αντιστοιχούν αντιθετικά σε αυτές των 

ικανών/επιτυχημένων χρηστών της γλώσσας και των ανεπαρκών/μη επιτυχημένων. Ωστόσο, 

είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε ότι η επιτυχής γλωσσική πρόσκτηση είναι πολύ σχετική 

και πολυπαραγοντική, εφόσον συναρτάται τόσο με ενδογενείς παράγοντες και ατομικά 

χαρακτηριστικά του χρήστη (γλωσσογνωστικό υπόβαθρο, βαθμός προσοχής, κίνητρα 

μάθησης, κλπ) και εξωγενείς παραμέτρους (λ.χ. τα χαρακτηριστικά και ποιοτικά δεδομένα 

του κειμένου40, οι εξωτερικές συνθήκες ανάγνωσης, όπως θόρυβος, κακός φωτισμός, κλπ).  

Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει στις ταξινομητικές προτάσεις μελετητών είναι η 

δυσχερής τοποθέτηση ξεκάθαρων διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα σε κατηγορίες 

στρατηγικών. Έτσι, συχνά οι ίδιες ή παρόμοιες στρατηγικές ή περιλαμβάνονται σε 

διαφορετικές κατηγορίες ή αναγνωρίζονται ως διαφορετικής λειτουργίας στρατηγικές από 

τους μελετητές ή στρατηγικές που σε άλλες τυπολογίες διαφοροποιούνται και ταξινομούνται 

                                                           
40Για παράδειγμα μια γνωστική, μορφοκεντρική στρατηγική μπορεί να λειτουργήσει επιτυχώς για την κατανόηση μιας 
παραγράφου- η αξιοποίηση λ.χ. της δομικής σύνθεσής της- και να είναι ατελέσφορη για μια άλλη του ίδιου κειμένου, 
εφόσον σε αυτήν ο συντάκτης δεν υιοθέτησε λ.χ. την τυπική φόρμα σύνθεσης της παραγράφου (θεματική πρόταση- 
λεπτομέρειες-  κατακλείδα). 
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ξεχωριστά , σε άλλες συμπεριλαμβάνονται41. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν για παράδειγμα 

προβληματισμούς ανάμεσα στις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές, όπου συχνά είναι 

δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τις γνωστικές προτεραιότητες και την ενεργοποίηση γνωστικών 

μηχανισμών (π.χ. κατά την υλοποίηση της στρατηγικής της συνοπτικής 

απόδοσης/παράφρασης ενός κειμένου στη διάρκεια ή την ολοκλήρωση της ανάγνωσης, η 

ανάδειξη θεματικών πυρήνων παραγράφου, επαναδιατύπωση, αξιοποίηση δομής 

παραγράφου, σύνδεση με προηγούμενα μέσω της αλληλουχίας του κειμένου, κ.ά.) από την 

παράλληλη μεταγνωστική λειτουργία του υποκειμένου, που σχετίζεται με την αναγνώριση 

της σημασίας που έχουν οι παραπάνω στρατηγικές για το σχεδιασμό της αναγνωστικής 

κατανόησης-εμβάθυνσης και της εκτίμησης των αποτελεσμάτων μιας τέτοιας υλοποίησης 

στην πρόσκτηση του κειμένου (Cohen, 1997). Άρα, είναι πιθανό η ίδια στρατηγική να 

λειτουργεί σε διαφορετικά επίπεδα νοητικών και μαθησιακών διεργασιών είτε να πρόκειται 

για δύο στρατηγικές που εκπορεύονται από το ίδιο μαθησιακό κίνητρο, «εκφράζονται» 

υλοποιούνται με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο αλλά ενεργοποιούν διαφορετικές νοητικές 

διασυνδέσεις και αξιοποιούν διαφορετικούς εσωτερικούς μηχανισμούς.  Πρόκειται για μία 

στρατηγική με σύνθετη χρήση και παράλληλα επίπεδα λειτουργίας ή συνδυαστική 

αλληλενέργεια διακριτών στρατηγικών42.Παρόλα αυτά μπορούμε καταρχάς  ενδεικτικά να 

αναφερθούμε σε κάποιες γενικώς αποδεκτές κατηγοριοποιήσεις με αδρομερή χαρακτηριστικά 

και σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια ομαδοποιήσεων. Έτσι:  

Α1. Οι στρατηγικές διακρίνονται σε παρατηρήσιμες (εξωτερικές) και μη παρατηρήσιμες 

(εσωτερικές) . συνήθως στην πρώτη κατηγορία ανήκουν κυρίως οι γνωστικές, οι 

κοινωνικοσυναισθηματικές, οι επικοινωνιακές, όταν βέβαια, εκδηλώνονται ως ορατές 

συμπεριφορές ενεργητικής αναγνωστικής παρέμβασης (λ.χ. κράτηση σημειώσεων, 

διατύπωση ερωτημάτων-διευκρινίσεων,  υπογραμμίσεις βασικών εννοιών-άγνωστων λέξεων, 

επανανάγνωση  χωρίων κ.ά.) ενώ στη δεύτερη κατηγορία συναντούμε κυρίως τις μνημονικές, 

τις μεταγνωστικές, τις  στρατηγικές κοινωνικοπολιτισμικής και κριτικής προσέγγισης, που 

αφορούν σε καθαρά νοητικές ενέργειες, (όπως η μνημονική σύνδεση με μια εικόνα, η 

παράφραση, η ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης, η ανάπτυξη επιχειρημάτων-αντίλογου με 

βάση το περιεχόμενο, ο έλεγχος και αξιολόγηση της αναγνωστικής διαδικασίας, κ.ά.). 

                                                           
41Π.χ. κάποιες αντισταθμιστικές στρατηγικές από την τυπολογία της  Oxford, (1990) καταχωρούνται ως 
κοινωνικοσυναισθηματικές και μέρος αυτών ως γνωστικές από τη Chamot (1987)] 
42Οι προαναφερόμενοι προβληματισμοί και μεθοδολογικές δυσχέρειες μας απασχόλησαν αλλά και μας προσανατόλισαν στο 
σχεδιασμό και ανάδειξη μιας πρωτότυπης και εστιασμένης στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο και στα συγκεκριμένα 
δεδομένα που προέκυψαν τυπολογικής ταξινόμησης στρατηγικών ανάγνωσης, βλ. 3.7) 
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Α2. Άλλοι ερευνητές  συνδέουν εξαρχής τον προσδιορισμό τους με ταξινομητικές 

διαφοροποιήσεις της φύσης και της λειτουργίας τους∙ έτσι, ο/η  Anderson (2003) διακρίνει 

άμεσες στρατηγικές κατανόησης που εμπλέκονται απευθείας με το κείμενο και τη μαθησιακή 

διαδικασία (λ.χ. υπογραμμίσεις, επανάληψη ανάγνωσης, αξιοποίηση παραγραφοποίησης του 

κειμένου κ.ά) και άλλες έμμεσες που υλοποιούνται σε νοητικό επίπεδο, όταν υποβοηθούν και 

συντελούν με έμμεσο τρόπο στην πρόσκτηση του γλωσσικού περιεχομένου (π.χ. σύνδεση με 

προηγούμενες γνώσεις ή αξιοποίηση της δομής του κειμενικού είδους, εξαγωγή 

συμπερασμάτων για το σκοπό του κειμένου αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του 

«καναλιού/μέσου» μεταφοράς και πρόσβασης, π.χ. ενός επιστημονικού περιοδικού κ.ά.). 

Β. Κατηγοριοποίηση με κριτήριο τις «φυσικές» αναγνωστικές φάσεις43. 

α) Προαναγνωστικές: Περιλαμβάνουν ενέργειες- στρατηγικές που προηγούνται της βασικής 

και επισταμένης ανάγνωσης ως μέσο προλείανσης της κατανόησης∙ κυρίως στρατηγικές 

ανάκτησης λεξιλογίου, αξιοποίησης τίτλου, εικόνων, δραστηριοτήτων, ανίχνευσης γενικού 

περιεχομένου και εντοπισμού βασικών πληροφοριών (scimming/scanning), σύνδεση με 

γνωστικές υποδομές, πρόβλεψη/εικασία, προαναγνωστικός σχεδιασμός στόχων, σύνδεση με 

αναγνωστικά πρότυπα, κ.ά.  

β) Κυρίως αναγνωστικές: Περιλαμβάνουν μεγάλη γκάμα από στρατηγικές, οι οποίες 

εφαρμόζονται και αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια της τυπικής, βασικής αναγνωστικής 

διαδικασίας: αναθεώρηση, επαλήθευση, επεξεργασία ποικίλων κειμενικών στοιχείων, 

άντληση στοιχείων, σύνδεση εννοιών και σχέσεων, επανάγνωση, προσαρμογή ρυθμού και 

τρόπου ανάγνωσης, αναδιατύπωση, σύνοψη, σύντομη επισκόπηση, έλεγχος  και αξιολόγηση 

με βάση προσδοκίες ή προϋπάρχουσα γνώση, αποτίμηση και έλεγχος της αναγνωστικής 

διαδικασίας, κριτική προσέγγιση ιδεών και κινήτρων κειμένου και συντάκτη, κ.ά. 

γ) Μετα-αναγνωστικές: Εντάσσονται όλες οι ενέργειες/στρατηγικές που έπονται της βασικής 

και κύριας ανάγνωσης: Αποτίμηση, αξιολόγηση και ανασκοπικός έλεγχος του κειμένου, 

σύγκριση και αντιπαραβολή περιεχομένου, δομής, ύφους με κειμενική παρακαταθήκη ή με 

βάση προσωπικά κριτήρια, κίνητρο για μετααναγνωστική δραστηριότητα (λ.χ. εννοιολογικός 

χάρτης ή συγκέντρωση θεματικού λεξιλογίου), επαναβεβαίωση, μετατόπιση, αναπροσαρμογή 

ή μεταστροφή στάσεων, αντιλήψεων, ιδεολογιών (Anderson, 1991, 1999∙ Oxford, 1990∙ 

Ediger, 2006∙ Grabe & Stoller, 2001∙ Pressley, 2000) 

                                                           
43Τα ίδια ακριβώς αναγνωστικά στάδια αξιοποιήθηκαν για τη δόμηση και εφαρμογή των μεθοδολογικών εργαλείων και των 
δύο ερευνητικών προσεγγίσεων που επιχειρήθηκαν στην παρούσα έρευνα μέσω της μικτής μεθόδου διερεύνησης. Επίσης, να 
διευκρινιστεί, εδώ με έμφαση πως οι στρατηγικές αυτές δεν παρατίθενται με αξιολογικά ούτε ιεραρχικά κριτήρια και πως η 
παρουσία μιας στρατηγικής σε ένα αναγνωστικό στάδιο καθόλου δεν αποκλείει την ενεργοποίησή και εφαρμογή της και στα 
υπόλοιπα∙ απλά υποδηλώνει ότι η χρήση της στη συγκεκριμένη αναγνωστική φάση είναι συνηθέστερη και περισσότερο 
αναμενόμενη 
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Γ. Ο Dansereau (1985) τις διακρίνει σε πρωταρχικές/βασικές (primary), οι οποίες 

αλληλεπιδρούν άμεσα με το γλωσσικό περιεχόμενο (π.χ. απομνημόνευση) και σε 

υποστηρικτικές ή «συγκέντρωσης», οι οποίες αναφέρονται σε προσαρμοζόμενα «μοντέλα» 

μαθησιακής συμπεριφοράς, ώστε να αντιμετωπιστούν μαθησιακοί αντιπερισπασμοί και 

ανασταλτικοί της μάθησης παράγοντες. 

Η απουσία μιας κοινώς αποδεκτής θεωρητικής προσέγγισης για τον προσδιορισμό του 

περιεχομένου και του εύρους της έννοιας των στρατηγικών έχει ως φυσικό επακόλουθο οι 

όποιες ταξινομητικές προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί από τους μελετητές να 

παρουσιάζουν ασυμβατότητες, αντιφάσεις και αποκλίσεις ακόμα και σε σχέση με τις δικές 

τους θεωρητικές προσεγγίσεις (Psaltou-Joycey, 2010∙ Griffiths, 2004). Έτσι, για παράδειγμα, 

ενώ πολλοί ερευνητές αποδέχονται τις στρατηγικές ως γνωστικές κατά βάση διαδικασίες, 

ωστόσο στις προτεινόμενες τυπολογίες τους περιλαμβάνουν όχι μόνο καθαρά γνωστικές 

διαδικασίες αλλά και συμπεριφορικές, κοινωνιοδραστικές ενέργειες καθώς και 

συναισθηματικές ή κοινωνικοσυναισθηματικές (Oxford, 1990∙ O’ Maley & Chamot, 1990). 

Συνεπώς, έχει αναπτυχθεί μία ευρείας γκάμας χαρτογράφηση και κατηγοριοποίηση 

γενικών στρατηγικών, όπως στην  περίπτωση που τόσο η Rubin (1987) όσο και η  Oxford 

(1989, 1990) ορίζουν διακριτές γενικές κατηγορίες στρατηγικών σε άμεσες και έμμεσες αλλά 

με διαφορετικά κριτήρια. Έτσι, για την πρώτη το κριτήριο συνίσταται στο κατά πόσο μια 

στρατηγική συνεισφέρει στη γλωσσική μάθηση άμεσα ή έμμεσα ενώ για τη δεύτερη στο κατά 

πόσο η στρατηγική εμπλέκεται στη χρήση της γλώσσας-στόχου. Οπότε προκύπτουν 

ασυμβατότητες και ανακολουθίες ως προς τη διευθέτηση ομαδοποιήσεων, καθώς 

διαφορετικές στρατηγικές ενσωματώνονται στην ίδια κατηγορία ή (συχνότερα) η ίδια 

στρατηγική εντάσσεται σε διαφορετική κατηγορία (λ.χ. ο έλεγχος μάθησης ή στρατηγική της 

διευκρίνησης/επαλήθευσης είναι άμεση στρατηγική για τη Rubin και έμμεση για την Oxford). 

Άλλες εκδοχές γενικής κατηγοριοποίησης που αναφέρονται, όμως, στις ίδιες στρατηγικές και 

αλλάζουν τα κριτήρια διαφοροποίησης είναι λ.χ. γλωσσογνωστικές και 

μεταγνωστικές/διαχειριστικές (Ellis, 1994) ή στρατηγικές μάθησης/επικοινωνίας από τη μια 

και κοινωνικές από την άλλη (Rubin, 1987)44. Σε άλλες περιπτώσεις πάλι, όπως οι Weinstein 

& Mayer (1994),  τοποθετούν σε κοινές ομάδες γνωστικές, συναισθηματικές συμπεριφορικές 

διαδικασίες και ενέργειες , αντιμετωπίζοντας τις στρατηγικές ως σύνολα σκέψεων, 

συναισθημάτων, συμπεριφορών, υποστηρικτικών της πρόσκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

 Ο Cohen  (1998) αιτιολογεί τη ρευστότητα  των διαχωριστικών γραμμών στις 

                                                           
44Λ.χ. η περίπτωση της στρατηγικής ¨διατυπώνω ερωτήματα για διευκρίνιση/επεξήγηση¨ θεωρείται από τη Chamot (1987) 
ως κοινωνικοσυναισθηματική ενώ η Rubin (1987) την αντιλαμβάνεται ως γνωστική στρατηγική γλωσσικής μάθησης 
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προτεινόμενες ταξινομίες αναφέροντας ότι υπό τον όρο στρατηγική εντάσσουμε τόσο τους 

γενικούς σχεδιασμούς μάθησης όσο και τις συγκεκριμένες ενέργειες κατά την υλοποίησή της. 

Ενώ ο Brown (1987)- στην ίδια γραμμή-  διατυπώνοντας μια διευκολυντική και περισσότερο 

συμπεριληπτική άποψη εξηγεί την παρουσία διευρυμένων και πολυποίκιλων ταξινομήσεων 

μέσα από την οπτική των στρατηγικών ως ένα συνεχές από γενικότερες κατηγορίες ως τις 

εξειδικευμένες ενέργειες του μικροεπιπέδου ανάγνωσης και παραγωγής λόγου.  

Οι πρώτες –τουλάχιστον- ταξινομίες στρατηγικών βασίστηκαν στην εύλογη υπόθεση 

ότι οι έμπειροι και ικανοί σπουδαστές μιας γλώσσας (κυρίως της Γ2) αξιοποιούσαν εκείνες 

τις πρακτικές μάθησης που τους εξασφάλιζαν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα κι έτσι 

έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στη μελέτη παραμέτρων – ποιοτικών χαρακτηριστικών και 

ατομικών/υπερατομικών συμπεριφορών- που αξιοποιούσαν οι ικανοί μαθητές κατά τη 

γλωσσομαθησιακή διαδικασία και άρα είναι πιθανά ενδεδειγμένες και για τη μαθησιακή 

ενίσχυση των πιο αδύναμων μαθητών (Psaltoy- Joycey, 2010). Έτσι, ένα ουσιαστικό απότοκο 

των ερευνών αυτών – πέρα από τη συστηματικότητα και την επιστημονική μεθοδικότητα που 

απαιτεί η μελέτη των στρατηγικών- αποτέλεσε και η συνειδητοποίηση και η 

ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών στις δυνατότητες των εξατομικευμένων και 

ποικίλων τρόπων γλωσσικής μάθησης που αντιστοιχούν σε κάθε μαθητή, έτσι ώστε να 

αναπτύξουν και προτάσεις γλωσσοδιδακτικές που τους εμπλέκουν ενεργά (μαθητές και 

εκπαιδευτικούς) στη μαθησιακή διαδικασία (Naiman et al., 1978). 

Έχουν γίνει, κυρίως  κατά τις δεκαετίες 1980-90, τότε που δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα 

στο ρόλο και τη διδακτική συνεισφορά των στρατηγικών ως μέσων ενίσχυσης της 

αναγνωστικής κατανόησης του γραπτού λόγου με έμφαση στις ξένες γλώσσες (και όχι μόνο) 

αρκετές δοκιμές κατάταξης και κατηγοριοποίησης των στρατηγικών με ποικίλες 

προτεινόμενες τυπολογίες για λόγους μεθοδολογίας και για διευκόλυνση της επιστημονικής 

έρευνας (Harmer, 1991). Όπως προκύπτει από τις τυπολογικές διακρίσεις και 

συστηματοποιήσεις των στρατηγικών, οι ερευνητές καταλήγουν σε προτάσεις επιμερισμού με 

κριτήριο τη θεωρητική κυρίως προσέγγιση που εστιάζει στα ¨εξέχοντα¨ στοιχεία, τα οποία 

αντιλαμβάνονται ως προτεραιότητες στις διεργασίες επίτευξης γνωστικών/διδακτικών 

στόχων. Έτσι προκύπτει ένα παλίμψηστο τυπολογιών και ταξινομήσεων στρατηγικών που 

συγκλίνουν ή αποκλίνουν ελάχιστα ή σημαντικά μεταξύ τους, που άλλοτε γενικεύουν και 

συγχωνεύουν σχηματικά ενώ άλλοτε επιμερίζουν και συστηματοποιούν εξαντλητικά, 

ανάλογα με την οπτική των θεωρητικών μοντέλων που επιδιώκουν να ακολουθήσουν. Από 

την άλλη η Bialystok (1990) αμφισβητεί τη μονοδιάστατη λειτουργία των στρατηγικών 

θεωρώντας ότι η ίδια στρατηγική μπορεί κατά περίπτωση  γλωσσικής δραστηριότητας να 
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επιτελεί διαφορετική λειτουργία (function). Άρα, ως ένα σημείο αμφισβητεί την 

κατηγοριοποίηση των στρατηγικών με κριτήριο τη λειτουργική τους διάσταση και μόνο και 

επισημαίνει την ανάγκη διαμόρφωσης πιο σύνθετων κριτηρίων ταξινόμησης στρατηγικών. 

Τέλος, η συστηματική και τυπολογική ταξινόμηση των στρατηγικών ανάγνωσης 

στοχεύει στην ανάδειξη των πιο κατάλληλων και πρόσφορων στρατηγικών και στην πιο 

ολοκληρωμένη και μεθοδική διδασκαλία τους. Βασικός στόχος οφείλει να είναι και εδώ ο 

τελικός μετασχηματισμός των συνειδητών και ελεγχόμενων στρατηγικών που ενεργοποιεί ο 

μαθητής σε αυτοματοποιημένη υλοποίηση δεξιοτήτων (Block, 1999). 

Πάντως, σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι ερευνητές παρά τις πολλές και 

σημαντικές αποκλίσεις τους και αντιφατικότητες που προκύπτουν μεταξύ των προτεινόμενων 

ταξινομιών τους δέχονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο την ύπαρξη και λειτουργία τριών βασικών 

συνόλων στρατηγικών γλωσσικής μάθησης, τις α) Γνωστικές β) Μεταγνωστικές και γ) 

Κοινωνικοσυναισθηματικές (cognitive/ metacognitive/social-affective) (Vance, 1999). 

Κάποιες βασικές αλλά και πιο αναγνωρισμένες που λάβαμε υπόψη, ώστε και να 

κατανοήσουμε το περιεχόμενο και τη λειτουργία των στρατηγικών αλλά και να 

προχωρήσουμε σε αξιοποίηση των ταξινομήσεων αυτών με βάση τις δικές μας ερευνητικές 

ανάγκες που τελικά μας οδήγησαν σε μια προσαρμοσμένη, διαφοροποιημένη, καινοτόμα 

πρόταση κατηγοριοποίησης στρατηγικών, αποτελούν τα ταξινομητικά μοντέλα, που θα 

ακολουθήσουν. 

2.6.1 Βασικοί τύποι στρατηγικών ανάγνωσης και τα χαρακτηριστικά τους: μία 

συνθετική, επισκοπική μελέτη των πιο διαδεδομένων τυπολογικών μοντέλων 

ταξινόμησης. 

Γνωστικές στρατηγικές (cognitive): Όλες οι νοητικές- φανερές ή μη παρατηρήσιμες- 

διαδικασίες και χειρισμοί που εμπλέκουν την επεξεργασία των προσλαμβανόμενων 

πληροφοριών και την αλληλεπίδραση εν γένει με το υλικό μάθησης. Μέσα από νοητικές 

διεργασίες ανάλυσης, μετάθεσης, ανασύνθεσης του γνωστικού έργου παρέχουν στο άτομο 

«οδηγίες» και λειτουργίες για επίλυση (ανα)γνωστικών προβλημάτων. Περιλαμβάνουν 

στρατηγικές που ενεργοποιούνται για τη νοητική και φυσική επεξεργασία-διαχείριση όλων 

των εισερχόμενων γλωσσικών πληροφοριών ( από νοητικές εικόνες έως υπογράμμιση 

σημαντικών πληροφοριών) και οι οποίες κάθε φορά «εξειδικεύονται» στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο που θέτει μια γλωσσική/μαθησιακή ενέργεια (O’ Maley & Chamot, 1990) ή 

σύμφωνα με τον Dornyei (2005) περιλαμβάνουν την επεξεργασία, διαχείριση και 
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ανασύνθεση του γλωσσικού/μαθησιακού υλικού. Περιλαμβάνουν «λήψη» και «αποστολή» 

μηνυμάτων, δημιουργία «δομών» για «εισερχόμενα» (κατανόηση) και «εξερχόμενα» 

(παραγωγή) δεδομένων, ανάλυση-συνδυαστική αιτιολόγηση (λ.χ. αξιοποίηση προϋπάρχουσας 

γνώσης, χρήση εικόνων, πινάκων, κ.ά.), εξάσκηση-εμπέδωση (λ.χ. επανάληψη, πρότυπα 

εφαρμογής, ανασυνδυασμοί, κ.ά.). Σύμφωνα με την Κωσταρίδου-Ευκλείδη (2011) οι 

γνωστικές στρατηγικές αποτελούν διαδικασίες γνωστικής επεξεργασίας πληροφοριών με 

τρόπο μη συνειδητό και τις διακρίνει σε στρατηγικές επιφανείας και βάθους. Οι πρώτες 

αφορούν περισσότερο μηχανικές, απλοϊκές και αυτοματοποιημένες σχεδόν γνωστικές 

ενέργειες που εξυπηρετούν κυρίως μία επιδερμική, μνημονική πρόσκτηση κάποιων 

επιφανειακών πληροφοριών (λ.χ. επανάληψη, υπογράμμιση κειμένου, κ.ά.). Οι στρατηγικές 

βάθους στοχεύουν και σε πιο περίπλοκες νοητικές διεργασίες, ώστε να επιτευχθούν 

βαθύτερες συνδέσεις γνώσεων, εννοιών, συνεπαγωγών σε πιο αναβαθμισμένα επίπεδα 

κατανόησης (λ.χ. παράφραση, περίληψη, σύγκριση, κ.ά.). Κάποιοι μελετητές αναγνωρίζουν 

και μια τρίτη κατηγορία γνωστικών στρατηγικών- τεχνικών οι οποίες χωρίς να παρεμβαίνουν 

στο περιεχόμενο της ανάγνωσης λειτουργούν υποστηρικτικά για την πιο συστηματική 

οργάνωση, ιεράρχηση και εστίαση των υπόλοιπων γνωστικών στρατηγικών (λ.χ. κράτηση 

σημειώσεων, εννοιολογικοί και διαγραμματικοί χάρτες, κ.ά.). Χαρακτηριστικές/ενδεικτικές: 

Διαχείριση πόρων, επαναδοκιμή, ομαδοποίηση, αφαίρεση, νοητική εικόνα, ακουστική 

επαναδιατύπωση, μέθοδος της λέξης-κλειδιού, εξαγωγή συμπεράσματος, σημειώσεις, 

περίληψη-συγκεφαλαίωση, υποκατάσταση, εξαγωγή νοήματος από τα συμφραζόμενα, 

ανασυνδυασμός, κ.ά.). 

Μεταγνωστικές (metacognitive): Σύμφωνα με τον Cohen (1997) oι στρατηγικές αυτές 

συνδέονται με τον όρο «στρατηγική ικανότητα» (strategic competence), που υπερβαίνει τη 

γλωσσική επικοινωνιακή επιδεξιότητα και τις αντιλαμβάνεται ως ένα σύνολο από 

μεταγνωστικά εφόδια-στρατηγικές, που μπορούν να γίνουν αντιληπτές ως υψηλών 

απαιτήσεων εξειδικευμένες διαδικασίες και οι οποίες παρέχουν μια γνωστική διαχειριστική 

λειτουργία της γλωσσικής χρήσης. Πρόκειται για «την ενίσχυση της μεταγνωστικής 

ενημερότητας του τι πιστεύει και γνωρίζει κάποιος και πως το γνωρίζει, καθώς και για τον 

μεταστρατηγικό έλεγχο κατά την εφαρμογή των στρατηγικών που επεξεργάζονται τη νέα 

πληροφορία» (Kuhn, 2000) με τρόπο αυτορρυθμιστικό και αυτοκαθοδηγητικό (Τζουριάδου & 

Αναγνωστοπούλου, 2011) για τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους. 

Με άλλα λόγια η αναγνωστική κατανόηση δεν εντείνεται μόνο με την έκθεση σε 

αναγνωστικά γεγονότα αλλά σχετίζεται, και μάλιστα ισχυρά, με την εκμάθηση και χρήση 

συγκεκριμένων στρατηγικών, για τις οποίες οι μαθητές έχουν στη διακριτική τους ευχέρεια 
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να επιλέξουν τον τρόπο και την ευκαιρία της εφαρμογής τους και απλά ενεργοποιούνται με 

την αφόρμηση της προκείμενης  αναγνωστικής δραστηριότητας. (Pressley et al., 1998). 

Οι μεταγνωστικές  στρατηγικές  περιλαμβάνουνα) σκέψεις για τις γνωστικές ή άλλου τύπου 

στρατηγικές που διαθέτει το υποκείμενο β) σκέψεις για τους τρόπους διαχείρισης των 

κεκτημένων στρατηγικών ανάγνωσης γ) τις εκτιμήσεις και την επίγνωση των 

ψυχοσυναισθηματικών επιπτώσεων από τη διαχείριση, θετική ή αρνητική, των στρατηγικών 

ανάγνωσης. (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1997)  δ) Περιλαμβάνουν, επίσης,  όλες τις 

στοχευμένες διαδικασίες που αποσκοπούν στον σχεδιασμό της μάθησης, την εποπτεία, 

έλεγχο,  παρακολούθηση της κατανόησης και παραγωγής λόγου45, καθώς και την αξιολόγηση 

της εκπλήρωσης ενός γλωσσομαθησιακού στόχου (O’ Maley & Chamot, 1990∙ Τζουριάδου & 

Αναγνωστοπούλου, 2011).   Πρόκειται, δηλαδή,  για στρατηγικές που επιτρέπουν στα 

υποκείμενα της γλωσσικής μάθησης να ελέγχουν τις γλωσσικές τους γνώσεις συντονίζοντας 

το σχεδιασμό, τη γλωσσική μάθηση αλλά και οργανώνοντας, παρακολουθώντας μεθοδικά  

και αξιολογώντας την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία και αποτελεσματικότητα της 

αναγνωστικής πορείας (διττός ρόλος μεταγνώσης), ιδιαίτερα σε σχέση με τη χρήση της 

γλώσσας- → γλωσσική επίγνωση (Cohen, 1997).  Η πλειοψηφία των μελετητών συμφωνούν 

ότι κάτω από τον σχετικό όρο συμπεριλαμβάνονται ενέργειες όπως η αυτεπίγνωση της 

αναγνωστικής επιτυχίας ή των αντίστοιχων ελλειμμάτων, η οργάνωση και ο σχεδιασμός της 

αναγνωστικής διαδικασίας, η επιλογή και ο συντονισμός των προσφορότερων στρατηγικών 

για προσαρμοσμένη διεκπεραίωση συγκεκριμένου αναγνωστικού υλικού και η εφαρμογή 

τους, η δυνατότητα αναπροσαρμογής σχεδιασμού και η η ενεργοποίηση εναλλακτικών 

στρατηγικών, ο έλεγχος του βαθμού επίτευξης της κατανόησης, η αξιολόγηση της 

αναγνωστικής διεκπεραίωσης και της συνολικής προσέγγισης του τελικού παραγόμενου 

«έργου» μέσα από επιστράτευση ποικίλων στρατηγικών (λ.χ. ανακεφαλαίωσης, εξαγωγής 

συμπερασμάτων, αυτοερωτημάτων, κ.ά.) (Paris & Myers, 1981/ Cross & Paris, 1988/ 

Padeliadou, Botsas & Sideridis, 2002/ Cooper, 1997). 

                                                           
45Άρα, στις μεταγνωστικές στρατηγικές εντάσσονται αναπόσπαστα και οι γραπτές δραστηριότητες, που οι εκπαιδευτικοί 
οφείλουν να αναθέτουν στους μαθητές, καθώς συμβάλλουν -πέρα από την εξάσκηση δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού και 
προφορικού λόγου- σε ετερογνωστικές και αυτογνωστικές διαπιστώσεις για ενδεχόμενα σημασιολογικά κενά, ανεπάρκειες ή 
παραμορφώσεις κατανόησης του κειμένου εκ μέρους των μαθητών  (Carrusquillo & Rodrigez, 1996). Με αυτήν την έννοια 
στις περισσότερες τυπολογίες συστηματοποίησης στρατηγικών ανάγνωσης ενσωματώνονται αρκετές που συνδέονται ή 
οδηγούν σε παραγωγή λόγου και κατατάσσονται σε στρατηγικές υψηλής διαβάθμισης∙ κύρια είτε στις γνωστικές, εφόσον 
συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση και εμπέδωση του αναγνωστικού υλικού είτε στις μεταγνωστικές, εφόσον αποτελούν 
μία ενσυνείδητη και αυτοπροσδιοριζόμενη από τον ίδιο τον μαθητή ενέργεια επεξεργασίας του υλικού για την αυτοβελτίωση 
των αναγνωστικών αποτελεσμάτων ή σχετίζονται με διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της αναγνωστικής δραστηριότητας. 
Υιοθετώντας τα παραπάνω ενσωματώσαμε στην προτεινόμενη από την παρούσα εργασία τυπολογία στρατηγικών αρκετές 
στρατηγικές που ενώ εμφανίζονται ως στρατηγικές παραγωγής λόγου (π.χ. παραγωγή περίληψης, δημιουργία πλαγιότιτλων, 
καταγραφή σημειώσεων, εσωτερική-νοητική επαναδιατύπωση του περιεχομένου, κ.ά.) στην ουσία συνδέονται αναπόσπαστα 
με την αναγνωστική κατανόηση και μάλιστα, κυρίως του δεύτερου και τρίτου επιπέδου προσέγγισης. 
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 Αντισταθμιστικές (compensation) ή Επανορθωτικές: Περιλαμβάνουν αντιμετώπιση 

προβλημάτων στον προφορικό και γραπτό λόγο (λ.χ. αναζήτηση βοήθειας, αποφυγή ή 

αναπροσανατολισμό επικοινωνίας, χρήση συνωνύμων, εικασία από συγκείμενο, κ.ά.). Αν και 

κάποιοι ερευνητές συνδέουν τις αντισταθμιστικές στρατηγικές με τη γλωσσική χρήση και όχι 

με τη μάθηση (Cohen, 1998), άλλοι αναγνωρίζουν τη συμβολή τους στη γλωσσική μάθηση 

και γλωσσική επάρκεια, έστω και αν αποσκοπούν μόνο στη γλωσσική χρήση (Oxford, 1990).                               
Κοινωνικοσυναισθηματικές(Social/affective): Περιλαμβάνουν «όλες τις ενέργειες διάδρασης 

με άλλα πρόσωπα για την υποβοήθηση της μάθησης (λ.χ. συνεργασία, διατύπωση 

διευκρινιστικών ερωτήσεων, κ.ά. ) καθώς και στρατηγικές ελέγχου του συναισθηματικού 

επιπέδου (λ.χ. εσωτερικός μονόλογος, αυτοεμψύχωση) για την υποβοήθηση της γλωσσικής 

μάθησης (O’ Maley & Chamot, 1990). Με άλλα λόγια, όλες τις ενέργειες που αξιοποιεί το 

υποκείμενο προκειμένου να διαχειριστεί ψυχοσυναισθηματικές φορτίσεις και επιδράσεις που 

προϋπάρχουν  ή προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μαθησιακής/αναγνωστικής περίστασης, 

καθώς και τις δεξιότητες και τεχνικές που αναπτύσσει ο μαθητής, ώστε να ενισχύσει το 

μαθησιακό παραγόμενο μέσω της αλληλεπίδρασής του με τον εκπαιδευτικό ή τα μέλη της 

ομάδας με την οποία εμπλέκεται μαθησιακά (λ.χ. διατύπωση ερωτημάτων, 

αλληλοϋποστήριξη, αλληλοσυμπλήρωση δεξιοτήτων για επίτευξη κοινού μαθησιακού 

στόχου, επίγνωση συναισθημάτων και απόψεων των άλλων, ανάπτυξη ενσυναίσθησης και 

κοινωνικοπολιτισμική ευαισθητοποίηση του τύπου «κατανοώ και μοιράζομαι συναισθήματα» 

(για άλλους, βέβαια,  αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία: διαπολιτισμικές στρατηγικές). 

Επικοινωνιακές: Οι Faerch & Kasper (1983, 1984) με τον ορισμό που δίνουν για τις 

επικοινωνιακές στρατηγικές ενσωματώνουν στην πραγματικότητα  πολλές γνωστικές και 

μεταγνωστικές διεργασίες: «.. εν δυνάμει συνειδητά σχέδια για επίλυση καταστάσεων, που 

ένα άτομο αντιλαμβάνεται για τον εαυτό του ως πρόβλημα προς την επίτευξη ενός 

επικοινωνιακού στόχου» και τις διακρίνουν σε  α) στρατηγικές αποφυγής (ή περιορισμένης 

απόδοσης)  → [ισοδυναμούν εν μέρει με τις αντισταθμιστικές της Oxford (1990)] και β) 

στρατηγικές επίτευξης   

Οι Brotto et al. (Σειρά Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης 2) τις προσδιορίζει ως 

διαδραστικές στρατηγικές δηλαδή « ..που σχετίζονται με προβλήματα κατανόησης στη 

γλώσσα των συνομιλητών». Αφορούν, δηλαδή, περισσότερο σε δεξιότητες κατανόησης και 

παραγωγής προφορικού λόγου κατά τη ¨διαδραστική¨ επικοινωνία της ζωντανής συνομιλίας. 
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Στρατηγικές απλής απομνημόνευσης ή απομνημονευτικές46+47: Η απλή απομνημόνευση 

συνδέεται με απλές, συνδυαστικές «τεχνικές» που δεν προσδίδουν προστιθέμενη 

μορφωτική/γνωστική αξία στη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών. Είναι εφόδιο γνωσιακό, 

είναι πλεονέκτημα αλλά δεν αποτελεί επί της ουσίας μορφωτική κατάκτηση. Χρήσιμο αλλά 

όχι μαθησιακός σκοπός. Συχνά, βέβαια, η απομνημόνευση (η μακροπρόθεσμη) προκύπτει ως 

γνωστική συνέπεια της βαθιάς κατανόησης ή αλλιώς προϋπόθεση της απομνημόνευσης είναι 

η κατανόηση48.Στρατηγικές Κριτικής Προσέγγισης: Δεν «πιστοποιούνται» ειδικές 

στρατηγικές κριτικής προσέγγισης γραπτού λόγου ως διακριτή τυπολογική κατηγορία (βλ. 

ενότητα: Έρευνα: Μια νέα τυπολογική πρόταση) αλλά στα πλαίσια της συζήτησης για την 

κριτική ανάγνωση, όπως αυτή προωθήθηκε ιδιαίτερα με τη συμβολή του κριτικού 

γραμματισμού, (βλ. αντίστοιχη ενότητα) διαμορφώνονται συγκεκριμένοι άξονες και οπτικές 

κριτικής προσέγγισης, η εξειδίκευση των οποίων μπορεί να μας παρέχει μια πιο οργανωμένη 

και λειτουργική εργαλειοθήκη «στρατηγικών».  Σύμφωνα με το Critical Reading Strategies 

(n.d.) οι στρατηγικές κριτικής ανάγνωσης (προσέγγισης) μπορούν να συστηματοποιηθούν σε 

έξι (6) βασικούς κατευθυντήριους άξονες και οι οποίοι περιγράφουν ο καθένας μία 

γενικότερη «στρατηγική», η οποία μπορεί και πρέπει να επιμερίζεται εφαρμοστικά σε 

περισσότερες και πιο «εξειδικευμένες» υπο- στρατηγικές: 

1. Πλαισίωση: Η ικανότητα του αναγνώστη να τοποθετεί ένα κείμενο στα ιστορικά, 

βιογραφικά και πολιτισμικά του συμφραζόμενα διευρύνει τους ορίζοντες κατανόησης του 

κειμένου, καθώς ο αναγνώστης είναι σε θέση να αναγνωρίσει αξίες, συμπεριφορές, στάσεις 

όχι μόνο από όσα η παροντική χωροχρονική του πολιτισμικότητα του επιτρέπει αλλά κα όσα 

ενδεχομένως θα του αποκαλύψει η πλαισίωσή του με τα κειμενικά συμφραζόμενα και 

δεδομένα. 

2. Θέτοντας ερωτήσεις: Η τεχνική ενισχύει τη ικανότητα του αναγνώστη να επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον και την αναγνωστική του προσοχή στις βασικές ιδέες και στον νοηματικό πυρήνα 

κάθε παραγράφου, ενότητας, κλπ, είτε παραλείποντας είτε παραμερίζοντας τα δευτερεύοντα 

ή «διακοσμητικά» στοιχεία του κειμένου. Η διάκριση ουσιώδους και δευτερεύοντος απαιτεί 

σημαντικό προαπαιτούμενο της κριτικής ανάγνωσης. 

                                                           
46Όχι μνημονικές ή ανάκλησης, που εμπεριέχουν και προϋποθέτουν ενεργοποίηση και συνέργεια γνωστικών και 
κριτικών/επιλεκτικών διεργασιών. 
47Στην παρούσα εργασία δεν συμπεριλήφθησαν στην πρωτότυπη προτεινόμενη  ταξινομία οι απλές στρατηγικές 
απομνημόνευσης, που λειτουργούν περισσότερο ως εντυπωτικές «τεχνικές» πληροφοριών. 
48Σε αυτήν την περίπτωση, η οποία εξειδικεύεται στην παρουσίαση του προτεινόμενου τυπολογικού μοντέλου  στην 
αντίστοιχη ενότητα στο β΄ μέρος της παρούσας εργασίας, αναφερόμαστε κυρίως σε στρατηγικές «μνημονικής 
προτεραιότητας ή ανάκλησης», που υποδηλώνει ότι τις θεωρούμε στη βάση τους γνωστικές διαδικασίες, στις οποίες, όμως, 
κυρίαρχος στόχος είναι η απομνημόνευση ή η ανάκλησή τους.  Κι εδώ, ωστόσο,  υπάρχει και αντίλογος, γιατί λ.χ. 
απομνημονεύω τηλεφωνικά νούμερα, χωρίς να τα «κατανοώ». 
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3. Ανταπόκριση σε κειμενικές αναφορές, που «προκαλούν» ή «αμφισβητούν», 

αντιπαραβάλλοντας (ο αναγνώστης) θέσεις, στάσεις, αντιλήψεις επαναδιαπραγμάτευσής τους 

άμεσα ή έμμεσα, νοερά ή εξωτερικευμένα, προφορικά ή  γραπτά. 

4. Διαμόρφωση διαγράμματος και σύνοψης: Και οι δύο στρατηγικές, της επικέντρωσης στα 

κύρια σημεία και εντοπισμού των βασικών ιδεών του κειμένου, καθώς και η επαναδιατύπωσή 

τους με το προσωπικό «φίλτρο» των ατομικών κριτηρίων ερμηνείας και κατανόησης 

υποστηρίζουν όχι μόνο  τη βαθύτερη πρόσκτηση της δομής και του περιεχομένου 

(ερμηνευτική προσέγγιση) αλλά και την προβολή της προσωπικής «οπτικής» στον κειμενικό 

κόσμο που ο αναγνώστης έχει επιλέξει να αναδείξει και να αντιληφθεί (κριτική προσέγγιση) 

5. Αξιολόγηση επιχειρημάτων: είναι σημαντικό να αξιολογεί ο αναγνώστης την «αντοχή» 

των ιδεών, πληροφοριών, συλλογιστικών «δεσμών» του κειμένου στη βάσανο της λογικής, 

ώστε να αναδειχτούν ή να αναιρεθούν η εγκυρότητα και αξιοπιστία του παράλληλα με το 

συναισθηματικό του εκτόπισμα 

6. Παράλληλη σύγκριση και αντιπαραβολή σχετικών και «συγκοινωνούντων» κειμένων, που 

ήδη γνωρίζει ο αναγνώστης ή αναζητά προκειμένου να κατακτήσει μια πιο συνολική και 

ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος, διερευνώντας σημεία σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ 

τους και επιχειρώντας «προεκτάσεις» αιτιολόγησής τους. Αναδεικνύονται, έτσι, 

πολυπρισματικές όψεις του πραγματευόμενου ζητήματος αλλά και τίθενται εναλλακτικά 

ενδεχόμενα και υποθέσεις για τα κίνητρα, τους στόχους και τις προοπτικές που θέλει (ή 

υποθέτουμε ότι θέλει) να υπηρετήσει και να ικανοποιήσει ο συγγραφέας του κειμένου. Αλλά 

πιθανά αυτό επεκτείνεται και σε καινοφανείς  αναγνωστικές διαστάσεις που προκύπτουν και 

για τα «συγκοινωνούντα» κείμενα αναφορών, που αναδύθηκαν εκ παραλλήλου από τον 

αναγνώστη και έτυχαν και αυτά κριτικής αναγνωστικής επαναδιαπραγμάτευσης. 

2.6.2   Συμπεριληπτικός-συγκριτικός  Πίνακας παρουσίασης ενδεικτικών τυπολογιών  

στρατηγικών αναγνωστικής  κατανόησης 

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί προκαταρκτικά πως η επισκοπική διερεύνηση των ποικίλων 

ερευνητικών προτάσεων/μελετών που στοχεύουν εν γένει στην κατηγοριοποίηση, 

συστηματοποίηση και μοντελοποίηση των στρατηγικών γλωσσικής μάθησης και 

αναγνωστικής πρόσκτησης λόγου για τη διευκόλυνση της χαρτογράφησης, επεξεργασίας, 

ανάδειξης, μελέτης, επιγνωστικής ενίσχυσης και απώτερης διδακτικής τους εμπέδωσης προς  

επίτευξη μαθησιακών στόχων συχνά καταλήγει στην αναγνώριση αλληλοεπικαλύψεων των 

στρατηγικών στις ταξινομητικές απόπειρες αλλά και αποκλίσεων ως προς τα κριτήρια  



135 
 

κατηγοριοποίησής τους, καθώς  και αντιφάσεις ως προς τον προσδιορισμό των «πεδίων 

ορισμού» τους  και των ποιοτικών χαρακτηριστικών που τις αποδίδουν. 

Η ακόλουθη παρουσίαση ταξινομητικών μοντέλων δεν είναι ούτε εξαντλητική ούτε 

αυστηρά τυπική ούτε ποιοτικά ιεραρχική. Η επιλεκτικότητά της εδράζεται σε ποικίλα 

κριτήρια που συσχετίζονται σαφώς και με τις ανάγκες και προδιαγραφές της προτεινόμενης 

ερευνητικής εργασίας και αφορούν: α) στην επιδραστικότητα που άσκησαν ως μοντέλα στην 

ερευνητική κατανόηση των μηχανισμών γλωσσικής μάθησης, β) στη συνολικότερη 

αναγνώριση και αξιοποίησή τους ως έγκυρα συστήματα αναφοράς γ) στην ικανότητά τους να 

προσφέρουν γενικευτικά, συνολικά, συμπεριληπτικά μοντέλα κατάταξης και ερμηνείας 

στρατηγικών και όχι εξειδικευμένες περιστάσεις γλωσσικής μάθησης και δ) στις δυνατότητες 

και προοπτικές που παρέχουν στους ερευνητές για τη μεθοδική  κατανόηση και συστηματική 

επεξεργασία στρατηγικών τόσο της Γ2 (όπου αναφέρονται οι περισσότερες), όσο και της 

μητρικής γλώσσας των μαθητών και όχι να σχετίζονται αποκλειστικά με τις διαδικασίες 

μάθησης της Γ2. 

Πίνακας 2.1 Συνοπτική παρουσίαση ενδεικτικών τυπολογιών στρατηγικών: 

Ερευνητές για 

στρατηγικές 

γλωσσικής 

μάθησης & 

αναγνωστικής 

κατανόησης

  

Λειτουργίες/ Στόχοι 

(λ.χ. μάθηση, 

ανάγνωση, 

διδασκαλία) 

 

Ταξινομητικό μοντέλο/ 

είδη στρατηγικών 

Θεωρητική  

βάση 

Μεθοδολογικά 

εργαλεία & 

παραγόμενα 

έρευνας για 

διερεύνηση ή 

διδασκαλία 

Χαρακτηριστικά/ 

Προσανατολισμός:  

 

Πλεονεκτήματα-

Μειονεκτήματα 

O’ Maley & 

Chamot, (1990) 

Ταξινόμηση 
στρατηγικών 
κατανόησης και 
επίλυσης 
προβλημάτων 
κατανόησης 
Αυτορρύθμιση 
Αυτονόμηση 
γλωσσικής μάθησης  

Βασίστηκε σε 
προηγούμενο 
τυπολογικό μοντέλο 
ταξινόμησης 
στρατηγικών (O’Malley, 
Chamot, Stewner-
Manzanares, Kupper & 
Russo (1985b) 
 
Α) Μεταγνωστικές 
Β) Γνωστικές 
Γ) 
Κοινωνικοσυναισθηματ
ικές 

Γνωστικές 
θεωρίες και 
θεωρίες 
γνωστικής 
ψυχολογίας 
(Anderson ;;) 

GALLA (Cognitive 
Academic 
Language 
Learning 
Approach) : 
Συστηματικό 
μοντέλο μάθησης 
και διδασκαλίας 
με τέσσερα 
στάδια 
διδασκαλίας α) 
σχεδιασμός β) 
έλεγχος γ) 
επίλυση 
προβλήματος δ) 
αξιολόγηση 

Ενδιαφέρον κυρίως 
για αντιληπτικές 
διεργασίες. 
Κυριαρχεί ο 
γνωστικός- 
μεταγνωστικός 
προσανατολισμός 

Διαμόρφωσαν 
την ταξινομία με 
βάση τόσο 
θεωρητικές 
προσεγγίσεις όσο 
και 
παρατηρήσιμες 
συμπεριφορές 
μάθησης 
σπουδαστών 
(study skills) είτε 
που οι ίδιοι 
έκαναν αναφορά 
χρήσης.  

Andrew D. 

Cohen (1998) 

Αντιλαμβάνεται τη 
φύση και έννοια των 
στρατηγικών από το 
στοιχείο της 
συνειδητότητας και 
της επιλογής από την 
πλευρά του 
υποκειμένου (Cohen, 

α) Στρατηγικές μάθησης 
→ 
γνωστικές: επεξεργασία 
γλωσσικού υλικού 
μεταγνωστικές: 
αυτοέλεγχος & 
αυτοαξιολόγηση σε 
τρεις αναγνωστικές 

 Διδακτικό 
Μοντέλο: 
SSBI (Styles & 
Strategies Based 
Instruction 
model): Στο 
μοντέλο αυτό ο 
εκπαιδευτικός 

Μαθητοκεντρικός 
χαρακτήρας 

Δίνει 
προβάδισμα στην 
καταλληλότητα 
και 
αποτελεσματικότ
ητα της 
στρατηγικής 
παρά στη 
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1990) 
Να ενισχύσουν τη 
γνώση και την 
κατανόηση για τη 
γλώσσα. 
Να επιτύχουν 
μαθησιακούς στόχους 
και την 
αυτοδιαμόρφωση 
των μαθησιακών 
διαδικασιών 

φάσεις 
συναισθηματικές 
κοινωνικές 
β) στρατηγικές χρήσης: 
ενέργειες που 
διευκολύνουν τη 
γλωσσική κατανόηση 
και χρήση → 
ανάκλησης/ 
επαναφοράς, 
δοκιμαστικής χρήσης, 
αποκατάστασης/κάλυψ
ης επικοινωνιακού 
χάσματος, επικοινωνίας 
 
 
 

αναλαμβάνει 
ποικιλόμορφους 
ρόλους: 
«διαγνώστης», 
«συμμαθητής», 
«εκπαιδευτής», 
«συντονιστής- 
ελεγκτής», 
«καθοδηγητής» 

συχνότητα και 
εύρος χρήσης 

Rod Ellis (1994) - Η δημιουργική 
έκφραση και 
παραγωγή λόγου - 
Να εναρμονίσει τη 
διδασκαλία 
στρατηγικών με τις 
μαθησιακές ανάγκες 
και ιδιαιτερότητες 
των μαθητών 

α) Παραγωγής  
β) Επικοινωνίας 
γ) Μάθησης → 
1) Στρατηγικές μάθησης 
γλώσσας 
2) στρατηγικές μάθησης 
δεξιοτήτων 

  Αντιλαμβάνεται την 
γλωσσική 
κατάκτηση ως 
συνισταμένη τριών 
αλληλεξαρτώ-
μενων συνιστωσών 
α) τα ειδοποιητικά 
ατομικά 
χαρακτηριστικά 
των μαθητών β) τις 
κοινωνικές 
παραμέτρους γ) 
στρατηγικές 
μάθησης 

Τονίζει το 
διαμεσολαβητικό 
ρόλο των 
στρατηγικών 
ανάμεσα στο 
υποκείμενο της 
μάθησης και το 
μαθησιακό 
παραγόμενο 

Rebecca L. 

Oxford (1990) 

- Να οριστούν 
μεταβλητές και 
παράμετροι 
επίδρασης στη χρήση 
των στρατηγικών 

Άμεσες: αποσκοπούν 
στη διαχείριση και 
επεξεργασία του 
γλωσσικού υλικού και 
ενίσχυση του 
επιδιωκόμενου 
γλωσσικού 
αποτελέσματος →   α) 
γνωστικές (4 
κατηγορίες)                          
β) μνημονικές (4 
ομάδες)                                   
γ) αντισταθμιστικές (2 
ομάδες) 
Έμμεσες: α) 
μεταγνωστικές (2 
ομάδες)                                   
β) συναισθηματικές  (3 
ομάδες)                                   
γ) κοινωνικές¹ (3 
ομάδες)  [Σημείωση: 
Παρόλο που οι 
συγκεκριμένες 
στρατηγικές 
προτείνονται από την 
ερευνήτρια ως 
στρατηγικές 
αλληλεπίδρασης με 
άλλα υποκείμενα, 
ωστόσο κάποιες από 
αυτές αξιοποιήθηκαν 

 Ερωτηματολόγιο 
για διερεύνηση 
και κριτήριο 
αξιολόγησης 
χρήσης 
στρατηγικών SILL 
(Strategy 
Inventory for 
Language 
Learning) - με 19 
υποκατηγορίες 
στρατηγικών και 
62 ειδικές 
στρατηγικές  

Αποσαφήνιση και 
διερεύνηση 
μεταβλητών στη 
χρήση 
στρατηγικών: 
1) Βαθμός 

συνειδητότητας 
χρήσης 
στρατηγικών 

2) είδος, 
περιεχόμενο, 
μέτρο δυσκολίας 
γλωσσικής 
δραστηριότητας 

3) απαιτήσεις και 
προσδοκίες 
μαθησιακών 
στόχων/εκπαιδε
υτικού 

4)  φύλο, ηλικία, 
εθνοπολιτισμικά 
χαρακτηριστικά 

5) μαθησιακό στυλ 
6) Προσωπικότητα 

και συγκρότηση 
μαθητή 

7) κίνητρα και 
στόχοι μάθησης 

Πληρότητα, 
περιεκτικότητα, 
αναλυτικότητα 
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στο προτεινόμενο από 
εμάς τυπολογικό 
εργαλείο (στο 
ερωτηματολόγιο της 
έρευνας) και 
ενσωματώθηκαν στην 
κατηγορία είτε των 
κοινωνικοπολιτισμικών 
στρατηγικών  είτε 
αυτών της κριτικής 
προσέγγισης, υπό τη 
ευρύτερη έννοια της 
διαχείρισης του Άλλου 
και εφόσον αυτός 
ταυτίζεται με το 
κειμενικό πρόσωπο του 
συντάκτη (λ.χ. οι 
τακτικές που αξιοποιεί 
ο αναγνώστης 
προκειμένου να 
διαχειριστεί ή να 
ενσωματώσει 
πολιτισμικά στοιχεία, 
ιδέες, πεποιθήσεις, 
οπτικές που 
αναδύονται έμμεσα 
από το κείμενο και 
διαφοροποιούνται από 
αυτές του αναγνώστη] 

Joan Rubin 

(1975, 1981) 

Εισηγήτρια της ιδέας 
της διδασκαλίας 
στρατηγικών με 
πρότυπα τις «καλές 
πρακτικές» ικανών 
μαθητών 

1) Μάθησης: 
αξιοποίηση κυρίως 
προγενέστερου 
γνωστικού υλικού 
(1975)/  Άμεσες:  (1981) 
: επιδρούν άμεσα στην 
πορεία μάθησης και τη 
γλωσσική ανάπτυξη → 
α) γνωστικές (6 ομάδες) 
β) μεταγνωστικές 
2) Επικοινωνιακές         
(1975):  Επικοινωνιακές 
πρακτικές και 
αποτελεσματικότητα                            
Έμμεσες (1981): Α) 
Επικοινωνίας → 
συντελούν στη 
βελτίωση-
αποκατάσταση της 
γλωσσικής 
επικοινωνίας 
συνομιλητών (δεν 
αποτελούν άμεσα 
στρατηγικές μάθησης 
Β) Κοινωνικές → 
αποσκοπούν στη 
διαμόρφωση 
πρόσφορου κοινωνικού 
περιβάλλοντος και 
περικειμένου για 
γλωσσική επίτευξη σε 
πραγματικές συνθήκες 
κοινωνιογλωσσικής 

  - Κυρίως με 
προσανατολισμό 
στην επικοινωνιακή 
προσέγγιση της 
μάθησης 
 Αλληλεπιδραστικοί 
παράγοντες με 
στρατηγικές (λ.χ. 
ηλικία, είδος 
εργασίας, κ.ά.) 
 

Η βαρύτητα στον 
κοινωνικό/επικοι
-νωνιακό 
χαρακτήρα της 
γλωσσικής 
διδασκαλίας και 
μάθησης 
οδήγησε σε 
υπερβολική 
γενίκευση τις 
καθαρά 
γνωστικές 
διεργασίες 
μάθησης/πρόσκτ
ησης 
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διάδρασης. 
 

Hans H. Stern 

(1975/1983) 

Γενικής φύσης 
γλωσσική μάθηση  
και πως το ενεργό 
υποκείμενο 
επεξεργάζεται νέες 
πληροφορίες άμεσα 
στη γλωσσική 
παραγωγή 

Οι αρχικά δέκα 
κατηγορίες 
στρατηγικών γλωσσικής 
χρήσης περιορίστηκαν 
μετά την ανασχεδιασμό 
τους σε πέντε: α) 
διαχείρισης και 
σχεδιασμού μάθησης 
(στην ουσία 
μεταγνωστικές) β) 
γνωστικές → 
διεκπεραίωση 
γνωστικών στόχων και 
επίλυση προβλημάτων 
γ) 
επικοινωνιακές/βιωματ
ικές → αφορούν σε 
λεκτικές και μη 
ενέργειες επίτευξης 
επικοινωνίας και ροής 
πληροφοριών δ) 
διατομικές  → 
παρακολούθηση 
γλωσσικής επίτευξης 
μέσω της εξοικείωσης 
με γλωσσοπολιτισμικά 
χαρακτηριστικά των 
φυσικών ομιλητών ε) 
συναισθηματικές → 
ανάπτυξη τεχνικών 
θετικής 
συναισθηματικής 
τοποθέτησης 

Βασίστηκε 
κυρίως στην 
εμπειρία του 
και στα 
πρότυπα 
χρήσης των 
ικανών 
σπουδαστών 

 Οργανική 
ενσωμάτωση της 
διδασκαλίας των 
στρατηγικών στη 
γλωσσική 
διδασκαλία. 
Οι κατηγορίες 
στρατηγικών 
προτείνονται ως 
άξονες 
διαμόρφωσης 
σχεδιασμού 
αναλυτικών 
προγραμμάτων 
διδασκαλίας σε 
επίπεδο 
μακροπρόθεσμης 
ένταξής τους στο 
γλωσσομαθησιακό 
αντικείμενο/ 
προτεραιότητα στο 
επίπεδο της 
μεταγνώσης και 
στα κίνητρα 
μάθησης 

Διάταξη και 
επιμερισμός 
μαθησιακής ύλης 

Annita L. 

Wenden (1987) 

- Αφορούν 
στρατηγικές ενήλικων 
μαθητών στη δεύτερη 
γλώσσα 
- Να αναδειχτούν και 
προσδιοριστούν 
στρατηγικές 
αυτορρύθμισης και 
αυτονόμησης της 
γλωσσικής μάθησης 
(μεταγνωστικές 
κυρίως) 

Διακρίνει τις 
αυτοκατευθυνόμενες/μ
εταγνωστικές 
στρατηγικές σε α) 
πληροφόρησης σχετικά 
με το αντικείμενο 
μάθησης β) σχεδιασμού 
–οργάνωσης της 
μάθησης γ) 
αυτοαξιολόγησης της 
μαθησιακής πορείας 

  Η θετική 
αξιολόγησή τους ως 
βασικών 
παραμέτρων της 
γλωσσικής 
πρόσκτησης εκ 
μέρους των 
μαθητών είναι 
προϋπόθεση της 
εμπρόθετης 
διδακτικής 
αξιοποίησης. 

 

Angella L. 

Carrasquillo & 

Vivian 

Rodriguez 

(1996) 

- Να αναπτυχθεί ένα 
μοντέλο γλωσσικής 
εκμάθησης 
συνδυαστικό της 
συσχετιστικής 
πρόσκτησης 
γλωσσικού 
συστήματος και του 
θεματικού 
περιεχομένου  

Κριτήρια ταξινόμησης 
στρατηγικών: τα 
διαδοχικά στάδια της 
ανάγνωσης α) 
προαναγνωστικές → 
προλείανση, 
εξοικείωση με θεματικό 
περιεχόμενο β) 
κατευθυνόμενες στο 
κυρίως αναγνωστικό 
στάδιο → λ.χ. 
αλληλεπίδραση με 
νοηματοδοτημένο 
περιεχόμενο γ) μετα- 
αναγνωστικές → 

  Διδασκαλία 
ενταγμένη σε 
γενικότερο 
σχεδιασμό 
γλωσσικής 
διδασκαλίας ως 
ενιαία 
μεθοδολογία. 
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συμβολή στη 
συντήρηση του 
μαθησιακού υλικού, 
αποτίμηση κειμένου 
και αναγνωστικής 
προσέγγισης 

Kouider 

Mokhtari & 

Ravi Sheorey 

(2002) 

Η επίγνωση 
γνωστικών και 
μεταγνωστικών 
στρατηγικών 
προϋπόθεση για 
επιλεκτική και 
προσαρμοσμένη κατά 
μαθησιακή 
περίσταση χρήση 
τους. 

Η τυπολογία προτείνει 
δύο δομικές 
κατηγορίες:                         
Α) Γνωστικές → άμεσες 
στρατηγικές 
πρόσκτησης γνωστικού 
περιεχομένου Β) 
Μεταγνωστικές  → 
τρόποι μεθόδευσης της 
ανάγνωσης και 
διακρίνονται σε                  
1) σφαιρικές: για τη 
γενική επισκόπηση και 
έλεγχο του κειμένου 2) 
επίλυσης 
προβλημάτων: 
επιστρατεύονται για να 
υπερβούν γνωστικές 
εμπλοκές και 
αναγνωστικές 
δυσκολίες 3) 
υποστήριξης: 
ενεργοποιούνται ως 
τελικά μέσα 
αποκατάστασης 
αναγνωστικών 
ελλειμμάτων     

 Διαμορφώθηκαν 
δύο ερευνητικά 
εργαλεία 
ποιοτικής και 
ποσοτικής 
διερεύνησης και 
αποτύπωσης 
στρατηγικών 
1) MARSI 
(Metacognitive 
Awareness of 
Reading 
Strategies 
Inventory) 
(Mokhtari & 
Reichard, 1998-
2000)  
2) SORS (Survey 
Of Reading 
Strategies) 
(Mokhtari & 
Sheorey, 2002) 

  

Kouider 

Mokhtari & 

Reichard, 2002 

Προτείνουν 
τυπολογία με 
ταξινομητικό κριτήριο 
τη λειτουργία και τον 
στόχο χρήσης των 
στρατηγικών 

Α) Μεταγνωστικές 
(στοχεύουν στην 
αναπροσαρμογή/ 
βελτίωση των τεχνικών-
στρατηγικών που 
αξιοποιώ για την 
ανάγνωση)  
Β) Υποστηρικτικές: 
σημειώνω, 
υπογραμμίζω,  διαβάζω 
δυνατά, 
επαναλαμβάνω, θέτω 
ερωτήματα, κ.ά΄.   Γ) 
Επίλυσης προβλήματος: 
στρατηγικές 
αναπροσαρμογής 
τεχνικών ανάγνωσης 
για επίτευξη 
κατανόησης 

    

Ellen Block 

(1986) 

Αντιλαμβάνεται τις 
στρατηγικές ως τις 
ικανότητες του 
αναγνώστη να εξάγει 
νόημα από ένα 
κείμενο και τις 
ενέργειες που 
υλοποιεί όταν 
δυσκολεύεται να το 
κατορθώσει. 

Α) Γενικές στρατηγικές: 
αντιστοιχούν στο 
αναγνωστικό μοντέλο 
top-down (λ.χ. 
αξιοποίηση 
(υπερ)κειμενικής 
δομής) Β) Τοπικές: 
αντιστοιχούν στο 
μοντέλο ανάγνωσης 
bottom-up (λ.χ. 

 Συστηματοποίησ
ε ως εργαλείο 
διερεύνησης και 
καταγραφής 
στρατηγικών 
ανάγνωσης το 
Think Aloud 
Process (ΤΑΡ) 
θεωρώντας ότι 
αποκαλύπτει τις 
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αναγνώριση 
λεξιλογίου) 

μη 
παρατηρήσιμες 
νοητικές 
διεργασίες που 
συντελούνται 
κατά την 
αναγνωστική 
διεκπεραίωση 

Naiman et al 

(1978, 1996) 

Εστίασαν στη 
γλωσσική μάθηση, 
την επίγνωση περί 
στρατηγικών από 
δασκάλους και 
μαθητές αλλά και στη 
διδασκαλία  

Αξιοποίησαν τις δέκα 
κατηγορίες 
στρατηγικών του Stern 
τις οποίες αναδιέταξαν 
σε πέντε γενικές 
κατηγορίες για επιτυχή 
γλωσσική πρόσκτηση: 
α) ενεργητικής 
συμμετοχής β) 
κατανόησης γλωσσικού 
συστήματος γ) 
αξιοποίησης 
αυθεντικών 
γλωσσοεπικοινωνιακών 
περιστάσεων δ) 
αυτοπαρακολούθησης 
και ελέγχου ε) 
συναισθηματικής 
διαχείρισης   

  Εστίασαν στα 
προσωπικά 
χαρακτηριστικά σε 
σχέση με τις 
στρατηγικές (λ.χ. 
εξωστρέφεια, 
γλωσσικό 
υπόβαθρο και 
κεκτημένη 
μαθησιακή 
εμπειρία, κ.ά.) 
Διαφοροποίησαν 
τις στρατηγικές ως 
γενικά πλάνα 
σχεδιασμού της 
μάθησης από 
απλούστερες και 
εξειδικευμένες 
τεχνικές ή 
«συνήθειες 
γλωσσικής 
σπουδής» 

Στηρίχτηκαν σε 
έρευνες, όπου τα 
υποκείμενα 
μάθησης 
¨εκτίθονταν¨ και 
σε γνωστική 
υποστήριξη και 
σε επιδράσεις 
ενός 
«νατουραλιστι-
κού» περιβάλ-
λοντος μάθησης 

Dörney? (2005) Η ταξινομητική του 
πρόταση αποτελεί 
συγκριτική και 
δημιουργική 
ανασύνθεση των 
τυπολογιών των 
Oxford (1990) & O’ 
Maley & Chamot 
(1990) 

Περιλαμβάνει:                      
α) Γνωστικές                      
β) Μεταγνωστικές                 
γ)  Κοινωνικές                       
δ)  Συναισθηματικές    

    

(Weistein & 

Mayer, 1986).

  

Oι στρατηγικές 
αξιολογούνται και 
αξιοποιούνται ως 
συγκεκριμένα και 
ενδεδειγμένα  
μοντέλα 
επεξεργασίας 
γλωσσοσημασιολογικ
ών πληροφοριών που 
διευκολύνουν και 
ενισχύουν όλα τα 
επίπεδα της 
γλωσσικής μάθησης –
κύρια όμως της 
αναγνωστικής 
πρόσληψης-και 
απόδοσης για τη 
μητρική γλώσσα. 

Γίνεται μία βασική 
διάκριση  στρατηγικών                              
Α) γνωστικών: 
Διεκπεραίωση 
συγκεκριμένων 
γλωσσογνωστικών 
έργων  Β) 
μεταγνωστικών: 
αφορούν 
συνολικότερες νοητικές 
διεργασίες. 
Αναφέρονται σε 
στρατηγικές 
επιφανειακής 
επεξεργασίας (λ.χ. 
επανάληψης) αλλά και 
βαθιάς επεξεργασίας 
είτε αφορούν σε 
μετασχηματισμό 
γλωσσικού υλικού είτε 
σε στρατηγικές 
οργάνωσης και δομικής 
ανάλυσης 

Στα πλαίσια 
της 
γνωστικής 
θεωρίας  
«επεξεργα- 
σίας    πληρο-
φοριών»               
 
 
 
 
 
 

 Κυριαρχεί ο 
γνωστικός- 
μεταγνωστικός 
προσανατολισμός 
Εστιάζουν στη 
γλωσσομαθησιακή 
αξιοποίηση της 
σχολικής 
εκπαίδευσης και 
αναδεικνύουν 
συγκεκριμένες 
κατηγορίες 
στρατηγικών ως 
μαθησιακά-
διδακτικά 
αξιοποιήσιμες στις 
σχολικές επιδόσεις.  

Επικεντρώνουν 
σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες 
στρατηγικών τις 
οποίες 
στρατηγικές 
κατατάσσουν σε 
επιφανειακής και 
βαθιάς 
επεξεργασίας 
προτείνοντας μια 
συνολική 
προσέγγιση του 
γραπτού λόγου. 
Επιδιώκεται να 
καταστεί το 
γραπτό κείμενο 
προσιτό στη 
σημασιολογική 
του πρόσληψη. 
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Macaro, 2006 Αφορά εν γένει τις 
στρατηγικές 
γλωσσικής μάθησης  

Κάνει μία βασική 
διάκριση όλων των 
στρατηγικών σε δύο 
κατηγορίες                         
Α) Γνωστικές: αφορούν 
όλα τα στάδια νοητικής 
επεξεργασίας των 
γλωσσικών 
πληροφοριών και              
Β) Μεταγνωστικές: 
αναλαμβάνουν να 
ελέγχουν τη λειτουργία 
και υλοποίηση των 
πρώτων και να 
αξιολογούν την 
αποδοτικότητά τους 
 

Στα πλαίσια 
της 
γνωστικής 
θεωρίας  
«επεξεργα- 
σίας πληρο-
φοριών».   
 

 Κυριαρχεί ο 
γνωστικός- 
μεταγνωστικός 
προσανατολισμός 
 

Επικεντρώνουν σε 
συγκεκριμένες 
κατηγορίες 
στρατηγικών. Αυτό 
καθιστά την 
τυπολογία 
εύχρηστη, απλή, 
ευέλικτη και άμεση, 
ειδικά για 
αξιοποίηση στη 
διερεύνηση και 
διδασκαλία  
στρατηγικών σε 
μαθητές. Καλύπτει 
βασικές 
γλωσσομαθησια-
κές ανάγκες της 
σχολικής γλωσσο-
διδασκαλίας. 

2.7  Έρευνα και στρατηγικές: Βασικοί άξονες έρευνας περί στρατηγικών ανάγνωσης 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό πριν προχωρήσουμε στο «ξεδίπλωμα» των ερευνητικών στόχων 

και του μεθοδολογικού σχεδιασμού που ακολουθήσαμε στην   παρούσα εργασία, να 

καταγράψουμε μερικές καίριες και χρήσιμες   διαπιστώσεις της προγενέστερης ερευνητικής 

πορείας, όσον αφορά στις στρατηγικές αναγνωστικής πρόσληψης-πρόσκτησης του γραπτού 

λόγου. 

- Οι έρευνες για τις στρατηγικές ανάγνωσης περιστρέφονται γύρω από τους εξής άξονες:  

Α) το βαθμό συσχετισμού τους με την  αναγνωστική ικανότητα/επάρκεια  

Β) αν μπορούν στρατηγικές ανάγνωσης της Γ1 να μεταφερθούν στη Γ2  

Γ) το βαθμό που οι ατομικές διαφορές/ χαρακτηριστικά (και που σχεδόν πάντα εμπλέκονται 

και με κοινωνικοπολιτισμικές συνεπιδράσεις) επηρεάζουν την επιλογή χρήσης στρατηγικών  

Δ) τη διδασκαλία των στρατηγικών ανάγνωσης 

Συχνά στις έρευνες είναι δυσχερής η συγκριτική αντιπαραβολή των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων ποικίλων ερευνών, γιατί συνήθως διαφοροποιούνται οι μεθοδολογίες 

συλλογής των δεδομένων, οι συνθήκες υλοποίησής τους, τα υποκείμενα που συμμετέχουν, 

κ.ά. Επίσης, ο συγκεκριμένος αριθμός των υποκειμένων στις έρευνες δεν μας αφήνει πάντα 

απόλυτα ασφαλή περιθώρια για γενικευτικού τύπου συμπεράσματα. Μια εξισορροπητική, 

όμως, δικλείδα ασφαλείας στην εγκυρότητα των ερευνητικώναποτελεσμάτων είναι η σε 

μέγιστο βαθμό ταύτιση των ερευνών στα ομοειδή πορίσματά τους (Αϊβάζογλου, 2013). 

2.7.1  Στρατηγικές και αναγνωστική αναβάθμιση 

Σε σχέση με την κατοχύρωση συσχετισμών χρήσης στρατηγικών και αναγνωστικής 

αποτελεσματικότητας περισσότερο έχουν διερευνηθεί ο βαθμός συχνότητας χρήσης από τους 
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αναγνώστες, καθώς και το τυπολογικό είδος των στρατηγικών (λ.χ. γνωστικές, 

μεταγνωστικές, κοινωνικοσυναισθηματικές, κ.ά.).  Αυτό που ως γενική διαπίστωση πάντως 

προκύπτει από τις σχετικές έρευνες, με όλες τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, περιορισμούς και 

παραγοντοποιήσεις των ειδικών συνθηκών κάθε μελέτης είναι πως  οι μαθητές που 

αξιοποιούν περισσότερες στρατηγικές ανάγνωσης αποδίδουν καλύτερα σε επίπεδο 

κατανόησης του κειμένου (Anderson, 1991). Αλλιώς, η εκτεταμένη και συνειδητή χρήση 

κατάλληλων στρατηγικών διακρίνει τους επαρκείς από τους αδύναμους και ανεπαρκείς 

αναγνώστες (Dermitzaki, Andreou & Paraskeva, 2008). Φυσικά, ο βαθμός συνεπίδρασης 

στην ενίσχυση της αναγνωστικής επάρκειας επιμερίζεται-ώστε να είναι δυνατός και ο 

ερευνητικός τους έλεγχος- στις ποικίλες τυπολογικές ταξινομήσεις των στρατηγικών ενώ η 

διαιρετική αυτή πολλαπλότητα διακλαδίζεται πολύ περισσότερο πολύπλοκα και 

πολυπαραγοντικά με την προσθήκη στην «εξίσωση» στρατηγικές - επάρκεια ανάγνωσης, 

τυπολογικών ατομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των υποκειμένων της ανάγνωσης. 

Έτσι, ανοίγεται ένας πλατύς και ενδιαφέρων ορίζοντας για μελέτη και έρευνα, που αν δεν 

μετουσιωθεί σε ελεγχόμενες, συνθετικές και συμπυκνωμένες προτάσεις κινδυνεύουν να 

λειτουργήσουν περισσότερο αποπροσανατολιστικά και ερήμην της μαθησιακής διαδικασίας 

στον εκπαιδευτικό χώρο.  

Χρειαζόμαστε, λοιπόν,  διαπιστώσεις, όπως του Cohen (1997) που  επιβεβαιώνει και 

επισημαίνει ότι μια εκτεταμένη διεθνής βιβλιογραφία διατείνεται πως οι   μαθητές με 

υψηλότερη γλωσσική επάρκεια είναι πιθανότερο να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό 

μεταγνωστικές στρατηγικές σε σχέση με τους μαθητές χαμηλότερων επιδόσεων αλλά επίσης 

και πιο αποτελεσματικά. Ή αλλιώς, μαθητές με χαμηλές μαθησιακές και αναγνωστικές 

επιδόσεις αξιοποιούν λιγότερες γνωστικές στρατηγικές και με δυσχέρεια αξιολόγησης της 

καταλληλότητάς τους (Griva, Alevriadou & Geladari, 2009∙ Cotteral, 1990∙ Palinscar & 

Brown, 1984).  

Η επιτυχής αναγνωστική και υψηλού επιπέδου ανάγνωση έχει συνδεθεί ποσοτικά και 

ποιοτικά με την αξιοποίηση κατάλληλων στρατηγικών (Oxford, 1990). Εξειδικεύοντας στον 

χώρο της γλωσσοπαιδαγωγικής  και της αξιοποίησής τους στη σχολική μάθηση έρευνες έχουν 

αποδείξει ότι τις περισσότερες φορές η ικανότητα των ικανών μαθητών για επίτευξη 

μαθησιακών στόχων και ικανοποιητικών μαθησιακών αποτελεσμάτων στηρίζεται στις πιο 

αναβαθμισμένες μεταγνωστικού τύπου στρατηγικές που αξιοποιούν και οι οποίες τους 

καθιστούν ικανότερους από τους αδύναμους μαθητές να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις 

κατάλληλες, προαπαιτούμενες στρατηγικές προσαρμοσμένες κάθε φορά στη συγκεκριμένη 

μαθησιακή περίσταση (Chamot, 2005). 
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Έχει διαπιστωθεί πως το περιορισμένο επίπεδο χρήσης αναγνωστικών και ειδικότερα 

μεταγνωστικών στρατηγικών αποτελεί ενδείκτη αδύναμων αναγνωστικών επιδόσεων στην 

κατανόηση αλλά και εν γένει μαθησιακών δυσχερειών (Butler, 1998). Η έρευνα των Palinscar 

& Brown (1984) επιβεβαιώνει ότι η χρήση των αναγνωστικών στρατηγικών στη Γ1 ενισχύει 

τις δεξιότητες κατανόησης και την αναγνωστική επάρκεια. Άλλες μελέτες έχουν δείξει πως, 

όταν η αναγνωστική διαδικασία δομείται και αναπτύσσεται αξιοποιώντας ένα ευρύ 

ρεπερτόριο στρατηγικών ανάγνωσης γνωστικού και μεταγνωστικού τύπου που οι μαθητές 

έχουν ενσωματώσει, τότε συνδέεται με υψηλές επιδόσεις αναγνωστικής κατανόησης ενώ η 

φτωχή σε χρήση στρατηγικών αναγνωστική προσέγγιση συνήθως συνδέεται με αρνητικά 

αναγνωστικά αποτελέσματα (Pressley, 1998/ Block, 1997). 

Συνολικά, πολλές έρευνες έχουν καταδείξει την άμεση σχέση που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στην αποτελεσματική, ολοκληρωμένη και δημιουργική ανάγνωση ενός γραπτού 

κειμένου από τη μια και το εύρος και την ποικιλία στρατηγικών ανάγνωσης που ο 

αναγνώστης ενεργοποιεί από την άλλη. Μάλιστα, αυτές οι στρατηγικές αφορούν σε ένα 

μεγάλο τυπολογικό ρεπερτόριο αλλά και αυξημένη ικανότητα ευέλικτης  και επιλεκτικής 

χρήσης τους με κριτήρια τους αναγνωστικούς στόχους, τις συνθήκες ανάγνωσης και το 

κειμενικό είδος που επιβάλλει η κάθε αναγνωστική περίσταση (Anastasiou & Griva, 2009∙ 

Chan, Yuen & Lau, 2003∙ Geladari, Griva & Mastrothanasis, 2010∙ Griva, Alevriadou & 

Geladari, 2009∙ Griva, Geladari & Semoglou, 2011∙ Wenden, 1991∙ Mc Donough & Shaw, 

1993∙ Pressley & Afflerbach, 1993∙ Klinger, Vaughn & Boardman, 2007∙ Beckman, 2002). Οι 

λιγότερο επαρκείς αναγνώστες αντίθετα, χρησιμοποιούν λιγότερες στρατηγικές, συνήθως με 

πιο ακατάλληλο και άκαιρο τρόπο, πιο απλοϊκές και υποτυπώδεις , χωρίς να σημαίνει ότι δεν 

αξιοποιούν και αυτοί, ως ένα βαθμό γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές (Afflerbach, 

1990∙ Botsas & Padeliadou, 2003∙ Carell, Pharis & Liberto, 1989∙ Salatuci R. & Akyel A., 

2002). 

2.7.2 Γιατί αξιοποιούμε τις έρευνες περί χρήσης στρατηγικών που αφορούν  στη Γ2; 

Οι περισσότερες ερευνητικές πρωτοβουλίες για τις στρατηγικές ξεκίνησαν και εξελίχθηκαν 

ως προσπάθειες διερεύνησης και ενίσχυσης των στρατηγικών κατανόησης και εκμάθησης 

μιας ξένης γλώσσας. Κι αυτό γιατί θεωρήθηκε ότι οι μαθητές κατά την αναγνωστική 

διεκπεραίωση της μητρικής τους γλώσσας ανασύρουν αυθόρμητα, ασύνειδα και 

αποτελεσματικά κάποιες στρατηγικές τις οποίες αυτές τις ίδιες διστάζουν-για ποικίλους 

λόγους- να αξιοποιήσουν στην επαφή τους με την ξένη γλώσσα (Κ.Ε. Γλ. Πύλη, 2008). 
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Γρήγορα άρχισε να γίνεται κατανοητό ότι οι περισσότερες από αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες 

και αξιοποιήσιμες και για την αναγνωστική προσέγγιση γραπτών κειμένων στη μητρική 

γλώσσα, καθώς λίγο πολύ οι νοητικοί μηχανισμοί και οι εσωτερικές γνωστικές και 

μεταγνωστικές διεργασίες που επιτελούνται για γλωσσικές δραστηριότητες σε κάθε γλώσσα –

ειδικά αν αυτές δεν παρουσιάζουν  τεράστιες αποκλίσεις  στα ποικίλα επίπεδα λόγου που 

συνέχουν μια γλώσσα- είναι κοινές, ενώ παράλληλα δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι οι 

στρατηγικές αυτές χρησιμοποιούντα από όλους τους ομόγλωσσους μαθητές με τον ίδιο 

τρόπο, στην ίδια έκταση και με την ίδια συνειδητότητα.  

Προκύπτει, λοιπόν,   ότι η ενασχόληση με τη διερεύνηση, την κατανόηση και τη 

διδασκαλία στρατηγικών ανάγνωσης (και παραγωγής) λόγου και στη μητρική και στην ξένη 

γλώσσα άνοιξε ένα τεράστιο πεδίο έρευνας και φιλόδοξες προοπτικές για την προώθηση 

διδακτικών στόχων και την εκπλήρωση κοινωνικών αναγκών (Salataci & Akyel, 2002). 

Πάντως είναι γεγονός ότι οι περισσότερες έρευνες παγκοσμίως αφορούν στις περιπτώσεις 

ενίσχυσης πρόσκτησης γλωσσικών δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες και απευθύνονται σε  

δίγλωσσους ή εν δυνάμει δίγλωσσους μαθητές, καθώς εκεί φάνηκε ότι χρήση στρατηγικών 

είναι πιο περιορισμένη και δυσχερής αλλά ίσως και πιο άμεσα αποδοτική (Weaver & Cohen, 

1997). 

Μία σημαντική διαφοροποιητική απόκλιση στην αναγνωστική προσέγγιση της Γ1 σε 

σχέση με τη Γ2 είναι ότι ο φυσικός ομιλητής της μητρικής γλώσσας έχει ήδη συγκροτημένο 

και καταχωρημένο ένα σύνολο λεξοφωνολογικών μονάδων που αντιστοιχούν 

αυτοματοποιημένα σχεδόν σε νοήματα, οπότε η αναγνωστική διαδικασία διευκολύνεται, 

καθώς χρειάζεται απλά να ταυτίσει την σε φωνολογικό σχήμα γραφηματική 

αποκωδικοποίηση ενός λεκτικού συνόλου με μια καταχωρημένη –και κατοχυρωμένη  επί το 

πλείστον- φωνολογική εικόνα νοηματικά σηματοδοτημένη. Δε συμβαίνει, όμως, το ίδιο κατά 

την αναγνωστική προσέγγιση ενός κειμένου της ξένης γλώσσας, όπου το νοητικό λεξικό είναι 

ισχνό, οπότε, ακόμα κι αν επισυμβεί η φωνηματική αποκωδικοποίηση της οπτικής λέξης δεν 

είναι σε θέση να ανασύρει –ή τουλάχιστον, όχι αυτόματα και αυτονόητα- μια φωνολογική 

αναπαράσταση με νοηματικό περιεχόμενο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη θεωρία της γλωσσικής 

αλληλεξάρτησης, το γλωσσογνωστικό κεφάλαιο της Γ1, καθώς και το γλωσσικό οπλοστάσιο 

δεξιοτήτων μεθόδων και στρατηγικών που διαθέτει ο αναγνώστης μπορούν να μεταφερθούν –

εφόσον ξεπεράσουν ένα μαθησιακό κατώφλι γλωσσικής πρόσκτησης- κατά αναλογία στη Γ2, 
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εφόσον πρόκειται για ατομικές γνωστικές κατακτήσεις49. Τόσο σε γνωστικό όσο και σε 

μεταγνωστικό επίπεδο τα γλωσσικά επιτεύγματα της μητρικής γλώσσας αξιοποιούνται 

δυναμικά στο νέο γλωσσικό σύστημα, περιλαμβανομένων των δεξιοτήτων γραμματισμού, 

μεταγλωσσικής επίγνωσης των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, των ακαδημαϊκών 

γνώσεων και αναπόδραστα  των αναγνωστικών στρατηγικών. Με άλλα λόγια, οι 

ανεπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες σε όλα τα αναγκαία επίπεδα στη Γ1 κατά κανόνα 

διαμορφώνουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για αντίστοιχες γλωσσικές επιδόσεις στη Γ2 

(Anderson, 2000∙ Cummins, 1979∙ Sparks & Ganschow, 1991, 1993∙  Meschyan & 

Hernandez, 2002). Μια τέτοια σύγχρονη προσέγγιση για τη δίγλωσση αλληλεξάρτηση μας 

δίνει τη δυνατότητα , έστω και με επιφύλαξη και κατά περίπτωση, να αξιοποιούμε ερευνητικά 

συμπεράσματα και δεδομένα για τον ρόλο και τη χρήση από τους μαθητές αναγνωστικών 

στρατηγικών στη Γ2 και για τη μελέτη της Γ1 αλλά και το αντίστροφο, έχοντας, όμως, υπόψη 

ότι παρεισφρέουν και ιδιαιτερότητες. 

Ενισχυτικά της θεμιτής διαθεσιμότητας στον ερευνητή των συμπερασμάτων που 

αφορούν σε σχετικές έρευνες για τη γλωσσομαθησιακή δραστηριότητα μαθητών στη Γ2, 

ώστε να τις αξιοποιήσει σε αντίστοιχες ερευνητικές διαδικασίες στη Γ1 αποτελούν μία σειρά 

από ερευνητικά δεδομένα, μικρό και ενδεικτικό μέρος των οποίων παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. Έτσι,   στην έρευνα της Block (1992) διαπιστώθηκε –με τη μέθοδο της προφορικής 

εξωτερίκευσης- ότι ικανοί και λιγότερο ικανοί αναγνώστες ανέπτυξαν παρόμοιες 

αναγνωστικές τακτικές στην ευρύτητα και καταλληλότητα χρήσης  στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης τόσο στη Γ1 όσο και στη Γ2, έχοντας αντίστοιχα θετικά ή 

αρνητικά αποτελέσματα και στις δύο γλώσσες σε σχέση με το επίπεδο χρήσης τους. 

Συμπληρωματικά, η έρευνα των Van Gelderen et al. , (2007)- πέρα από τα προηγούμενα- 

επισήμανε τον ιδιαίτερο ρόλο των μεταγνωστικών στρατηγικών που αποκαλύπτει πως η 

επίγνωση της λειτουργίας και της συνεισφοράς της χρήσης  στρατηγικών στην ανάγνωση 

ενισχύει την αξιοποίησή τους και την αναγνωστική αποτελεσματικότητα τόσο στη Γ1 όσο και 

στη Γ2. Η έρευνα της Iwai (2009) επιβεβαιώνει την αναλογικότητα και σύγκλιση χρήσης 

στρατηγικών ανάγνωσης στη Γ1 και Γ2, ενώ η έρευνα των Maarof & Yaacob (2011) αν και 

εντοπίζει κάποια υπεροχή ευρύτητας χρήσης στρατηγικών στη Γ1, γενικά συμφωνεί με τις 

παραπάνω διαπιστώσεις για σύγκλιση αν όχι ταύτιση στην αξιοποίησή τους με τη Γ2. Σε 

άλλη μελέτη ( Belet & Gursoy, 2008) υποστηρίζεται  πως οι χαμηλές επιδόσεις ως προς το 

                                                           
49Αρκετές έρευνες –ποιοτικές και ποσοτικές- έχουν επισημάνει ότι η διαφοροποίηση του γλωσσικού επιπέδου στη Γ2 
επηρεάζει τη συσχέτιση, ποικιλία, ευελιξία και καταλληλότητα  χρήσης στρατηγικών (Carell et al. 1989/ Salataci et al. 2002/ 
Mokhtari et al. 2002/ Saricoban, 2002/ Yang, 2002) και τελικά επηρεάζει αναλογικά τις αναγνωστικές επιδόσεις. 
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εύρος και τη συχνότητα χρήσης στρατηγικών στη Γ1 συσχετίζονται και αντιστοιχούν σε 

παρόμοιες αναγνωστικές συμπεριφορές που αφορούν και την αξιοποίηση στρατηγικών στη 

Γ2. «Οι μαθητές δε διαφέρουν στις επιλογές στρατηγικών στη Γ1 και Γ2». 

Πολύ σημαντικές παρατηρήσεις προκύπτουν και από την έρευνα της Singhal (1998), η 

οποία μελετώντας τις στρατηγικές ανάγνωσης μαθητών σε σχέση με τρεις συγκεκριμένους 

παράγοντες επιρροής τους συμπέρανε πως και για τη Γ1 και για τη Γ2 οι αναγνώστες, 

προκειμένου να αντλήσουν νόημα και πληροφορίες από ένα κείμενο αξιοποιούν κοινές 

δέσμες στρατηγικών, όπως τα γνωστικά σχήματα προϋπάρχουσας γνώσης (content schema) , 

τα τυπολογικά σχήματα κειμένων (formal schema) καθώς και τα γλωσσολογικά σχήματα, 

απαραίτητα για να ενεργοποιήσουν κατάλληλες στρατηγικές ανάγνωσης. Ωστόσο, 

παρατήρησε πως οι σπουδαστές-αναγνώστες της Γ2 υστερούν από αυτούς της Γ1 στο βαθμό 

που δε διαθέτουν τα ίδια επαρκή αποθέματα κοινωνικοπολιτισμικού-γνωστικού υλικού, με 

αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αναπτύσσουν επαρκώς τις αντίστοιχες στρατηγικές 

κοινωνικοπολιτισμικού τύπου και να μην αναδεικνύουν ανάλογες δεξιότητες. Επίσης, στην 

ίδια μελέτη επισημαίνεται πως αν και δεν μπορούμε να ταυτίζουμε σε κάθε περίπτωση τα 

ερευνητικά δεδομένα που έχουν εξαχθεί για την αναγνωστική κατανόηση στην L1 με τα 

προσδοκώμενα εξαγόμενα αντίστοιχων ερευνών στην L2 ή αντίστροφα, ωστόσο αυτό δεν 

αποκλείει και την ανάδειξη πολλών κοινών και παρεμφερών χαρακτηριστικών που 

επηρεάζουν αναλογικά την αναγνωστική αποτελεσματικότητα και στις δύο μαθησιακές 

περιστάσεις50. 

2.7.3  Ατομικές διαφοροποιήσεις ως  επιδραστικός παράγοντας της χρήσης 

στρατηγικών 

Έχει υποστηριχτεί  ότι οι ατομικές διαφορές των υποκειμένων της γλωσσικής μάθησης 

διαφοροποιούν σε σημαντικό βαθμό και τις αντίστοιχες γλωσσικές επιδόσεις, οι οποίες με τη 

σειρά τους επηρεάζουν τις διαδικασίες εκμάθησης τόσο της μητρικής όσο και της ξένης 

γλώσσας (Sparks & Granschow, 1993). Είναι μεγάλος ο αριθμός και η ποικιλία των 

παραγόντων που ενδεχομένως εμπλέκονται και αυξομειώνουν την αποτελεσματικότητα των 

αναγνωστικών στρατηγικών και εκτείνονται τόσο στα εσωτερικά χαρακτηριστικά και τις 
                                                           
50Το προαναφερόμενο στοιχείο αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει τα ερευνητικά μας αποτελέσματα στην παρούσα έρευνα, αν 
και αναζητήθηκαν, επισημάνθηκαν και ταξινομήθηκαν  στρατηγικές κοινωνικοπολιτισμικού χαρακτήρα και αν και αρκετοί 
από τους μαθητές που συμμετείχαν είναι δίγλωσσοι (σε διαφορετικό βαθμό και κατάσταση διγλωσσίας ο/η καθένας/μία). 
Αυτό συμβαίνει, επειδή τα υποκείμενα της έρευνας μας, ανεξαρτήτως της καταγωγής και του επιπέδου  διγλωσσίας που 
διαθέτουν, έχουν  γεννηθεί, ανατραφεί στην Ελλάδα και έχουν ενσωματώσει το πολιτισμικό γίγνεσθαι της ελληνικής 
κοινωνίας- όπως επίσης και διαμορφώσει κυρίαρχη διγλωσσία με ισχυρή γλώσσα την ελληνική-, οπότε δεν υφίσταται 
ζήτημα περιορισμένης χρήσης στρατηγικών λόγω ελλιπούς κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης από κάποιους/ες 
μαθητές/τριες σε σχέση με κάποιους άλλους. 
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ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των ίδιων των μαθητών όσο και σε εξωτερικές κοινωνικές 

συνιστώσες και ειδικές συνθήκες που διαμορφώνονται και διαμορφώνουν κατά την 

αναγνωστική διαδικασία (Beckman, 2002). 

Σύμφωνα με τον Παπάνη (2008), ενώ οι γνωστικές θεωρίες κατέδειξαν, μέσα από την 

κατανόηση των γνωστικών σταδίων των διεργασιών επεξεργασίας γλωσσικών δεδομένων, τις 

ατομικές διαφοροποιήσεις ως προς τις διαδικασίες αυτές, ωστόσο δε φάνηκε να διερευνούν 

αρκετά τις αλληλεπιδράσεις με άλλες παραμέτρους, όπως είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά 

των μαθητών, για επίτευξη διαφοροποιημένης γλωσσικής μάθησης. Ο  Gardner (1985) εκτιμά 

ότι σε σχέση με την εκμάθηση μιας γλώσσας παρεμβαίνουν τέσσερα πεδία παραγόντων, ως 

προς το αποτέλεσμα της γλωσσικής μάθησης: α) Το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο 

(διαμορφώνει το πλαίσιο στάσεων, νοοτροπιών, προσδοκιών, στερεοτύπων σε σχέση με την 

κατάκτηση μιας γλώσσας) β) Οι ατομικές διαφοροποιήσεις (π.χ. φύλο, ηλικία, επιδόσεις, 

θυμικά χαρακτηριστικά, κ.ά.)  γ) Το τυπικό και μη τυπικό πλαίσιο εκμάθησης της γλώσσας 

(λ.χ. θεσμική εκπαίδευση)  δ) Τα μαθησιακά αποτελέσματα, που ανατροφοδοτούν και 

επανατοποθετούν το άτομο  σχετικά με στάσεις, αντιλήψεις, φιλοδοξίες, κλπ , απέναντι στη 

γλωσσική μάθηση. Εφόσον, οι παραπάνω παράγοντες φαίνεται ότι επηρεάζουν τη γλωσσική 

μάθηση, αναδεικνύεται το ζήτημα της επιδραστικότητάς τους και στις γλωσσικές 

στρατηγικές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστη συνιστώσα της γνωστικής διαδικασίας της 

μάθησης ως συνόλου. 

 Πολλές έρευνες διερευνούν - επιβεβαιώνοντας ή αμφισβητώντας-  τη σύνδεση και 

αλληλεξάρτηση της αξιοποίησης εκ μέρους των μαθητών/αναγνωστών των στρατηγικών 

ανάγνωσης από τη μια  και ποικίλων παραγόντων  από την άλλη, που είτε επιδρούν άμεσα 

στους αναγνωστικούς μηχανισμούς των υποκειμένων και την επιλογή συγκεκριμένων 

στρατηγικών είτε συνδιαμορφώνουν έμμεσα το μαθησιακό πλαίσιο που εν δυνάμει επηρεάζει 

και τα αποτελέσματα της αναγνωστικής διαδικασίας (Ενδεικτικά: Μαράκη, Ε. & Κολαρά, Ε., 

2009∙ Zare P. & Nooreen N., 2011).  Ο αυτοαναφορικός «χάρτης» στρατηγικών μπορεί να 

συνδεθεί με αρκετές μεταβλητές δημογραφικών (λ.χ. φύλο/ηλικία) και ατομικών 

χαρακτηριστικών (λ.χ. μαθησιακό στυλ/ γλωσσικό επίπεδο-γλωσσικές επιδόσεις) των 

υποκειμένων. Οι παράγοντες αυτοί, στο βαθμό που συμβάλλουν αποφασιστικά στην 

ενεργοποίηση στρατηγικών, αναγνωρίζονται ως μεταβλητές των αναγνωστικών στρατηγικών 

και αναδεικνύουν συσχετισμούς με το φύλο, την ηλικία, το γλωσσογνωστικό και 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο των μαθητών, το μαθησιακό στυλ, τα κίνητρα μάθησης, το ευρύτερο 

πολιτισμικό-μορφωτικό-κοινωνικό περιβάλλον, την εθνικότητα, τις συνιστώσες της 
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εκπαιδευτικής διαδικασίας (δάσκαλοι, μέθοδοι διδασκαλίας, εκπαιδευτικό υλικό, κ.ά.) , 

πεποιθήσεις-στάσεις απέναντι στη γλωσσική μάθηση και υποστηρίζονται από πλήθος 

αντίστοιχων ερευνών (Ενδεικτικά: Brown, Η.D. , 2001∙ Ehrman, M.E. & Oxford R. L., 1989∙ 

Green, J.M. & Oxford R. L., 1995∙ Griffiths, C., 2003a∙ Griva, E., Alevriadou, A. & Semoglou, 

K. , 2011∙ Oxford, R. L., 1996).  

Επίσης, οι μεταβλητές αυτές της μαθησιακής διαδικασίας διακρίνονται διττά σε 

¨εξωτερικές¨ και  ¨εσωτερικές¨ σε σχέση με το υποκείμενο μάθησης ή αλλιώς 

¨καταστασιακές¨ και σε ¨ατομικές¨.  Οι καταστασιακές σχετίζονται είτε με τον τύπο , τη 

συχνότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας είτε με τις προκύπτουσες 

δραστηριότητες μάθησης (tasks) (ειδικές, γενικές, σύνθετες ή απλές) και που ποικίλουν και 

αυτές ανάλογα με την «ειδική» γλωσσική δεξιότητα που στοχοθετείται , τις «προδιαγραφές» 

της γλωσσικής μάθησης που λαμβάνει χώρα (λ.χ. πρώτη ή δεύτερη γλώσσα) και που 

συνολικά επηρεάζουν τις συνθήκες  και τις ευκαιρίες γλωσσικής μάθησης. Οι δεύτερες 

(εσωτερικές/ατομικές) αφορούν στο υποκείμενο της μάθησης - αυτό καθαυτό- και 

περιλαμβάνουν ατομικές διαφορές/ χαρακτηριστικά , όπως η ηλικία, το γένος, τα κίνητρα, οι 

πεποιθήσεις σχετικά με τη γλωσσική εκμάθηση, το επίπεδο γλωσσικής 

κατάκτησης/επάρκειας, το πεδίο των σπουδών ή ο προσανατολισμός καριέρας, η κουλτούρα 

(συμπεριλαμβανομένης της εθνότητας/εθνικότητας) και τα μαθησιακά στυλ (Psaltou-Joycey, 

2010). Αρκετά από αυτά μπορούν να συσχετιστούν με έναν γενικότερο ενδείκτη 

μεταγνωστικής επίγνωσης . 

Συνολικά, η σύγχρονη έρευνα έχει πιστοποιήσει την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 

κάποια ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών σε σχέση με την επιλογή και συχνότητα 

χρήσης των στρατηγικών γλωσσικής μάθησης, γεγονός που υποδεικνύει ότι το κάθε 

υποκείμενο μάθησης αναπτύσσει διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της γλώσσας ανάλογα 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τις ανάγκες του αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες 

μάθησης που το υποκείμενο βιώνει, προκειμένου να επιτευχθούν οι γλωσσομαθησιακοί 

στόχοι51. Σταδιακά, οι ατομικές διαφοροποιήσεις αντιμετωπίζονται ολοένα και ως πιο 

σημαντικές πηγές ποικιλότητας, καθώς η θεωρητική κατανόησή μας για την ανάγνωση 

συνεχώς διευρύνεται (RSG, 2002). Έτσι, αρκετοί μελετητές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον 

τους  στους παράγοντες εκείνους που συχνά προβάλλουν ή δικαιώνονται ερευνητικά ως 

δυναμικές μεταβλητές εξάρτησης και διαφοροποίησης της συχνότητας και ποιότητας χρήσης 

                                                           
51Οι Cunningham & Stanovich (1998) εντάσσουν στο πλαίσιο της κατανόησης του ρόλου των ατομικών διαφορών στην 
αναγνωστική ανάπτυξη και παράγοντες περιβαλλοντικών συνεπιδράσεων και περικειμενικού πεδίου μέσα στο οποίο 
αναδύονται οι ατομικές διαφοροποιήσεις. 
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στρατηγικών, ώστε η κατανόηση των εξειδικευμένων επιδραστικών λειτουργιών τους  να 

αποτελέσει ακόμα ένα γλωσσομαθησιακό πλεονέκτημα του εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό της 

διδασκαλίας του (π.χ. φύλο, ηλικία, επιδόσεις, προϋπάρχουσα γνώση, μαθησιακό στυλ, κ.ά.) 

(Shoery & Mokhtari, 2001). Παρακάτω ακολουθούν ενότητες που αφορούν στους 

συσχετισμούς που αναπτύσσονται ανάμεσα στις εσωτερικές-ατομικές  μεταβλητές των 

υποκειμένων μάθησης και στον τρόπο που επηρεάζουν αυτές τις επιλογές αξιοποίησης 

στρατηγικών γλωσσικής μάθησης και κατ΄επέκταση ανάγνωσης. 

2.7.4 Στρατηγικές και Φύλο 

Ας ξεκινήσουμε με μια βασική παραδοχή∙ ότι οι διαφοροποιήσεις στη χρήση στρατηγικών 

γλωσσικής εκμάθησης που αποδίδονται και αναφέρονται στο φύλο έχουν άμεσο συσχετισμό 

με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο που διαμορφώνει στερεοτυπικούς ρόλους, 

κοινωνικομαθησιακές προσδοκίες αλλά και εκπαιδευτικές, μεθοδολογικές και παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις που απευθύνονται διαφοροποιημένα σε αγόρια και κορίτσια, ενώ μικρή 

συμμετοχή στην αιτιολόγηση των αναδυόμενων διαφορών φαίνονται νε έχουν έμφυτα φυσικά 

και νοητικά χαρακτηριστικά και εγγενείς δυνατότητες (Green & Oxford, 1995). Η μεταβλητή 

του φύλου, ως όρος που επηρεάζει τις στρατηγικές γλωσσικής μάθησης φαίνεται ότι 

αναδύθηκε εύλογα από τη στιγμή που η έρευνα, κυρίως των ψυχολόγων και των 

κοινωνιολόγων- κατά συνέπεια και των γλωσσοπαιδαγωγών- επεσήμανε ότι εμφανίζονται 

διαφοροποιήσεις στον τρόπο και τις διαδικασίες που τα αγόρια και τα κορίτσια, οι άντρες και 

οι γυναίκες αποκτούν τη γνώση ή σκέφτονται για να αποκτήσουν τη γνώση. Οι 

διαφοροποιήσεις αυτές εμφανίζονται τόσο σε επίπεδο κοινωνικής διάδρασης [λ.χ. οι γυναίκες 

διακρίνονται για τις δυνατότητες ευελιξίας στη συνεργασία και για έμμεση διατύπωση ενώ οι 

άντρες αναπτύσσουν πιο ανταγωνιστικές/επιθετικές σχέσεις αλλά και αμεσότητα και 

βεβαιότητα στην εξωτερίκευσή τους (Tannen, 1986∙  Makri- Tsilipakou, 1991)], όσο και σε 

ψυχογνωστικό [λ.χ. οι γυναίκες φαίνεται ότι σκέπτονται με πιο «ενστικτώδη» τρόπο ενώ οι 

άντρες πιο ορθολογιστικά και αναλυτικά ή εμφανίζουν προτίμηση να αφομοιώνουν 

πληροφορίες οπτικά και «χωρικώς» εντοπισμένες ενώ οι γυναίκες μέσω κυρίως του 

προφορικού λόγου (Nyikos, 1990). Το γεγονός, λοιπόν, ότι οι δύο ομάδες των φύλων 

φαίνεται να προσεγγίζουν διαφορετικά κοινωνιογνωστικές εμπειρίες αντανακλά προφανώς 

και αποκλίσεις τους στις γλωσσομαθησιακές διαδικασίες που ακολουθούν, σημαντικό μέρος 

των οποίων καλύπτουν οι γλωσσικές στρατηγικές μάθησης, όπως τις αναφέρουν οι μαθητές, 

αγόρια και κορίτσια ή τις παρατηρούν οι μελετητές μέσα από ποικίλες γλωσσικές 
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δραστηριότητες. Είναι ερευνητικά τεκμηριωμένο ότι η αναγωγή ενός παιδιού σε αναγνώστη, 

η επιτυχής σύνδεσή του με την ταυτότητα του αναγνώστη και η διαμόρφωση πρότυπων 

αναγνωστικών συμπεριφορών είναι κυρίως υπόθεση του σχολείου και της θεσμικής 

εκπαίδευσης (Turner & Paris, 1995). Επίσης, έχει επιβεβαιωθεί πως αγόρια και κορίτσια 

αναπτύσσουν με διαφορετικούς τρόπους και προσεγγίσεις –χάρη σε πολυδύναμες βιολογικές, 

κοινωνικοπολιτισμικές, ψυχοσυναισθηματικές, παιδαγωγικές  παραμέτρους - τις 

αναγνωστικές τους συμπεριφορές, προτιμήσεις, ικανότητες και στρατηγικές ανάγνωσης, τη 

διαχείριση του αναγνωστικού χρόνου, τις κειμενικές τους επιλογές, κ.ά. (Clark, Osborne & 

Akerman 2008 in Griva, Alevriadou, Semoglou, 2012). 

 Κατά τη διεξαγωγή και παρουσίαση των ερευνητικών προσπαθειών για αποτίμηση 

των στρατηγικών γλωσσικής μάθησης υιοθετείται ο όρος “gender” (φύλο: αγόρι/κορίτσι- 

άντρας/γυναίκα) σε διαφοροποίηση από τον όρο “sex” (αρσενικό/θηλυκό)52, καθώς ο 

δεύτερος περιορίζει διχοτομικά, απλουστευτικά  και μονοδιάστατα τις διαφορές σε 

βιολογικό-γενετικό επίπεδο ενώ ο πρώτος αντιλαμβάνεται τα φύλα ως προς την ευρύτερη 

κοινωνική τους διάσταση και ως κοινωνικά ενεργούμενη και λειτουργικά διαμορφωνόμενη 

ιδιότητα, όπως προσδιορίζεται ως κοινωνικός ρόλος, που περιλαμβάνει σε συνάρτηση με τη 

βιολογική-οργανική διαφοροποίηση όλες τις κοινωνικοπολιτισμικές προδιαγραφές, 

προσδοκίες, ικανότητες, εκπαιδευτικά συστήματα, ποιοτικά χαρακτηριστικά που τα 

υπάρχοντα κοινωνικά μοντέλα δομούν και προορίζουν για το κάθε κοινωνικό φύλο (gender) 

(Ellis, 1994∙  Cameron, 1997∙ Παυλίδου, 2002).  

Υπό αυτό το πρίσμα η πλειοψηφία των ερευνών αποδίδει συχνότερη και ευρύτερη 

χρήση στρατηγικών, συνολικά ή κατά τυπολογικές κατηγορίες, στα κορίτσια σε σχέση με τα 

αγόρια. Συχνά, η υπεροχή αυτή σε χρήση στρατηγικών συνοδεύεται και από αντίστοιχα 

συμπεράσματα για υψηλότερες αναγνωστικές επιδόσεις. Όσον αφορά τους συσχετισμούς του 

επιπέδου ποικιλίας, συχνότητας και ποιότητας χρήσης των στρατηγικών με τη μεταβλητή του 

φύλου προκύπτουν μάλλον μη γενικεύσιμα ή και αντιφατικά αποτελέσματα. Αρκετές έρευνες 

όπως θα φανεί στη συνέχεια διαπιστώνουν ότι τα κορίτσια κάνουν μεγαλύτερη χρήση από τα 

αγόρια, άλλες –λιγότερες δίνουν προβάδισμα στα αγόρια ενώ σε άλλες προκύπτουν 

κυμαινόμενες διαφοροποιήσεις ανάμεσά τους ανάλογα με τον τύπο των στρατηγικών χωρίς 

δυνατότητα γενίκευσης (Chamot, 2004). Τέλος, όχι λίγες έρευνες δε φαίνεται να 

                                                           
52Στην ελληνική μετάφραση και χρήση των όρων η αποσαφήνιση της ορολογίας δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη, καθώς η λέξη 
«φύλο» δύναται να αποδίδει και τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και οπτικές του όρου. Ίσως εδώ η διάκριση ανάμεσα σε 
βιολογικό και κοινωνικό φύλο θα είναι χρήσιμη . Στην παρούσα εργασία λοιπόν, αποφεύγονται οι όροι «αρσενικό/ θηλυκό» 
και προτιμώνται τα «κορίτσια/αγόρια» ή «άντρας/ γυναίκα» αναδεικνύοντας τις κοινωνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις 
της διακριτότητας 
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αναδεικνύουν σημαντικές και αξιοποιήσιμες διαφοροποιήσεις ποσοτικά και ποιοτικά στην 

ενεργοποίηση στρατηγικών από τα δύο φύλα. Οι περισσότεροι μελετητές βασίζουν τα 

πορίσματά τους σε αυτοαναφορικές έρευνες των ίδιων των σπουδαστών της γλώσσας και με 

κριτήρια κυρίως τη συχνότητα χρήσης κάποιων στρατηγικών από άνδρες και γυναίκες, έτσι 

ώστε να συστηματοποιούνται στρατηγικές που ευνοούνται ή επιλέγονται είτε από το ένα είτε 

από το άλλο φύλο (Green & Oxford, 1995∙ Nyikos, 1990∙ Peacock, 2001). 

Αρκετές έρευνες έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα που αφορούν προβάδισμα των 

κοριτσιών συγκριτικά με τα αγόρια σε σχέση με την ευελιξία, ευρύτητα, συχνότητα και 

ποικιλία χρήσης στρατηγικών ανάγνωσης προκειμένου να αντλήσουν νόημα από γραπτό 

κειμενικό λόγο αλλά και στην αξιοποίηση γνωστικών, μεταγνωστικών και κοινωνικών 

στρατηγικών  με κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα τις ηλικιακές κατηγορίες αλλά επιπλέον 

και μνημονικών και αντισταθμιστικών (Oxford & Nyikos 1989∙ Pressley & Afflerbach 1995∙  

Singhal 2001∙  Ehrman & Oxford, 1989∙ Green & Oxford, 1995∙ Poole, 2010∙ Griva et al. 

2012∙ Griva, Alevriadou, Semoglou , 2011∙ Γρίβα, Σέμογλου, Μπουνόβας & Κοσσυβάκη, 

2010). 

Αυτή η εντονότερη χρήση στρατηγικών από τις γυναίκες αφορά τόσο στη συχνότητα 

όσο και την ευρύτητα των ποικίλων τύπων στρατηγικών και διαπιστώνεται σε όλη την 

ηλικιακή κλιμάκωση αλλά και τα διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (Lan & Oxford, 

2003∙ Green & Oxford, 1995).  Άλλες αναγνωρίζουν  διαφοροποιήσεις υπέρ των κοριτσιών 

και στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά-κυρίως στις γνωστικές και μεταγνωστικές 

στρατηγικές-, καθώς και στη μεθοδικότητα και ευελιξία εφαρμογής τους (Klecker. 2006) ή 

τέλος αναγνωρίζουν απλή ειδολογική διαφοροποίηση και όχι  υπεροχή ως προς το πλήθος 

των στρατηγικών. Ενδεικτικά, στην έρευνα των Griva et al. (2012), όπου αξιολογείται η 

μεταβλητή του φύλου αναδεικνύεται μεταξύ άλλων ότι τα κορίτσια υπερτερούν σε 

μεταγνωστικές δεξιότητες και επίγνωση στη χρήση στρατηγικών, καθώς και στη δυνατότητα 

επιλογής και αξιοποίησης των πιο κατάλληλων για την αναγνωστική περίσταση στρατηγικών. 

Άλλη μελέτη (Dolores, 2013) παρουσιάζει δεδομένα εμπειρικής διερεύνησης με μαθητές 

γυμνασίου που επιβεβαιώνουν καλύτερες αναγνωστικές επιδόσεις των κοριτσιών από τα 

αγόρια τόσο σε συνολικά αποτελέσματα όσο και σε συγκεκριμένες υποδεξιότητες που 

συσχετίζονται με αντίστοιχες γνωστικές στρατηγικές, όπως η αναζήτηση συγκεκριμένων 

πληροφοριών, η άντληση γενικού νοήματος, η διευκόλυνση της κατανόησης μέσω της 

αξιοποίησης της κειμενικής δομής, πρόσληψη νοήματος από συγκείμενο, κ.ά. Η εκτεταμένη 

ποσοτική έρευνα των Kolic & Bajsˇanski (2006) που αφορούσε σε μαθητές και μαθήτριες 11 
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έως 14 ετών φαίνεται ότι τα κορίτσια υπερέχουν σε μεταγνωστικές στρατηγικές ελέγχου και 

σε συνολικό αριθμό χρήσης στρατηγικών. Μάλιστα  στην τάξη των δεκατετράχρονων 

μαθητών/τριών φάνηκε ότι ο βαθμός επίγνωσης της χρήσης στρατηγικών που διαθέτουν τα 

υποκείμενα επηρεάζει θετικά τα αποτελέσματα της αναγνωστικής κατανόησης. Επίσης, 

μετααναλυτική έρευνα (Lietz, 2006), που αφορούσε πολλές χώρες παρουσίασε σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στις αναγνωστικές επιδόσεις υπέρ των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Ωστόσο, σε έρευνές του ο Gu (2002 στο Psaltou-Joycey, 2010) ενώ επιβεβαίωσε 

τη συχνότερη και ευρύτερη χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών και λεξιλογίου που μάλιστα 

ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της γλωσσικής μάθησης των μαθητριών, δεν αποδέχτηκε 

ωστόσο συμπερασματικά την ανωτερότητα του γυναικείου φύλου στην κατάκτηση 

γλωσσικών στόχων θεωρώντας ότι το ζήτημα είναι πολύ πιο σύνθετο, εφόσον εμπλέκονται 

«λειτουργίες κοινωνικών προσδοκιών, ατομικών  ικανοτήτων, κινήτρων και μαθησιακών 

στυλ».  

Η έρευνα των Lynn & Mikk (2009) ανέλυσε τα ερευνητικά δεδομένα των 

αναγνωστικών επιδόσεων αγοριών-κοριτσιών των αρμόδιων θεσμικά διεθνών οργανισμών 

PISA  (Programm for international student assesment in OECD, 2003, 2008 ) και του PIRLS 

(Progress in international reading literacy study in Mullis, Martin & Gonzalez, 2004) για την 

αξιολόγηση μεταξύ άλλων γλωσσομαθησιακών επιδόσεων μαθητών από ποικίλες ηλικιακές 

κατηγορίες και από διαφορετικές χώρες. Η συνολική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 

συγκεκριμένης μελέτης αφορούσε δεκαπεντάχρονους/ες  μαθητές/τριες που αξιολογήθηκαν 

από το PISA (2000, 2003, 2006) σε 27, 40 και 56 χώρες αντίστοιχα σε σχέση με τις 

αναγνωστικές τους ικανότητες. Παρόμοια οι μελετητές επεξεργάστηκαν και ανέλυσαν τα 

ερευνητικά δεδομένα των PIRLS (2001, 2006) που αφορούσε τις αναγνωστικές δεξιότητες 

δεκάχρονων μαθητών σε 35 και 40 χώρες αντίστοιχα. Συνολικά όλα τα δεδομένα συγκλίνουν 

με μικρές διαφοροποιήσεις στις αναλογίες στην επιβεβαίωση της υπεροχής των κοριτσιών σε 

σχέση με τα αγόρια στις αναγνωστικές τους επιδόσεις και δεξιότητες σε όλες τις χώρες. Η 

αιτιολόγηση της υπέρ των κοριτσιών απόκλισης δεν μπορεί παρά να επιχειρηθεί 

πολυπαραγοντικά και πολυδιάστατα και συνεπώς αδύνατο να προσδιοριστεί με οριστικό και 

αμετάκλητο τρόπο. Οι μελετητές συζητούν περισσότερο κοινωνικοοικονομικές και 

πολιτισμικές παραμέτρους ενώ αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι τα κορίτσια 

εμπλέκονται περισσότερο και βαθύτερα εν γένει σε γλωσσικές δραστηριότητες53+54.Θέτουν 

                                                           
53Με παρόμοιο τρόπο αλλά επεκτείνοντας λίγο παραπέρα την αιτιολόγηση των συμπερασμάτων της, μια διεθνής έρευνα 
(Ming Ming Chiu & McBride-Chang, 2006), που έλαβε υπόψη τις αναγνωστικές επιδόσεις κατανόησης 199.697 15χρονων 
μαθητών /τριών σε 43 χώρες με μεταβλητές ανάλυσης το φύλο των υποκειμένων και το περιεχόμενο των κειμένων, κατέληξε 
ότι σε όλες τις χώρες τα κορίτσια υπερείχαν σε θετικά αποτελέσματα έναντι των αγοριών χάρη, αποδίδοντας τη διεγνωσμένη 
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όμως και περιορισμούς στα κατά τα άλλα εμφανή υπέρ του γυναικείου φύλου 

αποτελεσμάτων προβάλλοντας προβληματισμούς σχετικά με την τάση γενίκευσής τους, 

καθώς σε αρκετές έρευνες υπάρχουν συχνά αντιφατικά δεδομένα που δίνουν προβάδισμα ή 

ισοτιμία στην αναγνωστική επιτυχία των αγοριών αλλά σε συγκεκριμένες ηλικιακές 

κατηγορίες ή σε ειδικές γλωσσικές δεξιότητες και υποδεξιότητες. Βασιζόμενοι σε μελέτες, 

όπως οι προαναφερόμενες,  ερευνητές προτείνουν έμμεσα τη συγκρότηση και σχεδιασμό 

διδακτικών προγραμμάτων αναγνωστικής ενίσχυσης με βάση το φύλο (Soi-Kei et al.,2017). 

Υπάρχουν έρευνες, ωστόσο, που δεν επιβεβαιώνουν στατιστικά αξιομνημόνευτες 

κατά φύλο διαφοροποιήσεις στη συχνότητα χρήσης και τις προτιμήσεις σε ειδολογικούς 

τύπους στρατηγικών ανάγνωσης και στο επακόλουθό τους σε επίπεδο αναγνωστικών 

επιδόσεων, μεταφέροντας τη βαρύτητα της αιτιολογικής απόδοσης αυτών κυρίως στην 

ποικιλία των μαθησιακών και περιβαλλοντικών συστημάτων που προσδιορίζουν τις 

μαθησιακές διαδικασίες (Ehrman & Oxford, 1995∙ Griffiths, 2003∙ Psaltou- Joycey, 2008∙ 

Poole, 2010∙ Gavriilidoy & Papanis, 2010∙ Phakiti, 2003∙ Αργύρη,2015∙ Sheorey & Mokhtari, 

2001  Δερμιτζάκη, 1997). Οι έρευνες, π.χ. των Padeliadou, Botsas & Sideridis (2002) και 

Μπότσα (2007) δεν κατέδειξαν αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις στη χρήση συγκεκριμένων 

τύπων στρατηγικών ανάγνωσης με βάση την παράμετρο του φύλου. Παρόμοια και οι έρευνες 

των των Αργυροπούλου & Καμπάκη-Βουγιουκλή (2010) δεν έδειξαν να επιβεβαιώνουν 

διαφοροποιήσεις στη συχνότητα και ειδολογική τυπολογία στρατηγικών με κριτήριο τη 

μεταβλητή του φύλου σε απόφοιτους γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, όπως και η έρευνα των 

Gavriilidou & Papanis (2010). 

Τέλος, η έρευνα της Γαβριηλίδου (2004)55απέδωσε διαφορετικά προς την πλειοψηφία 

των ερευνών αποτελέσματα, διαπιστώνοντας ότι τα αγόρια υπερτερούν σε χρήση όλων των 

τύπων στρατηγικών (αξιοποίησε τυπολογία των O’ Maley & Chamot) έναντι των κοριτσιών. 

Για τη χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών φοιτητών και φοιτητριών 

καταγράφεται σε άλλη έρευνα (Phakiti, 2003) εξισορροπημένη αξιοποίηση γνωστικών 

στρατηγικών αλλά σαφής υπεροχή των αγοριών στην ενεργοποίηση μεταγνωστικών. 

                                                                                                                                                                                     
ανωτερότητα των κοριτσιών στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας μέσα στην ιαπωνική κοινωνία σε κοινωνικοοικονομικές 
συνιστώσες που «θηλυκοποιούν» το προσόν της γνώσης αγγλικών σε επίπεδο ακαδημαϊκό-επαγγελματικό και διαμορφώνουν 
ενός είδους υποτιμημένου status για τις γυναίκες και το οποίο ενισχύει τα κίνητρά τους για γλωσσική μάθηση. 
54Ο Poole (2010) θέτει έναν ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με την προοπτική μιας έρευνας να στοιχειοθετήσει 
τεκμηριωμένους και μοντελοποιημένους συσχετισμούς χρήσης στρατηγικών και της μεταβλητής του φύλου, αμφισβητώντας 
τις μεθοδολογικές δυνατότητες και την αξιοπιστία των ερευνητικών διαδικασιών, με κύριο σημείο υστέρησης τα ανόμοια και 
ποικιλόμορφα κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια, όπου διεξάγονται οι έρευνες και άρα την αδυναμία 
συγκριτικού/αντιπαραβολικού παραλληλισμού των συμπερασμάτων με ενιαία προσέγγιση. Μια τέτοια οπτική θα μπορούσε 
ίσως να υποστηριχτεί ή αποδυναμωθεί αν προωθούνταν έρευνες καταγραφής και αποτίμησης χρήσης αναγνωστικών 
στρατηγικών (κατά το εύρος- συχνότητα- είδος) από το ίδιο φύλο υποκειμένων αλλά σε διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα με παρόμοιο κειμενικό υλικό. 
55Σε μαθητές δημοτικού σχολείου για χρήση στρατηγικών στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. 
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Πιθανολογείται, ωστόσο, ότι αυτό οφείλεται περισσότερο σε ψυχοσυναισθηματικά κίνητρα 

και κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες που επηρέασαν τις απαντήσεις αγοριών και 

κοριτσιών, καθώς, όπως επισημαίνεται, τα αγόρια νιώθουν την ανάγκη να επιδεικνύουν 

περισσότερο ικανότητες και δεξιότητες που κατέχουν ή νομίζουν ότι κατέχουν (Eakins  & 

Eakins, 1978 στο Γαβριηλίδου, 2004).  

Συμπερασματικά,  μπορούμε, με σχετική βεβαιότητα, να αναγνωρίσουμε ότι οι κατά 

φύλο διαφοροποιήσεις στη χρήση στρατηγικών γλωσσικής μάθησης και αναγνωστικής 

κατανόησης είναι υπαρκτές, ορατές και προσδιορίσιμες ως ένα βαθμό, ακόμα και από 

πρώιμες ηλικίες. Άλλο τόσο όμως είναι εξίσου σαφές ότι το γεγονός αυτό προκύπτει ως 

δυναμικό παράγωγο αλληλεπίδρασης πλήθους παραγόντων που φαίνεται να εμπλέκονται στη 

διαμόρφωση διαφορετικών μαθησιακών συμπεριφορών και στην υιοθέτηση 

διαφοροποιημένων διαδικασιών μάθησης από τα δύο γένη/φύλα. Το αν τελικά –και αυτό 

είναι σημαντικό-  μοιάζει να επηρεάζει ιδιαίτερα  (ή καθόλου)  τη γλωσσομαθησιακή 

απόδοση και την επίτευξη γλωσσικής επάρκειας από μαθητές / μαθήτριες αποτελεί ένα πεδίο 

έρευνας που διατίθεται ακόμα προς διερεύνηση αλλά συσχετιστικά και με ποικίλες 

μεταβλητές. Πέρα από τις πιθανές ερμηνείες των ως ένα βαθμό αναγνωρισμένων 

διαφοροποιήσεων ανάμεσα στα φύλα σε χρήση στρατηγικών και εν γένει γλωσσομαθησιακής 

προσέγγισης, που οι περισσότερες συγκλίνουν σε κοινωνικοπολιτισμικούς  και 

παιδαγωγικούς παράγοντες, υπάρχουν ωστόσο και ενδείξεις για βιολογικού, 

νευροφυσιολογικού τύπου εγγενείς παραμέτρους στο επίπεδο των εγκεφαλικών λειτουργιών 

και οι οποίες  υποδεικνύουν ότι, στις μικρότερες κυρίως ηλικιακές ομάδες παιδιών, κάποιες 

γνωστικές λειτουργίες ωριμάζουν νωρίτερα στα κορίτσια και αυτό εν μέρει αιτιολογεί 

καλύτερες γλωσσικές επιδόσεις τους έναντι των αγοριών. 

2.7.5  Στρατηγικές και ηλικιακή διαβάθμιση 

Οι περισσότερες σχετικές έρευνες αναγνωρίζουν την ηλικία ως αναπόσπαστο στοιχείο της 

προσωπικότητας και από νωρίς ξεκίνησαν να διερευνούν κατά πόσο και με ποιο τρόπο η 

χρήση στρατηγικών γλωσσικής πρόσκτησης διαφοροποιείται με την ηλικιακή εξέλιξη 

(Kazamia, 2003). Η συνολική επισκόπηση των ερευνών στοιχειοθετεί την παραδοχή ότι η 

ηλικιακή διαφοροποίηση επιδρά στον τρόπο χρήσης των στρατηγικών χωρίς όμως να 

αποκαλύπτουν ένα ξεκάθαρο μοτίβο αναλογικής αντιστοίχισης μεταξύ τους, πέρα από μία 

γενική τάση συσχετισμού της ηλικιακής ωρίμανσης με συχνότερη ευρύτερη χρήση 

στρατηγικών (Kazamia, 2003∙ Griffiths, 2003). Δηλαδή, σε γενικές γραμμές μαθητές 
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μεγαλύτερης ηλικιακής κλίμακας ή ανώτερη γλωσσική επάρκεια αξιοποιούν πιο σύνθετες και 

απαιτητικές στρατηγικές (Gavriildou  & Psaltou-Joycey, 2010∙ O’ Malley & Chamot, 1990). 

Άλλες έρευνες, ωστόσο, παρουσιάζουν πιο «μοιρασμένα» την υπεροχή. Λ.χ. σε έρευνα 

(Mitits, 2014 in Kazamia, 2016) από τη μία οι μαθητές μικρότερης ηλικίας φαίνεται ότι 

υπερτερούν σε γνωστικές και μνημονικές στρατηγικές ενώ οι μεγαλύτεροι ενεργοποιούν 

περισσότερο συναισθηματικές και αντισταθμιστικές. Παρόμοια στην έρευνα των Platsidou & 

Sipitanou (2015 in Kazamia, 2016)  οι μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές μειονεκτούν στη χρήση 

όλων τω τύπων στρατηγικών πλην των αντισταθμιστικών. 

 Σύμφωνα με πειραματικά ερευνητικά δεδομένα του Kintsch (1990) η βιολογική 

ηλικιακή εξέλιξη του αναγνώστη, που σε γενικές γραμμές μεταφράζεται σε γνωστικές, 

ψυχοπνευματικές διαφοροποιήσεις αλλά και σε ποικιλίες αναγνωστικής εμπειρίας και άρα 

και διαδικασιών, επενεργεί σαφώς στο αναγνωστικό αποτέλεσμα, τόσο σε επίπεδο 

μικροδομής όσο κυρίως σε επίπεδο μακροδομής και σε δεξιότητες που σχετίζονται με την 

αξιοποίηση οργάνωσης του κειμένου, με δραστηριότητες αναδιατύπωσης ή αφαιρετικής 

σύνοψης του κειμένου, που όλα αυτά ανάγονται στο πλαίσιο συναγωγής συμπερασμάτων και 

ενεργητικής/ερμηνευτικής προσέγγισης του κειμένου56. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ρόλος 

και ο βαθμός επίδρασης του ηλικιακού παράγοντα στην πρόσκτηση της αναγνωστικής 

κατανόησης και της γλωσσικής μάθησης ευρύτερα βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση ενώ 

ανακύπτουν και μη ταυτόσημα ερευνητικά αποτελέσματα. Βασικές παράμετροι σχετικές με 

την ηλικιακή διαβάθμιση, που αναφέρονται από τους μελετητές, ως συνεπιδραστικές της 

γλωσσικής μάθησης είναι οι διαφορές νοητικής ωριμότητας, ποικίλοι 

κοινωνικοσυναισθηματικοί παράγοντες, γνωστικού τύπου διαφοροποιήσεις και το 

μαθησιακό/διδακτικό πλαίσιο (Psaltou-Joycey, 2010). Φυσικά, μπορούμε να συνδέσουμε και 

να ανιχνεύσουμε τις ηλικιακές  διακυμάνσεις και με άλλους ατομικούς και υπερατομικούς 

παράγοντες (φύλο, κουλτούρα, προσωπικότητα, μαθησιακό στυλ, συμπεριφορές, ικανότητες, 
                                                           
56Τα αναγνωστικά αποτελέσματα, λοιπόν,  ως κατανόηση-ερμηνεία και δημιουργική επεξεργασία των κειμένων φάνηκε 
ερευνητικά ότι συναρτώνται με τις ηλικιακές βαθμίδες των αναγνωστών, καθώς οι μικρότερης ηλικίας μαθητές  (11-12 ετών) 
συνάγουν λιγότερα συμπεράσματα, προσκολλώνται περισσότερο στις λεπτομέρειες και στην αναπαραγωγή του αρχικού 
κειμένου και γενικά η δημιουργική τους «παρεμβατικότητα» είναι περιορισμένη σε δραστηριότητες περιληπτικής 
αναδιατύπωσης των θεματικών πυρήνων του κειμένου, γεγονός που συνδέεται με την ελλιπή κατανόηση μικροδομών λόγου, 
περιορισμένο γνωστικό υπόβαθρο αλλά και την αδυναμία να οδηγηθούν σε επαγωγικές  γενικεύσεις και συναγωγή 
συμπερασμάτων, όταν τα «κενά» της μακροδομής είναι έντονα. Αντίθετα, στις μεγαλύτερες ηλικίες μαθητών (15-16 ετών 
αλλά και φοιτητές) η τάση βελτίωσης των στρατηγικών γενίκευσης, αφαίρεσης, εντοπισμού, αναδιατύπωσης, κριτικής 
παρέμβασης, συμπερασματικής ερμηνείας φαίνονται να αυξάνουν ενώ οι «δυσκολίες» της μακροδομής (λ.χ. χάσματα 
συνοχής εννοιών) προσφέρουν εύφορο έδαφος και ευκαιρίες δημιουργικής συμπλήρωσής τους εκ μέρους του αναγνώστη. 
Έρευνες δείχνουν ότι η ηλικία και η σχολική εξέλιξη επηρεάζουν θετικά τις διαδικασίες που ευνοούν τις  ικανότητες 
εξαγωγής συμπεράσματος, ενισχύοντας ιδιαίτερα τις κατάλληλες στρατηγικές (π.χ. την αποκατάσταση των αντιφάσεων, 
αναζήτηση κειμένων με σχετικό του αναγνωσθέντος κειμένου περιεχόμενο, κ.ά.), οι οποίες και επιτρέπουν στα παιδιά σε 
ανοδικά στάδια να εντοπίζουν σημασιολογικές σχέσεις σε απόμακρα σημεία του κειμένου ή συνδέσεις ανάμεσα σε 
αφηρημένες έννοιες  ή ακόμα ανάδειξη συνδέσμων σε διαφορετικές κειμενικές ενότητες (Lynch & Van Den Broek, 2007). Η 
παρούσα έρευνα – ειδικά το ποιοτικό μέρος της- φαίνεται να επιβεβαιώνει εν μέρει αρκετές από τις παραπάνω διαπιστώσεις. 
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κίνητρα, πεποιθήσεις, προγενέστερο μαθησιακό υπόβαθρο, καθώς και εξατομικευμένες 

συνθήκες όπως η οικογένεια, η εργασία, η υγεία, κ.ά.) (Griffiths, 2008). Όλο το παραπάνω 

σύνολο, ωστόσο,  εμπλεκομένων παραγόντων καθιστά τους συσχετισμούς και τον έλεγχό 

τους δαιδαλώδεις και δυσχερείς. 

Στην  έρευνά τους οι Zhang et al. (2008) διαπιστώνουν ότι η ηλικιακή γλωσσική 

ωρίμανση διαφοροποιεί τη συχνότητα και την ποικιλομορφία χρήσης αναγνωστικών 

στρατηγικών και ενισχύει το βαθμό επίγνωσης και τον μεταγνωστικό έλεγχο της όλης 

διαδικασίας. Η διαφοροποίηση γενικότερα στις στρατηγικές γλωσσικής μάθησης φαίνεται ότι 

διευρύνεται και συγκεκριμενοποιείται στη χρήση πιο σύνθετων, εμπλουτισμένων, 

απαιτητικών και στοχευμένων στρατηγικών από τους ενήλικες σε σχέση με υποκείμενα  

παιδικής και εφηβικής ηλικίας που ενεργοποιούν πιο απλοϊκές, στοιχειώδεις και 

«αυτονόητες» στρατηγικές (Ehrman & Oxford, 1989∙ Ellis, 1994∙ Rubin & Thompson, 1994). 

Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι οι μαθητές μικρής ηλικίας ή χαμηλών γλωσσικών επιδόσεων 

αντιμετωπίζουν την αναγνωστική διαδικασία περισσότερο ως διαδικασία αποκωδικοποίησης 

παρά ως διεργασία άντλησης σημασίας (Garner & Krauss, 1982). Η ηλικιακή εξέλιξη 

συσχετίζεται και με την ικανότητα των μαθητών να ενισχύουν την προτίμησή τους σε 

βαθμιαία πιο επιτυχείς και αποτελεσματικές στρατηγικές ανάγνωσης εγκαταλείποντας τις 

λιγότερο επιτυχημένες ( Γαβριηλίδου  & Παπάνη, 2007∙ Padron & Waxman, 1988), καθώς 

και με  αναπτυσσόμενο βαθμό ενημερότητας/ επίγνωσης και ικανότητας εφαρμογής 

μεταγνωστικών στρατηγικών ακολουθώντας προοδευτικά μια ανοδική πορεία κατάκτησής 

τους (Pressley & Afflerbach, 1995∙ Lentwyler, 2009 στο Παρασκευά, 2009).   

Η έρευνα των Griva et al. (2009) ανέδειξε συσχετισμούς ανάμεσα στο υψηλό 

αναγνωστικό επίπεδο (γλωσσικές επιδόσεις) και στην ευρύτητα χρήσης στρατηγικών αλλά 

και στην επιλογή του είδους των στρατηγικών. Αυτή η σύνδεση επιβεβαιώνεται και με βάση 

το ηλικιακό κριτήριο, που επιτρέπει στους μεγαλύτερους μαθητές και με υψηλό αναγνωστικό 

επίπεδο να είναι σε θέση να αξιοποιούν στρατηγικές πιο σύνθετες, πιο κατάλληλες και με πιο 

εύστοχο τρόπο, κυρίως γνωστικές και μεταγνωστικές, δεδομένο που τους καθιστούσε πιο 

αποδοτικούς στην άντληση νοήματος από το κείμενο. Βέβαια, διαπιστώθηκαν και 

συσχετισμοί της ηλικιακής διαφοροποίησης με τη γενικότερη γλωσσική επάρκεια. Δηλαδή, 

μαθητές μικρών ηλικιών έδειξαν να αναπτύσσουν δεξιότητες ενεργοποίησης μεταγνωστικών 

στρατηγικών, εφόσον είχαν κατακτήσει ένα ικανοποιητικό γλωσσικό επίπεδο  αναγνωστικής 

επάρκειας σε σχέση με αδύναμους συνομηλίκους τους αναγνώστες που τις αναπτύσσουν σε 
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μεγαλύτερη ηλικιακή βαθμίδα57. Μια έρευνα των Psaltou & Souyari, (2010)  παραθέτει εκ 

του αντιθέτου ότι διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μαθητών  (6ης δημοτικού – 3ης Γυμνασίου) 

δείχνουν άλλο βαθμό προτίμησης χρήσης στρατηγικών. Συζητήθηκαν ποικίλες εκδοχές 

αιτιολόγησης αυτών των διαφοροποιήσεων, όπως η ανώτερη γλωσσική επάρκεια των 

μεγαλύτερων ηλικιακά μαθητών, ούτως ώστε υποβαθμίζεται η ανάγκη χρήσης πολλών 

στρατηγικών, η αυτοματοποιημένη ενεργοποίηση στρατηγικών-γεγονός που δεν επιτρέπει τη 

συνειδητή έκφρασή  τους, η υπέρβαση του χρονικά προσδιορισμένου χρονικού σταδίου των 

αναγνωστικών πειραματισμών με πολλές στρατηγικές, η επιλογή και υιοθέτηση από τις 

μεγαλύτερες ηλικίες των κατάλληλων γι αυτές στρατηγικών, η ψυχοσυναισθηματική 

μετεξέλιξη ή και η υποτονικότητα στην εκδήλωση μαθησιακών κινήτρων κατά την περίοδο 

της εφηβείας. Αλλά σημαντικές αποκλίσεις στην ποικιλία και συχνότητα χρήσης γλωσσικών 

στρατηγικών επιβεβαιώνονται και μεταξύ μαθητών σε μια στενά διαβαθμισμένη ηλικιακή 

κλίμακα (Griffiths, 2003a)58. 

 Γενικά, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι ναι μεν η αξιοποίηση των στρατηγικών από 

τους μαθητές διαφοροποιείται με την ηλικιακή εξέλιξη αλλά πέρα από το γεγονός ότι τα 

μεγαλύτερα υποκείμενα προτιμούν εν γένει περισσότερες και πιο απαιτητικές και 

επεξεργασμένες στρατηγικές, δεν είναι δυνατό να αποτυπωθεί μία συστηματική, γραμμικώς 

εξελισσόμενη παράσταση αυτών των στρατηγικών και κυρίως δεν αφορά όλες τις κατηγορίες 

των στρατηγικών αλλά υπάρχουν μάλλον προτιμήσεις ή τάσεις προς ορισμένους τύπους 

αυτών. 

2.7.6 Στρατηγικές και γλωσσικές επιδόσεις 

Αν και οι περισσότερες σχετικές έρευνες αφορούν στο επίπεδο γλωσσομάθειας (L2), ωστόσο 

φαίνεται να υπάρχει μια τεκμηριωμένη ευθέως ανάλογη σύνδεση ανάμεσα στο επίπεδο 

γλωσσικής κατάκτησης και την ευρύτητα , ποιότητα, ποικιλία και καταλληλότητα χρήσης  

στρατηγικών και για την L1 (Griffiths, 2003∙ O’ Maley & Chamot, 1990∙  Chamot & El-

Dinary, 1999∙ Green & Oxford, 1995∙ Wharton, 2000), εφόσον, μάλιστα,  με τη διαγλωσσική 

θεωρία (Selinker, 1972) το γλωσσικό επίπεδο των υποκειμένων μάθησης αντανακλά  τις 

στρατηγικές που επιστρατεύουν στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν γλωσσικούς στόχους 

ανταποκρινόμενοι σε ποικίλες γλωσσοεπικοινωνιακές ανάγκες μεταβαίνονταςαπό τη μητρική 

γλώσσα στη γλώσσα-στόχο. 

                                                           
57Και στη δική μας έρευνα οι υψηλών γλωσσικών επιδόσεων μαθητές της γ΄ τάξης υπερέχουν σε εύρος, ποικιλία και 
συνθετότητα αξιοποίησης στρατηγικών 
58Εδώ εμπίπτουν και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας. 
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Μπορούμε καταρχήν και εξαρχής να αποσαφηνίσουμε-όπως φυσικά θα τεκμηριωθεί 

και μέσα από την παράθεση των αντίστοιχων ερευνητικών δεδομένων- πως η αξιοποίηση 

κατάλληλων, ενσυνείδητων στρατηγικών γλωσσικής μάθησης εξηγεί τις καλές επιδόσεις των 

υψηλών γλωσσομαθησιακά μαθητών ενώ αντίστοιχα οι αδύναμοι σπουδαστές εμπλέκονται 

με ακατάλληλες στρατηγικές γλωσσικής μάθησης που τους οδηγούν σε αρνητικά μαθησιακά 

αποτελέσματα (Oxford & Nyikos, 1989). Επιβεβαιώνεται με αρκετά ασφαλή και επαρκή 

τρόπο  ότι μαθητές με υψηλότερες επιδόσεις - είτε συνολικά σε ποικίλα μαθησιακά 

αντικείμενα και τη γενική σχολική απόδοση είτε πιο εξειδικευμένα στις γλωσσικές επιδόσεις- 

εμφανίζουν και μεγαλύτερα ποσοστά στη συχνότητα χρήσης αλλά και  στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των στρατηγικών  (/Anderson, 2005∙ Green & Oxford, 1993∙ Chamot & El-

Dinary, 1999). Ανάλογα συμπεράσματα παρουσιάζονται και σε άλλες έρευνες με ποικίλα 

ερευνητικά εργαλεία (λ.χ ερωτηματολόγια και διαγνωστικά τεστ κατανόησης κειμένων- 

Stanford diagnostic Reading Test) και σε διάφορες ηλικιακές βαθμίδες, όπου επιβεβαιώθηκε 

πως οι μαθητές με καλύτερες αναγνωστικές και γλωσσικές επιδόσεις αξιοποίησαν 

περισσότερες στρατηγικές, ποιοτικά καταλληλότερες και πιο αποτελεσματικά εφαρμοσμένες 

(Garner, 1987).  

Έτσι, οι Zimmerman & Martinez-Pons (1990) συμφωνούν ότι οι υψηλές σχολικές 

επιδόσεις συνεπάγονται ευρύτερη χρήση σε όλες τις κατηγορίες στρατηγικών, όπως και η 

έρευνα του/της Olshavsky (1977) σε μαθητές γυμνασίου με τα ίδια συμπεράσματα και   που 

αφορούσε τη χρήση στρατηγικών ανάγνωσης στη μητρική γλώσσα (Γ1). Ανάλογα οι O’ 

Maley & Chamot, (1990) διαπιστώνουν ότι οι επαρκέστεροι γλωσσικά μαθητές αναπτύσσουν 

υψηλότερες μεταγνωστικές στρατηγικές αυτοπαρακολούθησης της κατανόησης 

(Συμπεράσματα) και εν γένει περισσότερες στρατηγικές και με μεγαλύτερη ευελιξία στην 

εφαρμογή τους. Σε άλλες έρευνες  (Griffiths, 2008∙ Vrettou, 2011)επιβεβαιώνεται με 

αντίστοιχο τρόπο πως γενικά οι μαθητές επαρκούς γλωσσικού επιπέδου κάνουν χρήση 

σημαντικά μεγαλύτερου αριθμού ποικίλων τύπων στρατηγικών σε σχέση με τους αδύναμους 

γλωσσικά μαθητές. Και με αντίστροφη τεκμηρίωση οι αδύναμοι γλωσσικά μαθητές υστερούν 

σε ρεπερτόριο στρατηγικών (Griva et al, 2009a). Οι χαμηλών γλωσσικών επιδόσεων μαθητές 

αξιοποίησαν πιο περιορισμένο εύρος στρατηγικών ανάγνωσης σε σχέση με τους μαθητές με 

υψηλότερες αναγνωστικές επιδόσεις, ενώ επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε απλοϊκές 

στρατηγικές χαμηλών απαιτήσεων και στο μοντέλο της bottom-up αναγνωστικής διαδικασίας 

συγκριτικά με την άλλη ομάδα που ενεργοποίησαν περισσότερες top-down στρατηγικές   

(Griva, Alevriadou & Geladari, 2009). 
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Μια ερμηνεία των  Vann & Abraham, (1990) και άλλων (Anderson ,1991) εξηγεί πως 

οι μαθητές με χαμηλότερες γλωσσομαθησιακές επιδόσεις αν και ενδεχομένως αναγνωρίζουν 

τις στρατηγικές κατανόησης που τους ταιριάζουν, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο πότε και με 

ποια κριτήρια να τις ανασύρουν από το ρεπερτόριό τους ή πώς να τις αξιοποιήσουν 

συνδυαστικά με άλλες. Στα ίδια πλαίσια μιας ερμηνευτικής αιτιολόγησης για τις 

διαφοροποιήσεις χρήσης στρατηγικών εντάσσεται και έρευνα των Gass & Selinker (2001), 

όπου  διαπιστώθηκε πως οι γλωσσικές δεξιότητες και ένα ελάχιστο επίπεδο γλωσσικής 

ανάπτυξης και ωρίμανσης που πρέπει να έχει κατακτηθεί από τους μαθητές και να λειτουργεί 

ως γλωσσογνωστικό υπόβαθρο, αιτιολογεί πιθανά τη δυνατότητα ή μη ενεργοποίησης και 

ανάδειξης μιας στρατηγικής σε αποτελεσματικό εργαλείο γλωσσικής επίτευξης. Άρα, είναι 

ενδεχόμενο στις έρευνες καταγραφής των στρατηγικών από μαθητές να παρουσιάζονται 

αποκλίσεις στην αξιοποίησή τους ανάλογα με την κατανομή των γλωσσικών επιδόσεων59. 

Στην έρευνα της Παρασκευά (2005), όπως και σε άλλες (Dermitzaki, Andreou & 

Paraskeva, 2008∙ Memis & Bozkurt, 2013 στο Παρασκευά, 2005∙ Αργύρη, 2015)∙ Oxford & 

Ehrman, 1995∙ Gavriilidou & Psaltou, 2010∙ Peacock & Ho, 2003)  προέκυψε ότι οι μαθητές 

της ομάδας με υψηλές αναγνωστικές επιδόσεις υπερτερούν αξιοσημείωτα στη χρήση 

γνωστικών αλλά κυρίως μεταγνωστικών στρατηγικών όπως η αξιολόγηση λύσης, η 

παρακολούθηση της αναγνωστικής πορείας, ο σχεδιασμός της ανάγνωσης, η αναγνώριση 

αναγνωστικών ελλειμμάτων. Οι πιο αδύναμοι γλωσσομαθησιακά μαθητές υστερούν στην 

ευρύτητα και στην ποικιλία στρατηγικών που ενεργοποιούν, στον τρόπο που τις εφαρμόζουν 

αλλά και στην αποτελεσματικότητα αξιολόγησης της καταλληλότητας χρήσης των 

στρατηγικών που επιλέγουν για τη διεκπεραίωση μιας γλωσσικής εργασίας. Έτσι, 

διαπιστώνεται πως η ενεργοποίηση πολλών γνωστικών στρατηγικών χωρίς την παράλληλη 

αξιοποίηση στρατηγικών αυτορρύθμισης και αυτοελέγχου (μεταγνωστικές) δεν εγγυάται 

υψηλές αναγνωστικές επιδόσεις, ενώ εκ του αντιθέτου οι περισσότερες έρευνες 

                                                           
59Το δεδομένο αυτό αποτέλεσε και ερευνητικό κίνητρο για την εμπλοκή στη διερεύνηση χρήσης των στρατηγικών της 
παραμέτρου της γλωσσικής επίδοσης. Επίσης, αξίζει να παραθέσουμε εδώ τα αποτελέσματα μιας αρκετά «ομοειδούς» με τη 
δική μας έρευνας.  Μια ποιοτικού τύπου στη Σιγκαπούρη που αφορά τη μελέτη της γλωσσικής μάθησης της L2 , η οποία 
όμως προσομοιάζει στα ποιοτικά της χαρακτηριστικά στην L1, εφόσον την ορίζει ως βασικό μέσο διδασκαλίας των 
μαθησιακών αντικειμένων, αξιοποίησε ως υποκείμενά της  18 μαθητές από τις τρεις τελευταίες του δημοτικού σχολείου και 
διενεργήθηκε με τη μέθοδο συλλογής δεδομένων του Think Aloud Protocol και τα οποία ηχογραφήθηκαν, μεταγράφηκαν 
κατά λέξη, κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν. Τα αποτελέσματα οδήγησαν σε κάποια συμπεράσματα που αφορούσαν τόσο 
την παράμετρο της ηλικιακής διαφοροποίησης όσο –και κυρίως- της γλωσσικής επίδοσης και ταυτίζονται με παραπάνω 
έρευνες ως προς την ικανότητα ευέλικτης χρήσης στρατηγικών ανάγνωσης αλλά και στη δυνατότητα αξιοποίησης των 
κατάλληλων κάθε φορά στρατηγικών για τη διεκπεραίωση μιας αναγνωστικής δραστηριότητας από μαθητές με υψηλότερες 
γλωσσικές επιδόσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και ένα δεύτερο συμπέρασμα, καθώς ως προς τη μεταβλητή 
της ηλικιακής διαφοροποίησης και της διαβάθμισης ανά σχολικές τάξεις, φάνηκε ότι οι μεγαλύτεροι μαθητές της 
συγκεκριμένης έρευνας (Στ΄τάξης) ξεπέρασαν τους μικρότερους ηλικιακά μαθητές ως προς το πλήθος και την ποικιλία των 
στρατηγικών ανάγνωσης που ενεργοποιούν. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη 
αναγνωστική προσέγγιση ενός κειμένου σημαντικότερα είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στρατηγικών ανάγνωσης που 
αξιοποιούν οι μαθητές σε σχέση με τα αριθμητικά τους μεγέθη (Zhang, Gu & Hu, 2008). 
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επιβεβαιώνουν ότι η αξιοποίηση κατάλληλων στρατηγικών- ειδικά των μεταγνωστικών- 

συνδέεται θετικά με την ενίσχυση και αναβάθμιση των ακαδημαϊκών επιδόσεων (Cassidy, 

2004∙ Gavriilidou & Papanis, 2010). 

Εμφανώς λιγότερες έρευνες δεν οδήγησαν σε συμπεράσματα συσχετισμού του 

βαθμού ποσοτικής και ποιοτικής χρήσης στρατηγικών με το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας 

των υποκειμένων και αντιλήφθηκαν επομένως τις δύο παραμέτρους ως ανεξάρτητες (Oxford 

et al., 1993∙ Psaltou-Joycey, 2008∙ Chen,2009). 

Προχωρώντας σε μια συνολικότερη εκτίμηση για τις στρατηγικές μπορούμε να 

επιβεβαιώσουμε ότι το να αξιοποιεί ένας μαθητής στρατηγικές γλωσσικής πρόσκτησης δεν 

του εξασφαλίζει νομοτελειακά άριστες επιδόσεις αλλά σίγουρα αποτελεί μία βασική 

προϋπόθεση προς το ίδιο αποτέλεσμα (Skehan, 1989).  Οι λιγότερο αποτελεσματικοί μαθητές 

φαίνεται ότι, παρόλο που είναι σε θέση να επισημαίνουν τις στρατηγικές που τους 

υποβοηθούν και ίσως κάνουν και χρήση τους,  παρουσιάζουν αδυναμίες στο να επιλέγουν τις 

κατάλληλες στρατηγικές σε συνάρτηση με το κειμενικό είδος ή δε διαθέτουν συνδυαστικές 

τακτικές, ώστε να τις αξιοποιούν συνεργατικά και συμπληρωματικά για την εκπόνηση ενός 

έγκυρου αναγνωστικού έργου. 

2.8  Διδασκαλία στρατηγικών ανάγνωσης: Γιατί διδασκαλία στρατηγικών; 

Το ότι οι μαθητές αξιοποιούν συνειδητά ή όχι στρατηγικές δεν σημαίνει ότι αυτές δεν 

οφείλουμε να τις συστηματοποιήσουμε και να τις διδάξουμε μέσα από πρακτικές και τεχνικές 

μοντελοποίησης, οργάνωσης και πλαισίωσης σε συγκεκριμένο κειμενικό, επικοινωνιακό 

χώρο αναφοράς. Συχνά οι στρατηγικές εφαρμόζονται από τους μαθητές επιφανειακά, 

πρόχειρα, τεχνικά, όχι επί της ουσίας και δεν συνδυάζονται με άλλες κατάλληλες, οπότε 

πιθανόν να ατονούν και να μην λειτουργούν όσο αποτελεσματικά θα είχαν τη δυνατότητα. 

Αν, όμως,  οι στρατηγικές συμβάλλουν σε μια ενσυνείδητη, ελεγχόμενη και προσχεδιασμένη 

καθοδήγηση των γνωστικών διεργασιών της ανάγνωσης, αυτό σημαίνει ότι και οι διδακτικές 

δραστηριότητες που τείνουν στην επίγνωση και υιοθέτησή τους, οφείλουν αντίστοιχα να 

αξιοποιούν σαφείς, σκόπιμες και συστηματοποιημένες μεθόδους διδασκαλίας στρατηγικών 

(Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 2005). Οι θετικοί και αναλογικοί συσχετισμοί μεταξύ αξιοποίησης 

ειδικών στρατηγικών ανάγνωσης και αναγνωστικής επάρκειας, καθώς και η συνολική έρευνα 

περί στρατηγικών συγκλίνει στην άποψη της σκόπιμης διδασκαλίας στρατηγικών ανάγνωσης 

στην θεσμική γλωσσική εκπαίδευση, ως εφόδιο της επιτυχούς αναγνωστικής κατανόησης 
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(Garner, 1987) ή αλλιώς «Διδάσκοντας στρατηγικές είναι σαν να διδάσκουμε στους μαθητές 

πώς να μάθουν» (Harmer, 1991, p.36).  

Πολλές ερευνητικές προσπάθειες είχαν ως στόχο την εξαγωγή πολλαπλών 

συμπερασμάτων σε σχέση με τους τρόπους διδασκαλίας, τις μεταβλητές και τα είδη των 

στρατηγικών, τις τροποποιήσεις των διαδικασιών διδασκαλίας, ζητήματα, δηλαδή, που 

καθιστούν αρκετά δυσχερή τη διαχείριση τέτοιων ερευνών, καθώς παρεισφρέουν πολλοί 

παράγοντες, οπότε  και οι διδακτικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι πολύ προσεχτικές (Carrell, 

Pharis & Liberto, 1989). Ικανός αριθμός ερευνών, ωστόσο,   που περιελάμβαναν διδακτική 

παρέμβαση με συστηματική και παρακολουθούμενη διδασκαλία στρατηγικών και αξιολογικό 

έλεγχο των μετα-διδακτικών επιδόσεων των μαθητών διαπίστωσαν αξιοσημείωτη ενίσχυση 

και προαγωγή στα μαθησιακά αποτελέσματα της αναγνωστικής κατανόησης κειμένων 

(Salataci & Akyel, 2002∙ Carell, 1985∙ Barnett, 1988∙ Yang, 2002∙  Carell et al. 198∙ /Zhang et 

al., 2008∙ Aghaie & Zhang, 2012). Το National Reading Panel (2000, p. 4-39) επισημαίνει 

στην ετήσια αναφορά του για τη σημασία της διδασκαλίας των στρατηγικών αναγνωστικής 

κατανόησης: «Η σκέψη πίσω από την άμεση, σαφή διδασκαλία για την κειμενική κατανόηση 

μπορεί να βελτιωθεί μέσω της διδασκαλίας στους μαθητές, ώστε να χρησιμοποιούν 

συγκεκριμένες γνωστικές στρατηγικές ή να αιτιολογούν στρατηγικά, όταν αντιμετωπίζουν 

εμπόδια στην κατανόηση και την ανάγνωση». Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν πως οι 

αναγνωστικές αδυναμίες, που συσχετίζονται με συνιστώσες οι οποίες βρίσκονται σε 

υστέρηση και αντιστοιχούν συνήθως σε μαθητές με χαμηλές γλωσσομαθησιακές επιδόσεις 

μπορούν να υποβοηθηθούν μέσω της συστηματικής διδασκαλίας στρατηγικών που 

αξιοποιούν οι ικανοί και επαρκείς αναγνώστες (Pressley, 2000, 2002).  

Οπότε, το σημαντικό ερώτημα που προδιαγράφεται είναι αν οι στρατηγικές μπορούν 

να διδαχτούν και με πιο τρόπο ή αν αποτελούν κυρίως αυτοματοποιημένες, ενστικτώδεις 

νοητικούς μηχανισμούς ενσωματωμένους στις διαδικασίες εκμάθησης και ανάπτυξης της 

ανάγνωσης. Η απάντηση στο ερώτημα μέσω της έρευνας είναι θετική (Wong & Nunan, 2011∙ 

Chamot, 2005). Συχνά είναι δύσκολο - ίσως και μη σκόπιμο – να διαφοροποιήσουμε τις 

στρατηγικές γλωσσικής μάθησης από τις στρατηγικές γλωσσικής διδασκαλίας των 

στρατηγικών αυτών, εφόσον το μόνο που συχνά διαφοροποιεί τους δύο τύπους είναι ο φορέας 

υλοποίησης και ο άμεσος στόχος αλλά ως γνωστική διαδικασία και ως αποτέλεσμα μάθησης 

οδηγούν στο κοινό παραγόμενο, δηλαδή στη συνειδητή αξιοποίηση μιας στρατηγικής από την 

πλευρά του μαθητή για τη διαχείριση μιας γλωσσοεπικοινωνιακής/γλωσσογνωστικής 

περίστασης και υλοποίηση μιας ανάλογης δεξιότητας (Ζάγκα, 2004). 
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2.8.1 Πως διδάσκονται οι στρατηγικές; Τρόποι διδασκαλίας στρατηγικών 

Η παραπάνω διάσταση της αξιοποίησης των στρατηγικών καθιστά την ενσωμάτωσή τους 

στην προγραμματισμένη γλωσσική διδασκαλία όχι μόνο θεμιτή αλλά και αναγκαία και 

μάλιστα ως οργανικό μέρος της διδακτικής της κατανόησης του γραπτού λόγου για όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης και για το σύνολο του μαθητικού δυναμικού μιας τάξης , 

ανεξάρτητα βέβαια από την εξατομικευμένη προσαρμογή του είδους και του επιπέδου 

στρατηγικών στις οποίες  θα επιδιώξει να  εμπλέξει ο εκπαιδευτικός τον κάθε μαθητήμε βάση 

τις ατομικές αναγνωστικές του ανάγκες και τη μαθησιακή του ετοιμότητα (Τσομπανίδης, 

2004). Η επιστημονική πρόοδος ως έρευνα και θεωρητική τεκμηρίωση  στην εξέλιξή της έχει 

αποδώσει και θα συνεχίσει να παρέχει πολλές ερμηνείες και εκδοχές για τους μηχανισμούς 

που ενεργοποιούνται κατά την ανάγνωση αλλά καμία επιστημονική προσέγγιση δεν μπορεί 

να δώσει ολοκληρωμένες και οριστικές απαντήσεις, εφόσον κάθε φορά διαλευκαίνουμε  

κάποιες μόνο πτυχές του πολυδιάστατου φαινομένου. Επομένως, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός 

για την εκμάθηση της ανάγνωσης και της κατανόησης του γραπτού λόγου  στους μαθητές 

οφείλει να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει μια ιδανική μέθοδος ανάγνωσης, που ως μυστικό θα 

αποκαλυφθεί στους μαθητές αλλά υπάρχουν ποικίλοι τρόποι προσέγγισης και δυνατότητες, 

με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και για τις οποίες ο διδάσκων θα αποφασίζει σύμφωνα 

με κριτήρια επιστημονικά, θεωρητική κατάρτιση αλλά και με βάση την προσωπική του 

διαίσθηση που οικοδομείται πάνω στην παιδαγωγική του εμπειρία αλλά και στις μαθησιακές 

ανάγκες και ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης σχολικής τάξης και του κάθε μαθητή χωριστά 

(Golder & Gaonac’ h, 2004). 

Η Wenden (1987) θέτει τρία ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία στρατηγικών  

α) Πρέπει να διδάσκονται ρητά ή έμμεσα στους μαθητές για τις λειτουργίες που επιτελούν; 

 β) Θα είναι ενσωματωμένες στη γενικότερη γλωσσική διδασκαλία ή θα υπάρχουν ειδικές 

δραστηριότητες (με πρόβλεψη, για παράδειγμα, διδακτικών ωρών) και υλικό εστιασμένα στη 

διδακτική των στρατηγικών; 

γ) Πως θα αξιολογείται η χρήση τους από τους μαθητές; 

Προς όφελος της επικέντρωσης της συζήτησης στο ουσιώδες και γλωσσοπαιδαγωγικά 

χρήσιμο μπορούμε να συγχωνεύσουμε τα δύο πρώτα ερωτήματα εστιάζοντας στην 

αναζήτηση της ενδεδειγμένης διδακτικής μεθοδολογίας εμπέδωσης των στρατηγικών από 

τους μαθητές (α + β).  

Δε θα υπεισέρθουμε στο σημείο αυτό διεξοδικότερα στα ζητήματα αυτά, που 

καλύπτουν ένα ευρύτατο τομέα των θεωρητικών συζητήσεων στο πεδίο των στρατηγικών 
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κατανόησης αλλά απλά θα καταθέσουμε κάποια βασικά συμπεράσματα, τα οποία και 

ενδυναμώνουν τα κίνητρα και τους στόχους της παρούσας εργασίας. Ξεκινάμε, όμως, από τη 

βασική διαπίστωση ότι  πέρα από το πλήθος των  συνιστωσών που συμπράττουν για την 

διαμόρφωση δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου αναγνωστικής κατανόησης (λ.χ. οικογενειακό 

περιβάλλον, αγωγή-ανατροφή, βιολογικοί παράγοντες, πλούσιο κοινωνικοπολιτισμικό 

περιβάλλον, κ.ά.) ο ισχυρότερος παράγοντας ενίσχυσης- ανάπτυξής τους είναι ο τρόπος 

διδασκαλίας στο σχολικό πλαίσιο (O’ Connor, 2007 στο Τζιβινίκου, 2015). Αναγνωρίζεται, 

επίσης,  πως τόσο η απευθείας διδασκαλία στρατηγικών, ως ξεχωριστό και αυτόνομο 

μαθησιακό αντικείμενο όσο και η ενσωμάτωσή του στη διδασκαλία άλλων θεματικών 

αντικειμένων και η έμμεση-παράλληλη ανάδειξη της διαχείρισης των στρατηγικών 

γλωσσικής μάθησης διαθέτουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (Vance, 1999). 

Μια συνοπτική/επιγραμματική ομαδοποίηση των βασικών μεθόδων διδασκαλίας θα 

μπορούσε να συμπεριλάβει τέσσερις περιπτώσεις:  

Α) Ξεχωριστή/αυτόνομη/διακριτή διδασκαλία (separate): διδασκαλία ως ειδικό μάθημα και 

πεδίο γνώσης 

Β) Ενσωματωμένη διδασκαλία (embedded): διδασκαλία ενταγμένη στα πλαίσια ενός άλλου 

μαθησιακού αντικειμένου, παράλληλα ή μέσω αυτού 

Γ) Εμβυθιζόμενη διδασκαλία: διδασκαλία εμπλοκής με υλικό (είτε μέσω μεθόδου Α ή Β) 

Δ) Άμεση διδασκαλία (direct) : διδασκαλία με μεταγνωστικές αναφορές στα πως, γιατί και 

πότε των  εκάστοτε στρατηγικών που αξιοποιούνται  (Vance, 1999). Σε γενικές γραμμές, οι 

έρευνες επιβεβαιώνουν πως η διδασκαλία των κατάλληλων στρατηγικών για ενίσχυση των 

γλωσσικών δεξιοτήτων εξυπηρετείται καλύτερα αν υλοποιείται ως ενσωματωμένη διαδικασία 

της γλωσσικής διδασκαλίας και ότι η επίγνωσή τους μπορεί να καταστήσει τους μαθητές, 

εφόσον αναγνωρίζουν πως και πότε να τις χρησιμοποιούν πιο αυτάρκεις χρήστες της 

γλώσσας, ώστε να αυτορυθμίζονται και να αυτοκατευθύνουν  τη μάθησή τους. 

Αποτελεί προϋπόθεση της αποτελεσματικής διδασκαλίας στρατηγικών όχι μόνο η 

ευελιξία χρήσης μεθοδολογικών προσεγγίσεων αλλά και η προσαρμογή τους στις μαθησιακές 

ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ των συγκεκριμένων κάθε φορά μαθητών, ώστε με βάση τις 

αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας  οι  προαναφερόμενοι παράμετροι -μέθοδοι 

διδασκαλίας και επιλογή στρατηγικών προς εμπέδωση να συντονίζονται με το βαθμό 

ετοιμότητας, το μαθησιακό και γνωστικό υπόβαθρο, την ηλικιακή ομάδα, τις δυνατότητες –

ελλείμματα, τα ενδιαφέροντα και τα μαθησιακά και ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας των μαθητών. Για την εμπέδωση της στρατηγικής ο εκπαιδευτικός  

εφαρμόζει την άμεση και ρητή διδασκαλία και ακολουθεί  μέθοδο φθίνουσας καθοδήγησης 
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εκθέτοντας τους μαθητές σε αναγνωστικές ευκαιρίες ομαδικής και ατομικής εξοικείωσης με 

αυτήν (Tomlinson 2001a∙ Gass & Selinker, 2001). 

2.8.2 Ένα βασικό «μοντέλο» διδασκαλίας και αξιολόγησης στρατηγικών 

Κλείνουμε με ένα προτεινόμενο  γενικευμένο, σχηματοποιημένο «προτύπου» διδασκαλίας 

που περιλαμβάνει: εξοικείωση με τις στρατηγικές μέσα από πολλές ευκαιρίες εξάσκησης και 

εφαρμογής στρατηγικών → στάδιο επιλογής και ανάληψης πρωτοβουλίας ενεργοποίησης 

στρατηγικών για συγκεκριμένες εργασίες και εμπέδωση αυτονόμησης → στάδιο προσωπικής 

αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών που επιλέχτηκαν από τον ίδιο τον 

μαθητή → στάδιο ενεργητικής μεταφοράς δοκιμασμένων-αποδοτικών στρατηγικών σε νέα, 

κατάλληλα περιβάλλοντα γλωσσικής μάθησης 

Το βασικό διδακτικό μοντέλο είναι αυτό της διδασκαλίας  της φθίνουσας 

καθοδήγησης από τον εκπαιδευτικό και  πιο αναλυτικά διεκπεραιώνεται ως εξής: (ΝΠΣ, 2011) 

Ένα αρχικό προδιδακτικό στάδιο διερεύνησης  και χαρτογράφησης των στρατηγικών που ήδη 

επιστρατεύουν οι μαθητές σκόπιμα ή ασύνειδα με στόχο την έγκυρη και σαφή αποτύπωση 

των αναγκών, ελέγχων και δυνατοτήτων που ο κάθε μαθητής φέρει (βλ. Γιατί η έρευνα:) Με 

βάση τον διαγνωστικό χάρτη που έχει προηγηθεί, ο εκπαιδευτικός επιλέγει τις στρατηγικές 

που θεωρεί πιο επωφελείς για τους μαθητές του και μεθοδεύει τη διδασκαλία τους. Η κάθε 

στρατηγική κατονομάζεται, παρουσιάζεται αναλυτικά, περιγράφεται και προσδιορίζεται σε 

σχέση με τη χρήση και τη λειτουργία της και συσχετίζεται με πραγματικά γλωσσικά γεγονότα 

και παραδείγματα. 

Ακολουθεί μοντελοποίηση μέσω της έκφρασης/έκφωνης σκέψης και ενισχύεται η 

κατανόηση της χρήσης της με επιπρόσθετα παραδείγματα και από τους μαθητές. Δίνεται η 

δυνατότητα μέσω κατάλληλων, προτεινόμενων από τον διδάσκοντα μαθησιακών διαδικασιών 

να ενεργοποιηθούν και να εφαρμοστούν οι διδαγμένες στρατηγικές σε όσο το δυνατόν 

αυθεντικές και καλά σχεδιασμένες από τον εκπαιδευτικό γλωσσικές δραστηριότητες για 

εμπέδωση. 

Η αξιολόγηση προκύπτει μέσα από τη συνεκτίμηση των διαδικασιών και των 

αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων, οπότε, αν κριθεί απαραίτητο, η μεθοδολογία 

επαναλαμβάνεται. Ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται να αξιοποιηθούν οι νεοπροσληφθείσες 

τεχνικές σε όλο και πιο διευρυμένα μαθησιακά περιβάλλοντα αλλά και να συνδυαστούν και 

με άλλες προαποκτηθείσες στρατηγικές κατάλληλα.  
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Συνολικά, λοιπόν, όσον αφορά τη διδασκαλία των στρατηγικών ανάγνωσης , τους 

στόχους της και την αξιολόγηση της επίτευξής της και συνθετικά με βάση τη διττή οπτική 

εκπαιδευτικού-μαθητή ενδεχομένως μας καλύπτει το ότι « ..Οι επεξηγήσεις των δασκάλων 

για τις διαδικασίες είναι προορισμένες να είναι μεταγνωστικού τύπου και όχι μηχανιστικές. 

Οι δάσκαλοι καθιστούν τους μαθητές ικανούς να αποκτήσουν επίγνωση του στόχου των 

δεξιοτήτων (που διδάσκονται) και του τρόπου που οι αποτελεσματικοί αναγνώστες την 

χρησιμοποιούν, για να παρακολουθούν ενεργά, να ρυθμίζουν και να νοηματοδοτούν το 

κείμενο, διαμορφώνοντας στους μαθητές μια συνειδητότητα της λειτουργίας και της 

χρησιμότητας των αναγνωστικών δεξιοτήτων και τις συνδέσεις ανάμεσα στις διαδικασίες 

αυτές και στις αναγνωστικές ενέργειες..» (Roehler & Duffy, 1984, p. 266).  

2.8.3 Απώτερος στόχος διδασκαλίας στρατηγικών κατανόησης 

Ολοκληρώνοντας, ως συνθετικό απόσταγμα της ενότητας θα προτείναμε η διδασκαλία των 

στρατηγικών –της οποίας έχει προηγηθεί η με οργανικό τρόπο διασύνδεσή της, όπως 

προτείνει η παρούσα εργασία, με τη συστηματική χαρτογράφηση των ήδη εν χρήσει 

στρατηγικών των μαθητών,-  εκτός από μέσο κατανόησης του κειμένου και θωράκισης της 

αναγνωστικής αυτονομίας των μαθητών/αναγνωστών, επιπλέον  να συλλειτουργήσει ως 

κίνητρο κινητοποίησης του αναγνωστικού ενδιαφέροντος και της προσοχής τους για το ίδιο 

το κείμενο∙ και πέρα από μηχανιστικού και «τεχνικού» τύπου διαδικασία, να συμβάλλει- 

όπως η σύγχρονη κειμενογλωσσολογία προτείνει- στην κριτική αναγνωστική προσέγγιση, 

ώστε τα κείμενα να αναβαθμίζονται από «συμβατικό σχολικό υλικό» εξάσκησης και  «άλλη 

μία»  σχολική δραστηριότητα σε εργαλεία μεταγλωσσικής ωρίμανσης, σε πόρους ευρύτερης 

μορφωτικής ανέλιξης και ευκαιρίες κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης. 

2.9 Μέθοδοι καταγραφής και αξιολόγησης στρατηγικών 

Μια σημαντική πτυχή που προκύπτει στις προσπάθειες των ερευνητών να αποτυπώσουν 

εμπεριστατωμένα τις αυθεντικές γνωστικές-εσωτερικές διαδικασίες των διδασκομένων που 

λαμβάνουν χώρα, όταν αυτοί αποφασίζουν να διεκπεραιώσουν γλωσσικές δραστηριότητες 

μαθησιακού περιεχομένου είναι οι μέθοδοι άντλησης, αποτύπωσης και αξιολόγησης –κατά 

δεύτερο λόγο- αυτών των δεδομένων από τα υποκείμενα της έρευνας. Πως χρησιμοποιούν οι 

μαθητές τις στρατηγικές; Με ποιο τρόπο τις επιλέγουν και πόσο συχνά; Έχουν επίγνωση ή όχι 

της ενεργοποίησής τους; Αν και γιατί δείχνουν προτίμηση σε κάποιες κατηγορίες από αυτές; 

Είναι ζητήματα που υποχρεωτικά μας προσανατολίζουν σε προβληματισμούς σε σχέση με τη 
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μεθοδολογία εκμαίευσής τους. Ζήτημα καθόλου απλό και αυτονόητο. Όπως γράφουν οι 

Grenfell & Harris (1999, pp.54  in Chamot, 2004) «.. δεν είναι εύκολο να μπούμε μέσα στο 

¨μαύρο κουτί¨ του ανθρώπινου μυαλού και να ανακαλύψουμε τι γίνεται εκεί μέσα. Αλλά 

εργαζόμαστε με ό, τι μπορούμε να πάρουμε και το οποίο, παρόλους τους περιορισμούς, μας 

παρέχει τροφή για σκέψη..». Επίσης, επειδή η ίδια η φύση της αναγνωστικής κατανόησης ως 

διαδικασία είναι πολύπλοκη και δυσερεύνητη και πάντα αφήνει σκοτεινά σημεία και κενά, 

κάθε ερευνητική μέθοδος εξαρτάται από τον βαθμό επίγνωσης  περί των εσωτερικών 

διεργασιών που επιτελούν οι αναγνώστες/μαθητές και οι οποίοι συνήθως αναφέρονται στο 

«τι» και λιγότερο στο «πως» οδηγήθηκαν σε ένα αναγνωστικό αποτέλεσμα. 

 Η πολυπλοκότητα, λοιπόν,  των στρατηγικών ως σύνθετων γνωστικών δεξιοτήτων, 

που απασχολούν αρχικά τη βραχύβια μνήμη, για να περάσουν αργότερα ως διαδικαστικός 

αυτοματισμός - εφόσον γίνει αποδεκτή ως χρήσιμη μέσα από στάδια επεξεργασίας- στη 

μακροπρόθεσμη δεν μας επιτρέπει να θεωρούμε δεδομένη την επίγνωση χρήσης τους εκ 

μέρους των μαθητών, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να τις ανακαλούν και πολύ περισσότερο  

να τις περιγράψουν. Άρα, αποτελεί σημαντική παράμετρο κάθε ερευνητικής εργασίας 

χαρτογράφησης και  κατανόησης των στρατηγικών να επιλεγεί ο κατάλληλος τύπος συλλογής 

δεδομένων που να ανταποκρίνεται επαρκέστερα στο είδος των πληροφοριών που αναζητά ο 

μελετητής, τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις της έρευνας  αλλά και στην δραστηριότητα από 

την οποία θα τα αντλήσει. Προφανώς στον επίδοξο μελετητή γλωσσικών στρατηγικών 

προσφέρονται πολλές και διαφορετικές μέθοδοι συλλογής, καταγραφής και 

συστηματοποίησης δεδομένων από μαθητές/υποκείμενα που ενεργοποιούν κάποια ή κάποιες 

από τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες στα πλαίσια μιας περισσότερο «ελεύθερης» ή 

«ελεγχόμενης», αυθόρμητης ή πλήρως δομημένης γλωσσικής δραστηριότητας, όπως είναι τα 

γραπτά ερωτηματολόγια, οι προφορικές συνεντεύξεις, η παρατήρηση, η προφορική αναφορά, 

τα ημερολόγια, τα ημερολόγια διαλόγου, οι ανασκοπικές αναφορές, η ψηφιακή 

παρακολούθηση (computer tracking). Κάθε μία από αυτές τις επιλογές συλλογής δεδομένων 

έχει τα πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες της, οι οποίες ελαχιστοποιούνται στο βαθμό 

που ο ερευνητής έχει καταλήξει στην αξιοποίηση της πλέον κατάλληλης και αξιόπιστης για 

τη φύση, το περιεχόμενο και τον στόχο της έρευνάς του. 

Έχουν διαμορφωθεί δύο γενικές κατηγορίες μεθόδων συλλογής δεδομένων, όσον 

αφορά τις στρατηγικές γλωσσικής μάθησης, 1) οι έμμεσες, στις οποίες δηλαδή ο ερευνητής 

απλά παρατηρεί και καταγράφει τι κάνουν οι μαθητές στη διάρκεια γλωσσικών 

δραστηριοτήτων, χωρίς να τους εμπλέκει άμεσα και 2) οι άμεσες, κατά την εφαρμογή των 

οποίων τίθενται ερωτήματα στα υποκείμενα μάθησης για το τι ακριβώς κάνουν ή πιστεύουν 
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ότι κάνουν, καθώς διεκπεραιώνουν γλωσσικά καθήκοντα ή εξασκούνται σε γλωσσικές 

δεξιότητες. 

Στις έμμεσες μεθόδους μελέτης στρατηγικών αναφερόμαστε κυρίως στην  

παρατήρηση της τάξης-ομάδας: Περιλαμβάνει την παρακολούθηση όλων των συμπεριφορών 

των μαθητών της τάξης κατά τη διάρκεια μαθησιακών δραστηριοτήτων και επιτελείται είτε 

από τον δάσκαλο της τάξης είτε στην πιο αξιόπιστη εκδοχή της από έναν εκπαιδευμένο 

παρατηρητή. 

Στις άμεσες ανήκουν οι μέθοδοι προφορικής/λεκτικής Αναφοράς (Verbal- report): οι 

μέθοδοι προφορικής αναφοράς μας παρέχουν δεδομένα σχετικά με την αντίληψη ή επίγνωση 

που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές για τις εν χρήσει στρατηγικές τους, όταν αναπτύσσουν 

συγκεκριμένες γλωσσικές δεξιότητες ή υλοποιούν δραστηριότητες, εργασίες, κλπ και όχι 

φυσικά για όσες αγνοούν ότι τις αξιοποιούν. Αν και παρουσιάζουν ελλείμματα και 

μεθοδολογικές αδυναμίες αποτελούν το πλέον κατάλληλο και αξιόπιστο εργαλείο 

αποτύπωσης και επεξεργασίας στρατηγικών από συγκεκριμένα υποκείμενα (Chamot, 2004) 

Υπάρχουν τρεις βασικές διαδικασίες υλοποίησης των προφορικών αναφορών: 

i) Αυτοαναφορές (self-report): Αυτοαναφορικές περιγραφές των μαθητών μέσα από 

γενικευτικές διατυπώσεις για τη γλωσσομαθησιακή τους συμπεριφορά και τους τρόπους 

προσέγγισης των γλωσσικών δραστηριοτήτων. Αφορούν όλες τις αναδρομικού και 

ανασκοπικού τύπου αναφορές των μαθητών για τις εσωτερικές νοητικές διαδικασίες που 

θεωρούν ότι γενικά επιτελούν στη διάρκεια ποικίλων μαθησιακών δραστηριοτήτων (όχι μιας 

συγκεκριμένης και δομημένης-οργανωμένης γλωσσικής δραστηριότητας) και τις οποίες είναι 

σε θέση να περιγράψουν προφορικά. Ως κοινή βάση έχουν τις ερωτήσεις που τίθενται στα 

υποκείμενα – μαθητές, οι οποίοι καλούνται να περιγράψουν και να «αποκαλύψουν» τις 

εσωτερικές, μη παρατηρήσιμες νοητικές διεργασίες που υλοποιούν κατά τη 

γλωσσομαθησιακή διαδικασία (Chamot, 2004). Σε αυτές τις διαδικασίες καταγραφής οι 

μαθητές δεν εμπλέκονται άμεσα σε μαθησιακές διεργασίες, οπότε όλες οι αναφορές τους 

έχουν χαρακτήρα αποστασιοποιημένο και ετεροχρονισμένο/ ανασκοπικό και μάλλον 

γενικόλογο και μη εστιασμένο. Μπορούν να περιλαμβάνουν ποικίλα εργαλεία ερευνητικής 

καταγραφής δεδομένων, όπως   α) τις αναδρομικές συνεντεύξεις β) τις συνεντεύξεις 

ενεργοποιούμενης ανάκλησης γ) τα ερωτηματολόγια60 δ) τα γραπτά ημερολόγια. (Cohen, 

1998).    

                                                           
60Η πιο διαδεδομένη μορφή μεθοδολογικής διερεύνησης στρατηγικών, που αποτελούν το πιο «δημοφιλές» ερευνητικό 
εργαλείο για ποσοτική καταγραφή και αξιολόγηση χρήσης στρατηγικών που αποτυπώνουν τις αυτοεκτιμήσεις των μαθητών 
σχετικά με το είδος και τη συχνότητα αξιοποίησης στρατηγικών κατά την ανάγνωση (Psaltou-Joycey, 2010). Το εγγενές 
χαρακτηριστικό τους που θα μπορούσε να εκληφθεί και ως το «αδύναμο σημείο» τους έγκειται στο ότι η αξιοπιστία των 



168 
 

 ii) Αυτοπαρατήρηση/αυτοπαρακολούθηση (self-observation):  Η παρακολούθηση και 

παρουσίαση της ειδικής γλωσσικής συμπεριφοράς του μαθητή από τον ίδιο τον μαθητή στην 

άμεσα ύστερη ή σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή με βάση συγκεκριμένες γλωσσικές 

εργασίες-δραστηριότητες.  

 iii) Αυτό-αποκάλυψη/ αυτοεξωτερίκευση (self-revelation):  Πρόκειται για διαδικασίες 

«προφορικής εξωτερίκευσης» (Think Aloud) και  αυθόρμητης έκφρασης των νοητικών 

διαδικασιών, όπου οι μαθητές εκθέτουν τη ροή-πορεία των εσωτερικών τους διεργασιών κατά 

τη διάρκεια επιτέλεσης μιας γλωσσικής-μαθησιακής δραστηριότητας ή αμέσως μετά. 

Αναγνωρίζονται ως τα πλέον ενδεδειγμένα μεθοδολογικά εργαλεία εκμαίευσης και 

καταγραφής στρατηγικών σε πραγματικό σχεδόν χρόνο διεκπεραίωσης ενός 

γλωσσομαθησιακού έργου. Σύμφωνα με τη  Chamot (2004, p.15)  «…παρόλο που η 

διαδικασία αυτοαναφοράς  ενδέχεται να είναι ανακριβής, αν ο μαθητής δεν εκφράζεται με 

ειλικρίνεια, είναι, ωστόσο, ο μόνος τρόπος να διαπιστώσουμε τις νοητικές διεργασίες 

μάθησης». Ειδικά σε ότι αφορά στην αναγνωστική κατανόηση και τις εκτυλισσόμενες 

εσωτερικές διεργασίες και λιγότερο τις μεταγνωστικές οπτικές του υποκειμένου61.  

Τα πρωτόκολλα Think Aloud έχουν αξιοποιηθεί από τους ερευνητές και τους 

εκπαιδευτικούς όχι μόνο για να αποτυπώσουν και κατανοήσουν τις αναγνωστικές 

στρατηγικές των μαθητών αλλά και ως μεθοδολογικά εργαλεία διδασκαλίας στρατηγικών 

(Hosen feld, 1977∙ Lavadenz, 2003 in Lawrence, 2007). Ως μεθοδολογικά εργαλεία, λοιπόν, 

τα Think Aloud πρωτόκολλα θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα για την ενίσχυση της 

αυτεπίγνωσης των μαθητών σχετικά με τις στρατηγικές ανάγνωσης που ήδη οι ίδιοι 

χρησιμοποιούν  αλλά και για τη διδασκαλία των θεωρούμενων ως ενδεδειγμένων. Μάλιστα, 

                                                                                                                                                                                     
καταγραφών συνδέεται με το βαθμό μνημονικής και μεταγνωστικής ικανότητας των μαθητών να ανασύρουν και να 
αξιολογήσουν στρατηγικές ανάγνωσης αποστασιοποιημένα και αποσυνδεμένα  από κάποια ενεργή και τρέχουσα 
αναγνωστική δραστηριότητα, καθώς και το βαθμό προσήλωσης, προθυμίας και ενδιαφέροντος , ώστε να ανταποκριθούν 
έγκυρα στις απαιτήσεις/προδιαγραφές  του εργαλείου. Άρα, επί της ουσίας δεν αποτυπώνονται στρατηγικές ανάγνωσης αλλά 
η μεταγνωστική ενημερότητα και εκτίμηση των υποκειμένων για τη χρήση τους (Joseph, 2005/ Guan, Roehrig, Mason & 
Meny, 2011 στο Αργύρη, 2015). Επίσης, ενδέχεται τα υποκείμενα να μη θυμούνται επαρκώς ποιες στρατηγικές έχουν 
χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ή κάπως επιπόλαια να ισχυριστούν μέσω μιας απλής επιλογής ότι χρησιμοποιούν στρατηγικές 
χωρίς να το κάνουν πράγματι ή τέλος, να μην κατανοούν την περιγραφή και  τη λειτουργία της στρατηγικής για την οποία 
γίνεται λόγος στο ερωτηματολόγιο (Chamot, 2004/ Chamot & El-Dinary, 1999/ O’ Maley & Chamot, 1990/ Oxford et al., 
2004/ Weaver & Cohen, 1997). Η συνειδητοποίηση των συγκεκριμένων μεθοδολογικών ελλειμμάτων  κατηύθυνε τον 
ερευνητή της παρούσας έρευνας στην επιλογή  για συνδυαστική ενδυνάμωση των ερευνητικών δεδομένων αλλά και στην 
απόφαση για αναγνώριση της προτεραιότητας του ποιοτικού ερευνητικού εργαλείου (προφορική εξωτερίκευση) ως προς τη 
βαρύτητα στη διαμόρφωση τελικών συμπερασμάτων σε σχέση με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων (βλ. 
Μεθοδολογία Έρευνας). 
61Για αυτό το λόγο στη δική μας έρευνα συμπληρώθηκε και υλοποιήθηκε ως «Πρωτόκολλο» με τη συμβολή της τελικής 
ανασκοπικής συνέντευξης σε μετααναγνωστικό επίπεδο, ώστε να εξισορροπήσει καιν αντισταθμίσει τα μεταγνωστικά ίσως 
ελλείμματα άντλησης δεδομένων. Στην παρούσα εργασία, δηλαδή,  η ανασκοπική συνέντευξη  ενσωματώνεται στη μέθοδο 
Think Aloud ως τελική φάση ολοκλήρωσης της προφορικής εξωτερίκευσης , διερευνώντας δεδομένα εσωτερικών 
διεργασιών που αφορούν τόσο στο μετα-αναγνωστικό στάδιο της συγκεκριμένης εν εξελίξει αναγνωστικής διαδικασίας  όσο 
και σε γενικότερες πρακτικές και στρατηγικές  ανάγνωσης που εμπλέκει ο μαθητής στις αναγνωστικές του εμπειρίες (βλ. 
Μεθοδολογία Έρευνας). 
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φαίνεται ότι οδηγούν τους μαθητές, ακόμα και τους λιγότερο επαρκείς αναγνώστες, στη 

δυνατότητα να διακρίνουν/επισημαίνουν στρατηγικές, να προσλαμβάνουν νέες, να 

διευρύνουν τη χρήση καλών στρατηγικών και τελικά να βελτιώνουν την αναγνωστική 

κατανόηση (Carell, Pharis & Liberto, 1989). 

2.10  Ο ρόλος των κειμενικών ειδών στο σχολείο και οι στρατηγικές ανάγνωσης 

Μία βαθιά ερμηνευτική και επί της ουσίας κειμενοκεντρική προσέγγιση των σχολικών 

εγχειριδίων οφείλει να συνθέτει, ως ενιαίο διδακτικό και αναγνωστικό στόχο, το μαθησιακό 

περιεχόμενο της διδασκαλίας με τις κειμενικές μορφές/τύπους, που αυτό παρουσιάζεται και 

εκτίθεται κειμενογλωσσικά μέσα σε μια συγκεκριμένη- τοπική ή και παγκόσμια- 

κοινωνικοπολιτισμική σύμβαση. Κατά συνέπεια, οι αντίστοιχες στρατηγικές αναγνωστικής 

κατανόησης και κριτικής προσέγγισης ενός κειμένου, πέραν από το γεγονός ότι ανακύπτουν 

ως σημαντικά εργαλεία ανάγνωσης, οφείλουν από την άλλη να εκτείνονται σε ή να 

συμπεριλαμβάνουν και τις δύο προαναφερόμενες διαστάσεις του, ώστε ο μαθητής να είναι σε 

θέση να ενεργοποιήσει νοητικές και προσεγγιστικές τακτικές που να αφορούν στην 

πρόσκτηση του γνωστικού περιεχομένου62, συνεπικουρικά με άλλες, που θα διευθετούν και 

θα εξομαλύνουν κειμενογλωσσικές δυσκολίες γλώσσας, δομής, ύφους, 

συμβάσεων63υποστηρίζοντας και οικοδομώντας ταυτόχρονα και συμπληρωματικά τη 

συνολική εις βάθος κατανόηση, ανεξάρτητα από το επίπεδο κατανόησης που επιχειρείται 

(Halliday & Martin, 2004∙ Gunning, 1999∙ Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2011).     

  Η μεγάλη ειδολογική  ποικιλία κειμένων σαφώς επηρεάζει και τους τρόπους 

ανάγνωσης και κατανόησης (Golder & Gaonac’h, 2004). Οι ειδολογικές διαφοροποιήσεις των 

κειμένων υποδεικνύουν ότι αυτές αντικατοπτρίζονται σε ανάλογες διαφοροποιήσεις σε 

επίπεδο περιεχομένου, δομής, γλωσσοϋφολογικών επιλογών, αναγνωστικής προσέγγισης και 

αναγνωστικών στρατηγικών. Δηλαδή, δεν προσεγγίζονται όλα τα κείμενα με τον ίδιο τρόπο 

ανάγνωσης ούτε εκτυλίσσονται οι ίδιες γνωστικές διαδικασίες για κάθε είδους κείμενο. 

Υπάρχουν κείμενα αναγνωστικά δυσπρόσιτα και άλλα πιο «ανοιχτά» στην ανάγνωση. Είναι 

όμως το είδος αυτό που καθορίζει την αποτελεσματικότητα της ανάγνωσης; Εδώ σαφώς 

οφείλουμε να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το είδος ενός κειμένου συνδιαμορφώνει και την 

αναγνωστική πρόθεση. Λ.χ. διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα για να ψυχαγωγηθούμε και τις 

οδηγίες χρήσης μιας συσκευής για χρηστικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια επηρεάζεται 

                                                           
62Λ.χ. εξαγωγή νοήματος από τα συμφραζόμενα, αξιοποίηση προγενέστερης γνώσης, χρήση λεξικού, κ.ά. 
63Λ.χ. αναγνώριση κειμενικού είδους, αξιοποίηση δομής και παραγραφοποίησης, γραφημάτων , εικόνων, τίτλου, 
υποσημειώσεων, κ.ά. 
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συνολικά η αναγνωστική διαδικασία και η ποιότητα αναγνωστικής προσέγγισης. Ένα 

αφηγηματικό κείμενο, πάλι, θεωρείται γενικά ένα προσβάσιμο κείμενο ενώ ένα κείμενο 

επιχειρηματολογίας πιο απαιτητικό. Κάτι τέτοιο όμως, είναι σχετικό , γιατί εξαρτάται από τα 

αφηγηματικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κάθε φορά κειμένου (λ.χ. μια εξωλογική ή 

περίτεχνη αφηγηματικά διήγηση που δεν υπακούει στους συμβατικούς αφηγηματικούς 

κανόνες μιας ομαλής χρονικής  εξέλιξης των γεγονότων, οπότε η παρακολούθησή της γίνεται 

δυσχερής) αλλά και από το βαθμό γνωστικής εξοικείωσης του αναγνώστη με το περιεχόμενό 

του64. 

Προφανώς, όμως, οι ιδιαιτερότητες του κάθε διαφορετικού και διακριτού κειμενικού 

είδους απαιτούν από τους αναγνώστες να επιστρατεύσουν διαφορετικού τύπου στρατηγικές 

ανάγνωσης (λ.χ. στρατηγικές απλής κατανόησης για τη σημασιολογική αποκωδικοποίηση 

ενός περιγραφικού ή απλού αφηγηματικού κειμένου, που διαθέτει ακριβολογία και σαφήνεια 

και δεν είναι επιστημονικά εξειδικευμένο και ανώτερου τύπου στρατηγικές κριτικής 

προσέγγισης για ένα δοκίμιο επιχειρηματολογίας ή άρθρο γνώμης ή μια κριτική έργου 

τέχνης). Τελικά, αυτό που είναι αρκετά βέβαιο, είναι πως η αναγνωστική προσέγγιση 

διαφορετικών κειμενικών ειδών ενεργοποιεί και επιστρατεύει διαφορετικές σε εύρος και 

περιεχόμενο στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης. Πάντως, το πεδίο αυτό της 

προσαρμογής των κατάλληλων στρατηγικών συσχετιστικά με την κατανόηση ποικίλων 

κειμενικών ειδών απαιτεί περαιτέρω ερευνητική διερεύνηση.           

 

  

                                                           
64Λ.χ. ένα κείμενο πολιτικής επιχειρηματολογίας δεν δυσκολεύει ιδιαίτερα έναν πολιτικό επιστήμονα, τον οποίο, όμως, 
ενδεχομένως προβληματίζει ένα κείμενο συγκριτικής αντιπαράθεσης πλεονεκτημάτων πάνω σε τεχνικά χαρακτηριστικά των 
videogames. Εντωμεταξύ, πιθανότατα ισχύει το αντίστροφο για έναν μέσο μαθητή γυμνασίου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΈΡΕΥΝΑ 

3.1 Σημασία της έρευνας: Γιατί διεξάγεται η έρευνα; 

Η έρευνα ενδυναμώνει τις εκπαιδευτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια την 

μαθησιακή αποτελεσματικότητα των μαθητών, καθώς «προσφέρει στους επαγγελματίες 

εκπαιδευτικούς νέες ιδέες προκειμένου αυτοί να σκεφτούν καθώς εργάζονται» (Creswell, 

2016, σ.5), να αξιολογούν προσεγγίσεις και να εφαρμόζουν επιλεκτικά τα όποια 

συμπεράσματα στις δικές τους μοναδικές και ιδιαίτερες συνθήκες διδασκαλίας. 

Η έρευνά μας θεμελιώνεται και εκκινεί στην αφετηριακή βάση τριών κύριων αξόνων 

των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (2011), οι οποίοι ερμηνεύονται υπό νέες συνθετικές και 

πολυσυλλεκτικές προσεγγίσεις μαθησιακών και μεθοδολογικών μοντέλων για τη γλωσσική 

διδασκαλία: α) Τη διαμορφούμενη διδασκαλία, που εδράζεται στην αρχή της 

διαφοροποιημένης μάθησης - εφόσον οι μαθητές αποκλίνουν ως προς το γλωσσογνωστικό 

τους υπόβαθρο, τις γλωσσοεπικοινωνιακές τους δεξιότητες, τη γλωσσομάθεια, την 

προσωπικότητα και το μαθησιακό προφίλ, τις εμπειρίες, τα μαθησιακά κίνητρα, τα 

ενδιαφέροντα, τις προσδοκίες τους, τις εκπαιδευτικές, ψυχοσυναισθηματικές  και 

κοινωνικοπολιτισμικές καταβολές αλλά και τον τρόπο  και στυλ μάθησης, καθώς και τις 

τεχνικές που αξιοποιούν δεδομένα για την υλοποίηση και ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων - 

δε συνάδει με μία ομογενοποιημένη, ενιαία και κοινή για όλους διδακτική προσέγγιση.   

β) Την αυτονόμηση του μαθητή και τη συγκρότηση υποκειμένων με ικανότητες 

αυτορρύθμισης, αυτοκαθοδήγησης και αυτεπίγνωσης κατά την κατάκτηση της μάθησης και 

της συμμετοχής τους σε μαθησιακές δραστηριότητες και γ) Το αίτημα να προσλάβουν και να 

ενσωματώσουν στρατηγικές και γνωστικά εργαλεία, ως απαραίτητα εφόδια της ενίσχυσης 

γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόησης και παραγωγής λόγου). Επίσης, η ανάγνωση, ως 

αναγνωρισμένο μέσο μάθησης και πρόσκτησης γνώσεων συνιστά μια ενεργητική, δυναμική 

διαδικασία που αναβαθμίζει  τον έμπειρο αναγνώστη από παθητικό εγγραφέα πληροφοριών 

σε ενεργό συνδιαμορφωτή του μαθησιακού αποτελέσματος και τον θέτει σε γνωστική 

εγρήγορση. Επίσης, πέρα από ένα απλό επίπεδο κατανόησης εμπλέκει και διαδικασίες 

συλλογισμών και κριτικού τύπου συσχετισμών των πληροφοριών, οπότε και αναγνωρίζει των 

αναγνώστη ως τη βασική παράμετρο του αναγνωστικού «φαινομένου» επιφορτίζοντάς τον με 

καινοφανείς ευθύνες και στρέφει το επίκεντρο της έρευνας σε αυτόν, τις εσωτερικές του 

διεργασίες και όλες τις συνιστώσες (εσωτερικές και εξωτερικές) που τις επηρεάζουν. 
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Αυτό επιβάλλει την εστίαση του γλωσσοδιδακτικού ενδιαφέροντος σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης στη διερεύνηση, καταγραφή, επεξεργασία και κατανόηση των 

νοητικών αυτών διεργασιών με τρόπο εξατομικευμένο και συστηματικό. Εδώ συγκλίνει και η 

ανάγκη αναλυτικής μελέτης στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης που αποτελούν 

οργανικό μέρος της προαναφερόμενης διαδικασίας αλλά και η ανάγκη αξιοποίησης και 

εφαρμογής μεθοδολογικών ερευνητικών εργαλείων που θα συνδράμουν σε αυτόν τον σκοπό, 

όπως εργαλεία αυτοαναφοράς (π.χ. ερωτηματολόγια) και προφορικής εξωτερίκευσης (π.χ., 

Think Aloud Protocols). Διδακτική πρόκληση για τον εκπαιδευτικό της τάξης αποτελεί 

επίσης η με στοχευμένους μεθοδολογικούς χειρισμούς ενεργοποίηση στους μαθητές 

κατάλληλων και εξατομικευμένων στρατηγικών ανάγνωσης και νοηματοδοτημένης 

πρόσληψης του κειμενικού περιεχομένου, προκειμένου να ενισχυθεί η μαθησιακή τους 

αυτονομία, να τονωθεί το ψυχοσυναισθηματικό υπόβαθρο των μαθησιακών κινήτρων  και να 

αναβαθμιστεί η συμμετοχή τους στη γλωσσοδιδακτική διαδικασία. Είναι πλέον 

τεκμηριωμένο πως η επιτυχής χρήση στρατηγικών μάθησης και ειδικότερα γλωσσικής 

πρόσκτησης προωθεί την κατάκτηση ακαδημαϊκών γλωσσικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε οι 

μαθητές να καθίστανται ικανοί να αλληλεπιδρούν γλωσσογνωστικά με όλη την γκάμα των 

μαθησιακών αντικειμένων, να παρακολουθούν και να αυτοαξιολογούν την πορεία της 

μάθησης και να εξασφαλίζουν την ουσιαστική και κριτική αφομοίωση της προκύπτουσας 

γνώσης (Cohen 1998, O’ Maley & Chamot, 1990). 

Ωστόσο, «ο ελλιπής τρόπος θεώρησης της ανάγνωσης έχει επηρεάσει τη διαμόρφωση 

μεθόδων διδασκαλίας για την εκμάθηση της ανάγνωσης όσο και την ανάπτυξη κριτηρίων 

αξιολόγησής της. Η ερμηνεία τους όμως, θα είναι περιορισμένη αν δε συνδυαστεί με την 

ανάλυση της ανάγνωσης ως σύνθετης γνωστικής διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών» 

(Πόρποδας, 2002, σελ. 51). Πολύ έγκαιρα η Durkin στην κλασική της πλέον μελέτη για τη 

διδασκαλία των στρατηγικών (1978-1979) αποκάλυψε ότι, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί στα 

σχολεία αφιερώνουν ένα σημαντικό μέρος της σχολικής διδασκαλίας για την ανάγνωση 

κειμένων, το λιγότερο από το 1% αυτού του χρόνου διατίθεται για να διδάξουν στους 

μαθητές τους τι να κάνουν και πώς, ώστε να κατανοήσουν τα κείμενα που διαβάζουν , 

δηλαδή, να διδάξουν στρατηγικές κατανόησης γραπτών κειμένων είτε γιατί οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι το προσωπικό «μοντέλο» ανάγνωσης κάθε μαθητή έχει πλέον παγιωθεί, 

¨κλειδώσει¨ στις μικρότερες ηλικίες και οποιαδήποτε συστηματική ,διδακτική παρέμβαση θα 

ήταν πλέον άσκοπη ή απλά δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν σε αυτό το επίπεδο ζητήματα 
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ενίσχυσης της αναγνωστικής ικανότητας (Pressley, 2002)65. Αν και όλοι αναγνωρίζουμε ότι –

τουλάχιστον στη θεσμική εκπαίδευση- η ανάγνωση ταυτίζεται ή οφείλει να ταυτίζεται με την 

κατανόηση, ωστόσο οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τη Durkin, θεωρούν 

αυτονόητο πως η ανάγνωση οδηγεί αυτόματα και στην κατανόηση και πως η απλή και μόνο 

διατύπωση κάποιων ερωτημάτων ή έστω η εφαρμογή κάποιων ελάχιστων στρατηγικών -

κυρίως αυτών της επαναλαμβανόμενης ανάγνωσης ή του εντοπισμού πληροφοριών στο 

κείμενο (Irwin, 1986)- αρκούν  για να ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς κατανόησης εκ 

μέρους των μαθητών, οπότε υπερβαίνοντας το κρισιμότερο στάδιο, αυτό της επεξηγηματικής 

διδασκαλίας, περνάνε στη φάση της αξιολόγησης με την επαλήθευση ή όχι της ακρίβειας των 

απαντήσεων στα ερωτήματα κατανόησης. Διαμορφώνεται έτσι και μία «στρατηγική», ένα 

status διδασκαλίας, που προκρίνει τις ερωτήσεις κατανόησης ως το μοναδικό και επαρκές 

έναυσμα ενεργοποίησης στρατηγικών ανάγνωσης, ενώ οι μαθητές καλούνται να 

αξιολογηθούν στην υλοποίηση αναγνωστικών στόχων που προϋποθέτουν την επιστράτευση  

στρατηγικών που δεν έχουν ποτέ  διδαχτεί. Το μαθησιακό κενό που ως φυσική συνέπεια 

προκύπτει από ένα τέτοιο διδακτικό ανακόλουθο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί συχνά 

διαπιστώνουν αναγνωστική ανεπάρκεια κατανόησης ή πολύ περισσότερο κριτικής 

προσέγγισης, κάτι που επαληθεύεται και πιο τεκμηριωμένα από επίσημα δεδομένα 

αξιολόγησης δεξιοτήτων66και το οποίο συνήθως, αγνοώντας προφανώς και οι ίδιοι τη 

σημασία αλλά και τη μεθοδολογία επίγνωσης και στοχευμένης διδασκαλίας στρατηγικών, 

σπεύδουν να συμπληρώσουν με περισσότερες και πιο περίπλοκες και «ευφάνταστες» 

ερωτήσεις/ασκήσεις κατανόησης. Επίσης, η ανάγκη κάλυψης της ευρύτητας της 

προγραμματισμένης από τα αναλυτικά προγράμματα ύλης και η πίεση των δασκάλων να 

                                                           
65Ενισχυτικά, σε έρευνα της Ness (2007) με τη μεθοδολογία της άμεσης παρατήρησης της διδασκαλίας σε οκτώ 
διαφορετικές τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου και σε σύνολο 40 ωρών διδασκαλίας, μόλις το 3% συνιστούσε απευθείας και 
σαφή διδασκαλία στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης, μέσω των μεθόδων και τακτικών επεξήγησης, μοντελοποίησης, 
σταδιακής εφαρμογής και παρώθησης 
66Οι έρευνες που διενεργήθηκαν   σε εθνική κλίμακαγια  το επίπεδο λειτουργικού αναλφαβητισμούκαι ειδικότερα του 
«αναγνωστικού εγγραμματισμού» δεν μας παραδίδουν εκτεταμένα, επαρκή και συνεχούς ροής δεδομένα, ώστε να 
συναχθούν ασφαλή και επιστημονικά έγκυρα  συμπεράσματα, που θα αξιοποιηθούν παιδαγωγικά και διδακτικά περαιτέρω 
από την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ συχνά εστιάζουν κάπως μονοδιάστατα στο «πρόβλημα» της λεξιπενίας.Ωστόσο, οι 
υπάρχουσες έρευνες μιλούν για ποσοστά που κάποιες φορές υπερβαίνουν και το 23% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. 
Ίσως πιο αποκαλυπτικές και εγκυρότερες μπορούν να θεωρηθούν οι διεθνούς αναφοράς εκτεταμένες αντίστοιχες έρευνες 
(PISA&PIRLS), που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της συνεργασίας του ΟΟΣΑ (OECD, 2003)  και του Διεθνή Οργανισμού 
ΙΕΑ (InternationalAssociationfortheEvaluationofEducationalAchievement) και οι οποίες έτυχαν και μιας ευρύτερης 
δημοσιότητας και σχολιασμού από την κοινή γνώμη και τον βασικό  διαμορφωτή της (ΜΜΕ). Σύμφωνα με δύο διεθνείς 
εκθέσεις της PISA με υποκείμενα της πρώτης έρευνας τους μαθητές της γ΄ γυμνασίου για το επίπεδο «αναγνωστικού 
εγγραμματισμού», οι έλληνες μαθητές φαίνεται να καταλαμβάνουν μία από τις τελευταίες θέσεις στον αντίστοιχο ιεραρχικό 
πίνακα κατάταξης μεταξύ των 29 χωρών που έλαβαν μέρος σε αυτήν (27η). Ενώ σε μια δεύτερη παρόμοια έρευνα της PIRLS 
(2001) για μαθητές  της δ΄ δημοτικού δείχνει να μας ανεβάζει αρκετά στη 16η θέση της λίστας από τις 35 χώρες που 
συμμετείχαν. Σημαντικό, ωστόσο, στοιχείο, που αμαυρώνει αυτήν την κάπως αισιόδοξη δεύτερη εικόνα για το επίπεδο 
εγγραμματισμού των μαθητών είναι ότι σε σύγκριση με τις χώρες της ΕΕ κατέχουμε πάλι από τα χαμηλότερα ποσοστά 
αποτελεσματικότητας. Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, πάλι, των δεδομένων αποκαλύπτει πολύ χασματικές αποκλίσεις 
μεταξύ μαθητών με υψηλές και πολύ χαμηλές επιδόσεις 
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κατευθύνουν τους μαθητές τους, ώστε να ανταποκριθούν σε θεσμικές διαδικασίες με 

επίκεντρο τις εξετάσεις, προσδίδουν μία προτεραιότητα κατά τη διδασκαλία τους στην 

ποσότητα της διδαχθείσας μαθησιακής ύλης και όχι τόσο στην εμβάθυνσή της67 (Ness,2007). 

Και μάλιστα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, και αυτός ο ελλειμματικός ποσοστιαία 

χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία στρατηγικών ανάγνωση περιορίζεται σε μια πολύ 

μικρή γκάμα στρατηγικών και δεν αξιοποιεί όλο το ρεπερτόριο διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών ούτε το συνολικό εν δυνάμει κεφάλαιο στρατηγικών των ίδιων των μαθητών 

τους για τη στήριξη της αναγνωστικής κατανόησης68. 

Τέλος, κατά το πέρασμα από τις τελευταίες τάξεις της πρωτοβάθμιας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις 

αυξάνονται ενώ παράλληλα οι μαθησιακές δραστηριότητες  που περιλαμβάνουν την 

ανάγνωση ανάγονται σε σημαντικό παράγοντα της προσφερόμενης προς πρόσκτηση νέας 

γνώσης αλλά και της διαχείρισης αυτού του πιο περίπλοκου γνωστικού περιεχομένου. Άρα, 

μία πετυχημένη ακαδημαϊκή πορεία-που τώρα φαίνεται πιο κοντινή και άμεση- συναρτάται 

από τις δεξιότητες κατανόησης των σχολικών κειμένων (Michael Kamil, 2000 in Ness, 2007). 

Ειδικά στη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική πραγματικότητας δεν 

είναι αρκούντως αποσαφηνισμένο και διερευνημένο ποιες στρατηγικές είναι κρίσιμες, 

χρήσιμες ή ενδεδειγμένες για ομάδες ή κατηγορίες μαθητών με βάση ατομικές κατηγορικές 

παραμέτρους («δημογραφικού» ή γνωσιομαθησιακού τύπου)  αλλά και ποιες τυπολογίες 

στρατηγικών συνδέονται με αυτές τις ομάδες ή τέλος σε ποιες τυπολογίες στρατηγικών οι 

μαθητές/τριες φαίνεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερα ελλείμματα θεωρητικής και πρακτικής 

εξοικείωσης, ώστε να μεθοδευτεί η διδακτική τους ενσωμάτωση με τρόπο συστηματικό και 

στοχευμένο ούτως και να αναβαθμιστούν μεθοδικά και σταδιακά οι ικανότητες αναγνωστικής 

κατανόησης. 

Το διδακτικό, λοιπόν, χάσμα κατά το οποίο ελέγχουμε και αξιολογούμε το μαθησιακό 

αποτέλεσμα μιας διδακτικής δραστηριότητας χωρίς να έχουμε εξηγήσει τις διαδικασίες 

μάθησης ή τουλάχιστον να έχουμε ελέγξει, καταγράψει και κατανοήσει τις μαθησιακές 

διαδικασίες που οι μαθητές έχουν εσωτερικεύσει και εφαρμόζουν, καθιστά το μαθητή 

ανενεργό και αμέτοχο στη μαθησιακή διαδικασία, του αφαιρεί τη νοηματοδότηση της 

                                                           
67Κι αν αυτό υφίσταται σε άλλα  εκπαιδευτικά συστήματα, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών, πόσο περισσότερο το παραπάνω 
συμπέρασμα θα μπορούσε να ισχύει στο ελληνικό, σαφώς εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα, που προφανώς ωθεί 
τους εκπαιδευτικούς σε συσσωρευτικές και διεκπεραιωτικές τακτικές παρουσίασης της διδακτέας ύλης 
68Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν κυρίως τρεις από τις οκτώ βασικές στρατηγικές που καθόρισε 
το National Reading Panel, (2000) 
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αναγνωστικής πράξης και τον αντιμετωπίζει ως παθητικό «παραλήπτη» ενός νοήματος που ο 

δάσκαλος-«πρότυπο» θα του «μεταδώσει» ή θα του επιβεβαιώσει. 

 Προκύπτει, συνεπώς, και μέσα από τη συγκεκριμένη οπτική η αναγκαιότητα της 

διενέργειας ερευνών διερευνητικού και ανιχνευτικού χαρακτήρα καταγραφής και 

επεξεργασίας των στρατηγικών ανάγνωσης που ήδη κατέχουν οι μαθητές, ώστε και ενίσχυση 

της επίγνωσής τους να επιτευχθεί από τα ίδια τα υποκείμενα και στο δάσκαλο να δοθούν 

βάσεις, προϋποθέσεις και πλαίσια αναφοράς ως προς την κλιμάκωση, μεθόδευση και 

προσανατολισμό της περαιτέρω διδασκαλίας του, με στόχο είτε τη σταθεροποίηση,  βελτίωση 

και ενδυνάμωση των «εν ενεργεία» στρατηγικών είτε την διδακτική παρουσίαση νέων, που ο 

εκπαιδευτικός θεωρεί σημαντικές και κατάλληλες για την αναβάθμιση της αναγνωστικής και 

μαθησιακής τους εξέλιξης. 

3.2 Οι ατομικές διαφοροποιήσεις ως παράμετροι της έρευνας 

Εφόσον ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να τους «μεταλαμπαδεύσει» αποτελεσματικές και 

κατάλληλες στρατηγικές, αυτόματα αναλαμβάνει την ευθύνη να τις προσδιορίσει με 

ακρίβεια, να τις επεξεργαστεί συστηματικά , να τις κατηγοριοποιήσει και να τις συνδέσει με  

ατομικά και ομαδικά  χαρακτηριστικά των μαθητών του, ώστε η διδασκαλία του να έχει 

στόχευση, προσανατολισμό και υπόβαθρο και να μην εξελίσσεται ερήμην των πραγματικών 

μαθησιακών αναγκών της τάξης του.  

Ο William James, (1890, in Afflerbach, 2016) αναφέρει: «Κάποτε ένας γνωστός μου 

ξυλουργός είπε: ¨Υπάρχει πολύ μικρή διαφορά ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και σε έναν άλλο∙ 

αλλά αυτή η μικρή διαφορά είναι πολύ σημαντική.». Φαίνεται πως αυτή η απλή παρατήρηση 

προσεγγίζει και το θέμα της αναγνωστικής κατανόησης στην ουσία του και λειτουργεί ως 

αφόρμηση για διερεύνηση και επισήμανση των μικρών αυτών διαφορών, που όμως 

επηρεάζουν τόσο αποφασιστικά τις νοητικές διαδικασίες αλλά και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που εμπλέκονται με την ανάγνωση. Ενώ ο  Theisen (1920, in Afflerbach, 2016)  

συνδέει τις ατομικές διαφοροποιήσεις των αναγνωστών με τη συμβολή τους στην 

αναγνωστική ικανότητα, ο Moore (1938, in Afflerbach, 2016)  επισημαίνει τις ατομικές 

διαφορές στη σχολική τάξη και στην αναγνωστική ανάπτυξη των μαθητών, που σχετίζονται 

με την αναγνωστική τους ετοιμότητα, εξηγώντας πως αυτή εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες. Η επιδραστική συμμετοχή τους ποικίλει και σχετίζεται κι αυτή με 

διαφοροποιήσεις φυσικής προέλευσης, δηλαδή εγγενή ατομικά χαρακτηριστικά  (λ.χ. 

αισθητηριακές δυνατότητες, φύλο, κ.ά.) και αγωγής ή συνδυασμό τους. Αναγνωρίζοντας, 
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όμως, την αξία τους παράλληλα διαπιστώνει ένα κενό στο θεωρητικό υπόβαθρο και το οποίο 

θα στήριζε τους εκπαιδευτικούς της τάξης στην προσπάθειά τους να αξιολογήσουν, να 

διαχειριστούν ή και να αξιοποιήσουν τις έντονες διαφοροποιήσεις των μαθητών τους στις 

αναγνωστικές δεξιότητες.  Κατά τη γνώμη του Cohen (1997), η έρευνα οφείλει να στραφεί σε 

μελέτες (προσωποκεντρικές- personological)69, διαπιστώνοντας  ταυτόχρονα ότι η χρήση 

γλωσσικών στρατηγικών και μάθησης συνδέεται αναπόσπαστα και πολυσύνθετα με πολλές 

μεταβλητές που σχετίζονται με την προσωπικότητα των υποκειμένων (λ.χ. 

ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά- άγχος, αυτοπεποίθηση, κλπ) ή με «δημογραφικά» 

χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία και οι εθνοπολιτισμικές καταβολές  και για τις 

οποίες θεωρεί ότι θα πρέπει να αναδειχθεί η σημασία και παρεμβολή τους στη γλωσσική 

χρήση και ανάπτυξη στρατηγικών.  

Στα πλαίσια αυτά ο Willing (1987, in Palacios, 1996) προτείνει, εφόσον την επιλογή 

στρατηγικών γλωσσικής μάθησης την επηρεάζουν μια σειρά από παράγοντες, κάθε διδακτική 

παρέμβαση και σχεδιασμός που στοχεύει στην ενίσχυση χρήσης στρατηγικών εκ μέρους των 

μαθητών να λαμβάνει υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες που διαμορφώνουν τα κριτήρια 

επιλογής, αξιοποίησης και χρήσης τους. Όπως ήδη έχει καταγραφεί στη θεωρητική 

επισκόπηση της παρούσας εργασίας, τέτοιους παράγοντες – χωρίς να διαθέτουν όλοι την ίδια 

βαρύτητα αλληλεπίδρασης- η έρευνα με την πάροδο των χρόνων έχει αναδείξει αρκετούς. Το 

φύλο, την προϋπάρχουσα γνώση που συσχετίζεται με την ηλικία και το κοινωνικοπολιτισμικό 

περιβάλλον, τα ποικίλα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, (όπως το 

μαθησιακό στυλ), τα γλωσσομαθησιακά και γλωσσοδιδακτικά χαρακτηριστικά (λ.χ. μέθοδος 

διδασκαλίας,  προσδοκίες  δασκάλων, το επίπεδο γλωσσικής κατάκτησης και  γλωσσικές 

επιδόσεις, κ.ά.), κοινωνικά χαρακτηριστικά (λ.χ. μονοπολιτισμικό ή πολυπολιτισμικό 

υπόβαθρο) καθώς και  ψυχοσυναισθηματικούς παράγοντες (όπως π.χ. κίνητρα μάθησης και 

αναγνωστικής εμπλοκής,  οι προσδοκίες και στόχοι μάθησης, κ.ά.), κ.ά.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, όμως,, όπως έχει διερευνήσει και η ψυχολογία της γλώσσας, 

και η προσέγγιση της γλωσσικής ταυτότητας του κάθε μαθητή - και κατ΄επέκταση των 

γλωσσικών στρατηγικών που αξιοποιεί- μέσα από τη διάσταση της γλωσσικής 

«ατομικότητας», η οποία εδράζεται κατά ένα ποσοστό- δυσδιάκριτο- σε εσωτερικά ατομικά 

χαρακτηριστικά του υποκειμένου (Μελανίτης, 1956 στο Δανασσής-Αφεντάκης, Μιχάλης, 

Μυλωνάς και συν., 2002), τα οποία βέβαια με τη σειρά τους έχουν προσδιοριστεί στη 

διαμόρφωσή τους και από κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους. Η σύνδεση λοιπόν, της 

                                                           
69Ως τέτοια «πρότυπα» τυπολογιών αναφέρονται ενδεικτικά αυτά των Ely (1989)/ Ehrman & Oxford (1990)/ Galloway & 
Labaria (1991)/ Oxford, (1996b). 
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«ιδιολεκτικής» γλωσσοαναγνωστικής συμπεριφοράς των μαθητών/τριών με στοιχεία της 

ατομικότητάς τους μας οδηγεί να διερευνήσουμε αναγνωστικές δραστηριότητες που 

ενδεχομένως συσχετίζουν τη χρήση στρατηγικών κατανόησης κειμένων με συγκεκριμένα 

βιολογικά και μαθησιακά κριτήρια ατομικότητας, (όπως το φύλο, η ηλικία, το κατακτημένο 

γλωσσικό επίπεδο), αναδεικνύοντας κανάλια (ισχυρής;) αλληλεπίδρασης, βάση και της αρχής 

της γενίκευσης, ανάμεσα σε κοινά γλωσσικά χαρακτηριστικά-συμπεριφορές (λ.χ.  προτίμηση 

σε συγκεκριμένους τύπους στρατηγικών) από τη μια και σε ομοειδώς ομαδοποιημένες 

κατηγορίες μαθητών (λ.χ. τα αγόρια της α΄ γυμνασίου με μέτριες γλωσσικές επιδόσεις).  

Πιο εξειδικευμένα: 

Α. Η πολυσχιδής έρευνα για εμπλοκή της ηλικίας ως παράγοντα επίδρασης των επιτευγμάτων 

γλωσσικής μάθησης των μαθητών και ως εκ τούτου στη χρήση και ενσωμάτωση στρατηγικών 

ανάγνωσης  παραμένει ακόμα αντιφατική και ανολοκλήρωτη.  Αυτό που η έρευνα δεν έχει 

κατοχυρώσει με σαφήνεια –ειδικότερα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, αν και υπάρχουν θετικοί συσχετισμοί (Schoonen, Halstijn & Bossers, 1998) - είναι 

αν υφίσταται ένα ελάχιστο «μέγεθος» ηλικιακής απόστασης (ηλικιακό «κατώφλι») πέρα από 

το οποίο οι διαφοροποιήσεις των υποκειμένων στην αξιοποίηση των στρατηγικών είναι 

εμφανείς, σημαντικές και διδακτικά αξιοποιήσιμες.Σημαντικό επίσης έρεισμα για την 

ενσωμάτωση της μεταβλητής της ηλικίας  στη  διερεύνηση διαφοροποιήσεων στη χρήση 

στρατηγικών ανάμεσα σε μαθητές γυμνασιακών τάξεων αποτέλεσαν και έρευνες  που 

υποδεικνύουν πως και οι μικρές ηλικιακές διαφοροποιήσεις επηρεάζουν το είδος, την 

ποιότητα και το εύρος χρήσης των στρατηγικών και άρα αιτιολογείται η αναγκαιότητα 

διερεύνησης παρόμοιων πιθανών διαφοροποιήσεων και ανάμεσα στις ηλικιακές βαθμίδες του 

γυμνασίου70.Συνελόντι ειπείν, οι ηλικιακές κατηγορίες των μαθητών συναρτώνται με και 

ενδεχομένως διαμορφώνουν συγκεκριμένες «δέσμες» διανοητικών ικανοτήτων που μάλιστα 

εμφανίζονται με μια φυσική σειρά διαδοχής (Piaget,1979)71. Οπότε, με βάση τα γενικότερα 

βιβλιογραφικά συμπεράσματα (βλ. ενότητα 2.7.6)  αναμένεται από την παρούσα έρευνα ότι 

                                                           
70Η έρευνα των Schoonen, Halstijn & Bossers (1998) που σύγκρινε την αξιοποίηση μεταγνωστικών αναγνωστικών 
στρατηγικών σε ολλανδούς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών σχολικών-ηλικιακών επιπέδων με δύο έτη 
απόστασης μεταξύ τους, διαπίστωσε ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές επέδειξαν καλύτερες δεξιότητες στον εντοπισμό 
των κειμενικών χαρακτηριστικών. Σε έρευνα της Γαβριηλίδου (2004) σε μαθητές του δημοτικού (Γ΄έως Στ΄τάξη) καταλήγει 
ότι ο μέσος όρος χρήσης μεταγνωστικών στρατηγικών διαφοροποιείται αυξητικά για τους μεγαλύτερους ηλικιακά μαθητές 
ενώ το ίδιο συμβαίνει με τις κοινωνικοσυναισθηματικές στρατηγικές για τους μαθητές μικρότερης ηλικίας.. 
71Έτσι, τα σημεία στίξης ενεργοποιούν αντίστοιχες αναγνωστικές στρατηγικές και διευκολύνουν την αναγνωστική 
αφομοίωση ύστερα από μια ορισμένη ηλικιακή βαθμίδα των 10- 11 ετών. Ως δέκα ετών δεν λαμβάνουν υπόψη τη στίξη για 
να αφομοιώσουν το περιεχόμενο του κειμένου (Fayol, 1989 in Golder, Gaonac’h, 2004). Σύμφωνα με την έρευνα των 
Passerault,  & Gaonac’h (1991) τα σημεία στίξης και οι στρατηγικές αξιοποίησής τους ευνοούν την επιτάχυνση αλλά και το 
ποιοτικό αποτέλεσμα της ανάγνωσης, ιδιαίτερα των αργών αναγνωστών. Επίσης, οι έμπειροι αναγνώστες αναγνωρίζουν την 
γραμματικοσυντακτικά λογική πρόταση ή γενικά τη δομή της πρότασης ως λειτουργική ενότητα για την κατανόηση, 
ενσωματώνοντας την πληροφορία της στίξης στη μνημονική «αναπαράστασή» τους θέτοντάς τα ως «όρια» και «σταθμούς» 
αφομοίωσης του περιεχομένου που έχει ως τότε αναγνωστεί. 
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οι μεγαλύτεροι ηλικιακά τουλάχιστον μαθητές της γ΄ γυμνασίου θα υπερτερούν στη χρήση 

των πιο σύνθετων, αναβαθμισμένων και απαιτητικών στρατηγικών (λ.χ. βαθιάς γνωστικής 

επεξεργασίας, μεταγνωστικών, κοινωνικοπολιτισμικής  και κριτικής προσέγγισης) σε σχέση 

τουλάχιστον με τους μικρότερους μαθητές (α΄ γυμνασίου), ενώ είναι αμφίβολο ή ζητούμενο 

αν θα αναδειχτούν διαφοροποιήσεις ενδεικτικές και αξιοποιήσιμες για την ενδιάμεση 

ηλικιακά-σχολικά βαθμίδα της β΄ γυμνασίου72. Ωστόσο, η σχετικά μικρή ηλικιακή απόκλιση 

των υποκειμένων (ιδιαίτερα, όταν αφορούν τα συγκριτικά δεδομένα μαθητών που απέχουν 

μία σχολική τάξη) και ο περιορισμένος αλλά και άνισος αριθμός του δείγματος- ειδικά στην 

ποσοτική μας έρευνα- ενδεχομένως να μην επιτρέψουν να εμφανιστούν αυτές οι 

προσδοκώμενες διαφοροποιήσεις τόσο έντονα και πειστικά ως αποκρυσταλλωμένα 

αναγνωστικά αποτελέσματα, παρά μόνο να αποτυπωθούν ως τάσεις και εν εξελίξει 

εσωτερικές διαδικασίες. Σαφώς, βέβαια, το ερευνητικό τοπίο στον ειδικό αυτό 

προσανατολισμό- και αυτό λέγεται προκαταβολικά- χρειάζεται να εμπλουτιστεί με περαιτέρω 

έρευνες πιο εξειδικευμένες και εξαντλητικές. 

Β. Η διαφοροποίηση του φύλου , εφόσον λειτουργεί ως εξέχων παράγοντας πρόβλεψης σε 

έρευνες νευροφυσικές, βιογνωστικές, παιδαγωγικές, ψυχολογικές και γλωσσολογικές κρίθηκε 

αναγκαίο να οριστεί και να συμπεριληφθεί ως σημαντική μεταβλητή στην έρευνα για τη 

διαχείριση των στρατηγικών γλωσσικής μάθησης (λ.χ. Oxford, Nyikos & Ehrman, 1988). Το 

φύλο, επομένως, θα μπορούσε να μας δώσει πληροφορίες, εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση 

στη χρήση στρατηγικών, αξιοποιήσιμες διδακτικά, ώστε οι εκπαιδευτικοί να ενισχύουν πιο 

στοχευμένα αντίστοιχα σε αγόρια και κορίτσια στρατηγικές στις οποίες θεωρητικά ή 

στατιστικά υστερούν. Ωστόσο, τόσο οι προαναφερόμενοι περιορισμοί και σχετικοποιήσεις, 

όσο και μεθοδολογικοί περιορισμοί (λχ οριακός αριθμός και άνιση ποσόστωση δείγματος 

υποκειμένων-τουλάχιστον στην ποσοτική έρευνα), καθώς και ο σχετικός «εκδημοκρατισμός» 

τις τελευταίες δεκαετίες στις μαθησιακές και παιδαγωγικές μεθοδολογίες του θεσμικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και ο «εκσυγχρονισμός» σε στάσεις-αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

και γονέων σχετικά με τη σχολική εκπαίδευση αγοριών-κοριτσιών, που  ίσως έχει 

λειτουργήσει εξισωτικά μεταξύ τους  σε νοητικές και μαθησιακές διαδικασίες και 

γλωσσογνωστικές προσεγγίσεις, όλα λοιπόν τα παραπάνω ενδεχομένως να μην συγκλίνουν 

στη ανάδειξη εμφανών διαφοροποιήσεων στη χρήση στρατηγικών από αγόρια και κορίτσια. 

                                                           
72Για τον λόγο αυτό και  στη διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης ενεπλάκησαν  κείμενα διαφοροποιημένα θεματικά 
αλλά και διαφορετικής δυναμικής και επιπέδου αναγνωστικών «προκλήσεων», ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες 
ηλικιακές αναγνωστικές προδιαγραφές των υποκειμένων ( βλ. Παράρτημα Δ). 
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Γ. Τέλος, η βαθμολογική επίδοση αναδεικνύει εκείνες τις στρατηγικές οι οποίες, εφόσον 

ταυτιστούν ή συνδεθούν ερευνητικά με υψηλές γλωσσικές επιδόσεις και άρα υψηλού βαθμού 

γλωσσικές δεξιότητες –όπως η κριτική αναγνωστική κατανόηση- ή και εκ του  αντιστρόφου, 

διαπιστωθεί δηλαδή, η ελλειμματικότητά τους από μαθητές χαμηλών γλωσσικών επιδόσεων, 

μπορεί το δεδομένο αυτό να αποτελέσει έναν ασφαλή-όχι βέβαια και μοναδικό- 

δείκτη/παράγοντα αιτιολόγησης των χαμηλών αναγνωστικών ή παραγωγικών γλωσσικών 

δεξιοτήτων. Οπότε και η γλωσσοδιδακτική προσέγγιση των στρατηγικών μπορεί να 

ανασυγκροτηθεί με πιο σαφείς και εστιασμένους διδακτικούς στόχους.  

Μεγάλο εύρος ερευνών έχει καταδείξει τη συσχέτιση χρήσης στρατηγικών με τη 

γλωσσική αναγνωστική επάρκεια και τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών άρα και τις 

βαθμολογικές και αξιολογήσιμες επιδόσεις τους (βλ. 2.7.7). Η αναζήτηση, διερεύνηση και 

χαρτογράφηση της γκάμας των στρατηγικών που αξιοποιούν οι μαθητές μπορεί ίσως να μας 

αιτιολογήσει ή να μας συνδέσει με το γλωσσικό τους επίπεδο, εφόσον ως ένα σημείο 

διαπιστώνεται, αν όχι αντανάκλαση, μια σχέση αναλογικών συσχετισμών μεταξύ τους [λ.χ. 

διαγλωσσική θεωρία (Selinker, 1972)].  Εκεί που παρατηρούνται διαφοροποιήσεις είναι σε 

σχέση με την ποσόστωση χρήσης, την ιεράρχηση και την τυπολογία των στρατηγικών που 

αξιοποιούν επαρκείς και μη αναγνώστες και στα οποία προσβλέπει η παρούσα έρευνα. Οι 

παραπάνω παραδοχές ενθαρρύνει γλωσσοπαιδαγωγικά και τη διδακτική κινητοποίηση για 

συστηματική και στοχευμένη διδασκαλία και εμπέδωση στρατηγικών σύμφωνα με το 

γλωσσικό επίπεδο και τις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών, ώστε ο κάθε μαθητής να 

ενισχυθεί στη χρήση στρατηγικών στις οποίες υστερεί. Η παρούσα έρευνα αφορμάται,  

λοιπόν, από την επιβεβαίωση και αποσαφήνιση των συσχετισμών ανάμεσα στις ποικίλες 

στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών -αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής 

διαδικασίας- από τη μια και το βαθμολογικά διαβαθμισμένο/ιεραρχημένο γλωσσικό επίπεδο 

συνολικής γλωσσικής ικανότητας, που παρέχει θεσμικά το δεδομένο σύστημα ενδοσχολικής 

γλωσσικής αξιολόγησης, διατηρώντας πάντα την επίγνωση πως οι στρατηγικές συνεπιδρούν 

με άλλους παράγοντες στη συνδιαμόρφωση αυτής της διαβάθμισης γλωσσικής 

αποτελεσματικότητας. 

  Απώτερη επιδίωξη -και παρόμοιων της παρούσας ερευνών- είναι να καταστεί ο 

εκπαιδευτικός ικανός να υποστηρίζει μαθησιακά τους μαθητές του, εξοικειώνοντάς τους με 

στρατηγικές αξιοποιήσιμες και προσαρμόσιμες στο μαθησιακό στυλ του καθενός αλλά και 

στα ιδιαίτερα (μετα)γνωστικά (λ.χ. προϋπάρχουσα γνώση, μεταγλωσσικό κεφάλαιο, 

αναγνωστική εμπειρία, γλωσσικές επιδόσεις, κ.ά.), κοινωνικοψυχοσυναισθηματικά (λ.χ. 

επικοινωνιακότητα-συνεργατικότητα, αυτοεκτίμηση, κίνητρα μάθησης/συμμετοχής, κ.ά.) και 
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βιογνωσιακά (λ.χ. ηλικιακό επίπεδο νοητικής ωριμότητας, μαθησιακά χαρακτηριστικά 

φύλου, κ.ά.) χαρακτηριστικά τους. 

3.3 Η έρευνα στα πλαίσια της γλωσσοδιδακτικής υποστήριξης της αναγνωστικής 

ικανότητας  

Ο εκπαιδευτικός που καλείται να επικοινωνήσει, να ενισχύσει και να καλλιεργήσει 

στρατηγικές κατανόησης ή παραγωγής γραπτού και προφορικού  λόγου έχει την ευκαιρία να 

αναπτύξει το γνωστικό και εμπειρικό υπόβαθρο των μαθητών του και να αξιοποιήσει 

γλωσσικές δεξιότητες και πρακτικές που έχουν ήδη επιτευχθεί μαθησιακά. Όλοι οι 

μαθητές/τριες έχουν, δηλαδή, σίγουρα αναπτύξει ένα γνωστικό οπλοστάσιο τεχνικών και 

πρακτικών για διευκόλυνση της γλωσσικής αποτελεσματικότητας. Αυτό αποτελεί ένα 

σημαντικό μαθησιακό κεφάλαιο για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος οφείλει να το επισημάνει, να 

το αναδείξει, ώστε ο κάθε μαθητής να «αποκαλύψει» το γλωσσογνωστικό του υπόβαθρο, να 

ανασύρει τις ενσυνείδητές (ή μη) στρατηγικές που ήδη δύναται να χρησιμοποιεί, έτσι ώστε 

και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο να γίνει στοχευμένη αξιοποίησή του, γεγονός που θα 

διευκολύνει τη μάθηση, θα καταστήσει το μαθητή συμμέτοχο της μαθησιακής διαδικασίας 

και θα νοηματοδοτήσει την εσωτερίκευση νέων γνώσεων73. Αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει 

ότι συχνά ο εκπαιδευτικός θα αναγκαστεί να αποδομήσει εσφαλμένες, αναποτελεσματικές ή 

ανεπαρκείς υιοθετημένες τεχνικές, για να τις καλλιεργήσει εκ νέου συνειδητά και 

στοχευμένα. Σε κάθε περίπτωση πάντως μια τέτοια γλωσσοδιδακτική στάση που επιδοκιμάζει 

την προϋπάρχουσα γνώση ως πολύτιμο μαθησιακό εφόδιο στην εκπαιδευτική διαδικασία 

οφείλει να ξεκινήσει από την αναγνώριση, την καταγραφή και την αποτύπωση αυτού του 

λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά συσσωρευμένου βιωματικού μαθησιακού κεφαλαίου, να 

το επεξεργαστεί, να το  αποτιμήσει και να αναλύσει τις συνθήκες διαμόρφωσής του, το βαθμό 

παγίωσής του και εξάρτησής του από ενδο/εξωσχολικούς , γνωσιακούς ή εν γένει 

κοινωνικοσυναισθηματικούς παράγοντες που συν- και αλληλεπιδρούν. Έτσι ώστε, τελικά,  να 

απεικονιστεί μεθοδευμένα και συστηματικά και άρα ελεγχόμενα το απροσδιόριστο και 

αχαρτογράφητο προδιδακτικά αυτό πεδίο και να είναι σε θέση – ο εκπαιδευτικός - να 

οργανώσει, προετοιμάσει και υλοποιήσει, με βάση κάποια τεκμηριωμένη διδακτική 

μεθοδολογία, τις διδακτικές του παρεμβάσεις προς την εμπέδωση  και ανάπτυξη στρατηγικών 

                                                           
73Σύμφωνα με την  Psaltou-Joycey, (2010) « Η διερεύνηση των στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης βασίζεται στην 
ερευνητική υπόθεση ότι η επιλογή και χρήση των κατάλληλων στρατηγικών εκ μέρους των μαθητών συνεισφέρει στην 
αναπτυξιακή εξέλιξη και ενίσχυση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων και παράλληλα τους καθιστά αυτόνομους διαχειριστές 
της γλώσσας, εφόσον η γνώση αυτών των στρατηγικών τους δίνει την ευκαιρία να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο όλους τους διαθέσιμους γλωσσοκειμενικούς, περικειμενικούς, διαπροσωπικούς και συναισθηματικούς πόρους». 
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γλωσσικής κατάκτησης σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων. Η διδασκαλία, λοιπόν, πρέπει να 

ξεκινά με τις πιο βασικές, τις πλέον ωφέλιμες -σε σχέση με  το δυναμικό των μαθητών και τις 

ανάγκες τους-, τις πιο οικείες στο γνωστικό τους κεφάλαιο στρατηγικές, προτείνοντας 

σταδιακά και ενσωματώνοντας και τις υπόλοιπες  (Τζιβινίκου, 2015). 

Τελικά, η ολοκληρωμένη και επαρκής αντίληψη του εκπαιδευτικού για τις 

μαθησιακές ανάγκες, ελλείψεις, προοπτικές, δυνατότητες των μαθητών του, καθώς και η 

αποσαφήνιση των διαφοροποιημένων τους μαθησιακών επιπέδων και τρόπων πρόσληψης της 

γνώσης, μέσα από μία συστηματική, αναλυτική και παιδαγωγικά έγκυρη χαρτογράφηση του 

μαθησιακού δυναμικού της ομάδας σε επίπεδο στρατηγικών αποτελεί για τον εκπαιδευτικό 

ένα άρτιο μαθησιακό εργαλείο και γνώμονα διαμόρφωσης σχεδιασμού νέων, 

εμπεριστατωμένων και επικαιροποιημένων μαθητοκεντρικών διδακτικών μεθόδων και 

παρεμβάσεων (Κωνσταντοπούλου, 2002 στο Φωτιάδου 2015). 

3.3.1 Η γλωσσοδιδακτική σημασία της καταγραφής, συστηματοποίησης και 

ταξινόμησης στρατηγικών 

 Στην έρευνα της Marefat  (2003) επισημαίνεται ότι της υλοποίησης μιας 

συγκεκριμένης, στοχευμένης και μεθοδικά σχεδιασμένης άμεσης διδασκαλίας στρατηγικών 

γλωσσικής μάθησης οφείλει να προηγείται μια εμπεριστατωμένη διερεύνηση των 

στρατηγικών που ήδη χρησιμοποιούν οι μαθητές∙ διαδικασία που επίσης ενισχύει το βαθμό 

επίγνωσης της αξιοποίησής τους. Η αναγνώριση, επιλογή, αξιολόγηση και ενσωμάτωση νέων 

στρατηγικών γλωσσικής μάθησης στο ρεπερτόριο ενός μαθητή υποβοηθείται σημαντικά από 

την πρότερη αξιολόγηση και αυτεπίγνωση των στρατηγικών που ήδη χρησιμοποιεί. Από τη 

στιγμή που ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται να προάγει το γλωσσοαναγνωστικό επίπεδο των 

μαθητών του μέσω της διδασκαλίας των στρατηγικών κρίνεται αναγκαία και χρήσιμη η 

διαγνωστική ανίχνευση στρατηγικών που ήδη εφαρμόζουν οι μαθητές μέσα από ποικίλες 

μεθόδους καταγραφής, συστηματοποίησης και ταξινόμησης στρατηγικών (Block & Pressley, 

2002∙ O΄ Connor, 2007 στο Τζιβινίκου, 2015), ώστε να ενισχυθεί η εμπέδωσή τους μέσω της 

επίγνωσης αλλά και να προετοιμαστεί γνωστικά και μεταγνωστικά η αξιοποίηση νέων 

στρατηγικών (Faerch & Casper, 1983∙ Nae-Dong Yong, 2003).  Όπως φάνηκε από την έως τώρα 

μελέτη των γλωσσικών στρατηγικών,  συγκεκριμένες στρατηγικές ενισχύουν συγκεκριμένες 

γλωσσικές δεξιότητες. Άρα, υπάρχουν κατηγορίες εξειδικευμένων στρατηγικών διαθέσιμων 

που, εφόσον αναδειχτούν κατάλληλα διδακτικά, μπορούν να ενισχύσουν, να θωρακίσουν 

συγκεκριμένες γλωσσικές δεξιότητες/υποδεξιότητες σε  μαθητές που παρουσιάζουν 
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συγκεκριμένες γλωσσικές αδυναμίες. Η κατηγοριοποίηση και η τυπολογική διάκριση των 

προαναφερόμενων στρατηγικών -των κεκτημένων και των διδακτικά προτεινόμενων- με 

ποικίλα μεθοδολογικά και  ποιοτικά κριτήρια αποτελεί σημαντική μεθοδολογική προϋπόθεση 

τόσο για τη διερεύνησή τους  στο μαθητικό πληθυσμό όσο και για τον διδακτικό 

μεθοδολογικό σχεδιασμό προκειμένου να λειτουργήσουν στα πλαίσια της αυτόνομης, 

συνειδητής μάθησης, ειδικά σε τάξεις με ανομοιογενή και ετερόκλητο γνωστικά και 

πολιτισμικά μαθητικό πληθυσμό.   

Το νέο πεδίο προβληματισμού, λοιπόν, που προκύπτει για τους μελετητές σε σχέση με 

τη δημιουργική γλωσσοπαιδαγωγική σύνδεση στρατηγικών και γλωσσικών ικανοτήτων 

αφορά τη σημασία που αποκτούν οι έρευνες καταγραφής και χαρτογράφησης των 

στρατηγικών ανάγνωσης που αξιοποιούν ήδη οι μαθητές –σκόπιμα ή ασύνειδα- στο βαθμό 

που αυτή η αποτύπωση μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς και μοντέλο ελέγχου της 

σταδιακής ανάπτυξης και εμπλουτισμού του ρεπερτορίου στρατηγικών των μαθητών αλλά 

και ταυτόχρονα ως ένα «διαγνωστικό τεκμήριο» του επιπέδου και του φάσματος χρήσης 

στρατηγικών του κάθε υποκειμένου χωριστά ή σε ομαδοποιημένες κατηγορίες μαθητών με 

ποικίλα κριτήρια - ποσοτικά ή ποιοτικά- χαρακτηριστικών τους. Σύμφωνα με ερευνητές 

(Nunan, 1999∙ Υψηλάντης & Μούτη, 2015)  η αυτεπίγνωση των μαθητών σε σχέση με τις 

στρατηγικές που ενσυνείδητα διαχειρίζονται ενισχύει τις γλωσσομαθησιακές τους επιδόσεις, 

εφόσον μια τέτοια μεταγνωστικού τύπου κατάκτηση εμπίπτει στη δυναμική του αυτοελέγχου 

και της αυτορρύθμισης της μάθησηςΆρα, ο συσχετισμός ειδικών τύπων χρήσης στρατηγικών 

με ιδιαίτερα μαθησιακά ή κατηγορικά  χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού ενδέχεται 

να προσφέρει στον δάσκαλο πολύτιμες πληροφορίες για τις προτιμήσεις, τις μαθησιακές 

ιδιαιτερότητες ή τις προνομιούχες πρακτικές που ακολουθούν οι επιτυχημένοι αναγνώστες 

και που πιθανά μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά και από άλλους μαθητές με ανάλογα 

κατηγορικά χαρακτηριστικά τους (Fazeli, 2011).   

Οι Block & Pressley (2002) κατάρτισαν έναν οδηγό με κανόνες αρχές για τη 

διδασκαλία των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης με επτά βασικές παραμέτρους. 

Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι ο εκπαιδευτικός (6η αρχή) οφείλει να εμπλέκει τους μαθητές 

του σε συστηματική και εμπειρική αξιοποίηση κατάλληλων και αποτελεσματικών 

στρατηγικών. Αυτό αναδεικνύει μία πρώτη ευθύνη για τον εκπαιδευτικό που αποφασίζει να 

διδάξει συστηματικά και εμπεριστατωμένα στρατηγικές αναγνωστικής πρόσκτησης, να 

διερευνήσει, δηλαδή, και να καταγράψει μεθοδικά ποιες  στρατηγικές ανάγνωσης  αξιοποιούν 

οι μαθητές του , με ποιο τρόπο τις εφαρμόζουν, σε ποιες υστερούν και που χρειάζονται 

ενίσχυση. Η επόμενη μεθοδευμένη κίνηση που καλείται να υλοποιήσει ο εκπαιδευτικός (7η 
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αρχή) είναι να προβεί σε τακτικές ομαδοποίησης/κατηγοριοποίησης των μαθητών του  σχέση 

με συγκεκριμένα κριτήρια και μεταβλητές διαφοροποίησής τους, ώστε να είναι σε θέση να 

διδάξει στρατηγικές στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες γνωστικές/μαθησιακές 

ανάγκες τους. Άρα, και εδώ η υλοποίηση μιας διερευνητικής διαδικασίας του γνωστικού και 

εμπειρικού  πεδίου των μαθητών του σε επίπεδο χρήσης και συχνότητας χρήσης  τύπων και 

ρεπερτορίου  στρατηγικών και σε συνάρτηση με ειδικά και κατηγορικά χαρακτηριστικά τους 

για την οργάνωση εξατομικευμένων ή ομαδοκεντρικών παρεμβάσεων κρίνεται ως 

απαραίτητη προϋπόθεση  πριν την εκκίνηση της σχεδιασμένης διδασκαλίας. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Σπαντιδάκης (2004) για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές 

δυσχέρειες στο γραπτό λόγο εν γένει: «Αν δεν εντοπιστεί με σαφήνεια, εγκυρότητα και 

αξιοπιστία το πρόβλημα, τότε πιθανά ο δάσκαλος να διδάσκει το μαθητή στρατηγικές, 

δεξιότητες ή γνώσεις τις οποίες στην πραγματικότητα ο τελευταίος δεν τις έχει ανάγκη. Έτσι, 

χάνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος χωρίς στην ουσία ο μαθητής να υποστηρίζεται 

κατάλληλα».                                                                                                                          

Τέλος, μελετητές υποστηρίζουν (Υψηλάντη & Μούτη, 2015)   ότι η διερευνητική 

χαρτογράφηση στρατηγικών «οδηγεί στην καλλιέργεια μιας πρώτης συνειδητότητας 

αναφορικά με τον τρόπο εκμάθησης αλλά και αναπτύσσει ένα μεγάλο βαθμό αυτονομίας 

στους μαθητές, καθώς η αναγνώριση και συνειδητοποίηση των στρατηγικών που ήδη 

χρησιμοποιούν αποτελεί ένα υπόβαθρο, πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί ένα μάθημα 

βασιζόμενο σε στρατηγικές μάθησης αλλά και σε μια αυτόνομη πορεία γλωσσικής 

εκμάθησης». Η παραπάνω παραδοχή  προσδίδει στις ερευνητικές αυτές διαδικασίες μια 

προστιθέμενη αξία μαθησιακής στόχευσης, εφόσον πέρα από ένα στάδιο ερευνητικού 

σχεδιασμού που αποβλέπει σε μια απώτερη διδακτική υλοποίηση αποτελεί η ίδια μια 

αυτούσια, αυτόνομη και επωφελή μαθησιακή εμπειρία, που φαίνεται να εμπλέκει και να 

ενεργοποιεί εποικοδομητικά γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες των μαθητών. 

3.4 Η σημασία του προσανατολισμού της έρευνας σε στρατηγικές ερμηνευτικής και 

κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης 

Στο 1ο κεφάλαιο (1.5.6-1.5.9) διαπιστώθηκε ότι, όπως και κάθε άλλη νοητική και γνωστική 

ανθρώπινη έκφανση, και η ανάγνωση, ως γνωστικό εφόδιο, προσδιορίζεται κυρίως κοινωνικά 

και συνδέεται με δομές, θεσμούς, στάσεις, ιδεολογίες, πρακτικές, τάξεις, φύλα, αντιφάσεις-

ανισότητες, ταυτότητες (Gee, 1993). Άρα, η αναγνωστική κατανόηση, ως μέρος ενός 

γενικότερου κοινωνικού γραμματισμού, δεν περιορίζεται σε γνωστικές δεξιότητες αλλά 
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τροφοδοτείται και συγκροτείται μέσω ενός δικτύου παραμέτρων σχετιζόμενων με το 

κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που αναπτύσσεται κοινωνιομαθησιακά  κάθε άνθρωπος 

και με τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ταυτότητας που έχει διαμορφώσει. Μια τέτοια 

προσέγγιση, όμως, προϋποθέτει μεθοδολογικό και κριτικό αναστοχασμό στη σχέση μας, ως 

αναγνώστες, με το γραπτό λόγο. Μέσα από μια τέτοια οπτική και ως συνιστώσα του 

σχολικού εγγραμματισμού η κριτική ανάγνωση συμβολίζει την απαγκίστρωση από την 

απλουστευμένη και μονοδιάστατη «κατανόηση» λέξεων και το πέρασμα στη δυνατότητα 

πρόσληψης της βαθιάς δομής του γλωσσικού κώδικα, που οδηγεί στην πλήρη αναγνωστική 

κατανόηση74,  όπου ο αναγνώστης δεν προσπαθεί να «εξάγει» το νόημα (τι λέει) του 

κειμένου-«αυθεντία», αλλά μέσω  μιας αμφίδρομης, δυναμικής και απαιτητικής γνωστικά 

διαδικασίας, το άτομο με αφορμή το κείμενο και σε συνδιαλλαγή με αυτό να ¨οικοδομεί¨ το 

δικό του νόημα (Pearson & Raphael στο Ματσαγγούρας, 2007∙ Ντάβου, 2000). Αυτή η 

προσέγγιση του γραμματισμού αναγνωρίζει τη γλωσσική δεξιότητα της ανάγνωσης ως ένα 

εξαιρετικό εργαλείο πρόσληψης, κατανόησης, ερμηνείας του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου 

σε όλα του τα επίπεδα και προσανατολίζει και την ίδια τη μαθησιακή και εκπαιδευτική 

στοχοθεσία της αναγνωστικής διαδικασίας στην ανάπτυξη και πρόσκτηση υποδεξιοτήτων και 

στρατηγικών ανάγνωσης, που θα επιτυγχάνουν σε υψηλό βαθμό την κατανόηση και 

ερμηνευτική προσέγγιση του κειμενικού κόσμου, ώστε το άτομο να εκμαιεύσει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τις προοπτικές του λειτουργικού γραμματισμού.  

Η διαχείριση, όμως, και η δυναμική αξιοποίηση των «καινοφανών» δυνατοτήτων της 

σύγχρονης και περίπλοκης αυτής αναγνωστικής προσέγγισης χρειάζεται να συνεπικουρείται 

από αντίστοιχα μεθοδολογικά αναγνωστικά εργαλεία και μοντέλα από την πλευρά του 

αναγνώστη-μαθητή αλλά και του εκπαιδευτικού που επιφορτίζεται με το καθήκον να διδάξει 

τις «τεχνικές» αυτές στα πλαίσια μιας σύγχρονης, δημοκρατικής και διαπολιτισμικής 

γλωσσοδιδακτικής εκπαίδευσης. Τέτοιες ανάγκες σχετίζονται ιδιαίτερα με γνωστικές 

στρατηγικές βαθιάς επεξεργασίας (που επισημαίνουν λ.χ. τις κειμενικές δομές του είδους ή το 

επικοινωνιακό πλαίσιο της πολυτροπικότητας, κ.ά.), μεταγνωστικές (λ.χ. επίγνωση της 

σημασίας αναζήτησης εναλλακτικών στρατηγικών και πληροφοριών για επίτευξη 

αποτελεσματικότερης κατανόησης) αλλά και κριτικής προσέγγισης, (λ.χ. αξιοποίηση 

γνωστικού-ιδεολογικού  υπόβαθρου και αντιπαραβολή με ανάλογες αναγνωστικές εμπειρίες, 

αποσαφήνιση των επικοινωνιακών και ιδεολογικών στόχων του συγγραφέα, κ.ά.),  εφόσον 

                                                           
74Κατ΄αυτήν την έννοια ο λειτουργικός γραμματισμός οφείλει πλέον να περιλαμβάνει και τον κριτικό γραμματισμό, ως την 
πιο επεξεργασμένη μορφή αναγνωστικής προσέγγισης και ο οποίος δεν μπορεί να θεωρείται πλέον «πολυτέλεια» των 
εξειδικευμένων διανοουμένων/επιστημόνων αλλά βασική και θεμελιώδης δεξιότητα που δικαιούται να αναπτύσσει κάθε 
μαθητής που ολοκληρώνει τους δύο βασικούς κύκλους σπουδών 
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βοηθάνε τον μαθητή να αποστασιοποιηθεί από το εμπόδιο της λέξης και να αξιοποιήσει 

πολλαπλά και ποικίλα κειμενικά, συγκειμενικά και περικειμενικά  χαρακτηριστικά, για να 

αναδείξει στοιχεία βαθύτερης κατανόησης με συνολικότερη οπτική, ολιστική ανάγνωση και 

με πιο δημιουργικό, αυτόνομο, προσωπικό και κριτικό τρόπο. Σε μια τέτοια προοπτική 

εμπλέκεται η παρούσα εργασία αναδεικνύοντας και προτείνοντας μεταξύ άλλων και την 

αξιοποίηση κατάλληλων αναγνωστικών στρατηγικών κριτικής προσέγγισης των κειμένων ως 

ειδικών παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων. 

3.4.1 Στρατηγικές κριτικής προσέγγισης ως ειδική τυπολογική κατηγορία 

Τα κείμενα αντιμετωπίζονται ως «γλωσσικές και νοηματικές δομές», ως «φορείς» αλλά και 

συντελεστικά, αναπαραγωγικά μέσα ιδεολογικών στερεοτύπων και κοινωνικοοικονομικών 

μοντέλων, ως προϊόντα κοινωνικοπολιτισμικού περιεχομένου αλλά και αντικείμενα κριτικής 

επεξεργασίας (Ν.Π.Σ., 2011). Είναι φυσικό επακόλουθο αυτή  η νέα προοπτική της κριτικής 

προσέγγισης της αναγνωστικής μεθόδευσης στη σχολική εκπαίδευση να αναζητά 

μεθοδολογικά εργαλεία και τακτικές ανάπτυξης και ενίσχυσής της. Στα πλαίσια αυτά η 

ανάγκη για ανάδειξη, προσδιορισμό, επισήμανση και διερεύνηση στρατηγικών με τέτοιο 

ποιοτικό και λειτουργικό προσανατολισμό αποτέλεσε και το ερευνητικό έρεισμα της 

παρούσας έρευνας σε συνδυασμό με την αναζήτηση και το ενδιαφέρον για συνολική 

ενδυνάμωση και αναβάθμιση των αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως, η εξειδικευμένη και εστιασμένη μελέτη και 

κατηγοριοποίηση τέτοιων στρατηγικών θεωρήθηκε αναγκαία και σημαντική για την 

περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίησή τους και κρίθηκε σκόπιμο στα πλαίσια και της 

ενσωμάτωσης του κριτικού γραμματισμού στις νέες παιδαγωγικές στοχεύσεις να 

αποτελέσουν ειδική και διακριτή κατηγορία στην τυπολογική ταξινόμηση των στρατηγικών 

ανάγνωσης , εφόσον τους αναλογεί ένας πολύ ιδιαίτερος, στοχευμένος και ξεκάθαρος ρόλος, 

αυτός της κριτικής, διεισδυτικής , κοινωνικά ευαισθητοποιημένης και ιδεολογικά 

φορτισμένης «λοξής  ματιάς»  κάθε κειμενικού υλικού, πόσο μάλλον αυτών των κειμενικών 

ειδών, που ως επί το πλείστον αποτελούν γλωσσοδιδακτικό αντικείμενο μάθησης και 

διδασκαλίας  στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

Μια βασική παραδοχή-αξίωμα για την αναγνωστική κατανόηση είναι ότι αυτή 

συμβαίνει ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα και γι αυτό το λόγο τα προγράμματα διδασκαλίας 

οφείλουν να διαφοροποιούν τους τύπους διδασκαλίας που παρέχουν. Κεντρικό  άξονα της 

διαφοροποιημένης και πολυεπίπεδης διδασκαλίας αποτελεί η διδασκαλία ποικίλων 
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στρατηγικών, ώστε η επίτευξη κατανόησης να τεθεί πιο άμεσα υπό τον έλεγχό των μαθητών.  

Η Block (1992) υποστηρίζει ότι ο σχεδιασμός οποιασδήποτε διδασκαλίας οφείλει να 

αντιμετωπίζει την κατανόηση ως μια «κατασκευαστική»/ «επινοητική» διαδικασία, που μέσα 

στη σχολική αίθουσα δομείται με έντεχνο τρόπο με τη συνδρομή του κειμένου-συγγραφέα, 

των μαθητών και του δασκάλου. Μια τέτοια διαδικασία καθιστά ικανούς τους αναγνώστες να 

αναπτύξουν τη δική τους θεώρηση και να ανακαλύψουν τις κειμενικές προθέσεις, καθώς 

γίνονται κοινωνοί του περιεχομένου, αναβαθμίζοντάς τους από «καλούπια», που οι 

συγγραφείς τα «γεμίζουν» με τις ιδέες/αλήθειες τους σε «γλύπτες».  

Αλλά και από κοινωνικοψυχολογική οπτική προκύπτει ότι οι στόχοι του ίδιου του 

αναγνώστη και οι αντιλήψεις/πεποιθήσεις του, η γλωσσική του επάρκεια και το προϋπάρχον 

γνωστικό του  κεφάλαιο είναι εξίσου σημαντικές παράμετροι στην εξαγωγή νοήματος από 

ένα κείμενο, όσο και οι τυπωμένες λέξεις του και τα κοινωνικά-πολιτικά-ιστορικά 

συμφραζόμενά του (Bloom, 1986). Επομένως, η επίτευξη εμπλουτισμένης ανάδειξης 

νοημάτων σε ένα κείμενο (ή αλλιώς ερμηνευτική και κριτική αναγνωστική προσέγγιση) 

συνδέεται με την «ευρύτητα» ή τη «στενότητα» ενός συνεχούς από σκέψεις, που  το ένα του 

άκρο ορίζεται από τα επιδιωκόμενα νοήματα που ο συγγραφέας επιδιώκει να μεταδώσει και 

στο άλλο του από τον δυναμικό συσχετισμό τους με την προσωπική ζωή (πνευματική, 

ψυχοσυναισθηματική, κοινωνικοπολιτισμική) του κάθε αναγνώστη (Block & Mangieri, 1996). 

Κι εδώ ο ρόλος της αξιοποίησης στρατηγικών κατά τη διδασκαλία της αναγνωστικής 

κατανόησης οφείλει να γίνεται αλληλένδετα και σε συνάρτηση με τη διδασκαλία αντίστοιχων 

κειμενικών τεχνικών- στρατηγικών ερμηνευτικής και κριτικής προσέγγισης της ανάγνωσης. 

Κατά συνέπεια, σημαντικό ρόλο για την επίτευξη της προαναφερόμενης εμπλουτισμένης 

αναγνωστικής κατανόησης είναι η ποσόστωση που πετυχαίνει ο αναγνώστης –ή ο δάσκαλος 

που τον καθοδηγεί- ανάμεσα στη συμβατική  αναγνώριση, άντληση και πρόσκτηση του 

εμπρόθετου «νοήματος» του κειμένου (απλή κατανόηση) από τη μια και  στο βαθμό της  

ενσυνείδητα ελεύθερης, αυτόβουλης και «μη προδιαγεγραμμένης» ανάγνωσης- ή 

διδασκαλίας ανάγνωσης- (ερμηνευτική και κριτική ανάγνωση) από την άλλη,  με κύριο άξονα 

– και στις δύο περιπτώσεις- την εφαρμογή κατάλληλων στοχοθετημένων στρατηγικών. 

3.4.2 Το θεωρητικό υπόβαθρο της κριτικής προσέγγισης κειμένων 

Εξειδικεύοντας στο πεδίο της αναγνωστικής κατανόησης, μέσα από την οπτική του κριτικού 

γραμματισμού και της κριτικής ανάγνωσης (βλ. 1.5.6-1.5.9) επιβεβαιώνουμε πως οι ποικιλίες 

της γλωσσικής έκφρασης αποκτούν τότε την ουσία της κοινωνικής τους διάστασης, όταν 
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αντιμετωπίζονται από τους κριτικούς αναγνώστες ως «ενδείκτες κοινωνικών παραμέτρων και 

ως μηχανισμοί δόμησης ταυτοτήτων, ιδεολογικών στάσεων-συμπεριφορών και «σχέσεων 

εξουσίας» και η ανάγνωση εκλαμβάνεται ως η ενσυνείδητη και διεισδυτική διαδικασία που 

αποσκοπεί στην  «αποκάλυψη», κατανόηση και ερμηνεία των λειτουργιών που επιτελούν. 

Υπενθυμίζεται συμπεριληπτικά ότι η κριτική ανάγνωση δεν αντιμετωπίζει τον ώριμο 

αναγνώστη ως έναν ιδανικό «αναπαραγωγό»  του κειμενικού υλικού  που απλά «αντανακλά» 

το σημασιολογικό περιεχόμενο με εγκυρότητα και πιστότητα αλλά ως ένα υποκείμενο που 

ανασύρει τα εύστοχα εκείνα ερωτήματα που θέτουν το κείμενο σε «δοκιμασία», ώστε να 

αντλήσουν, κατά το δυνατόν, τις πολλαπλές σημασίες που το κείμενο και ο αναγνώστης 

μπορούν να στηρίξουν, «ζυγίζοντας» τις υποδηλώσεις που αναδεικνύονται για το τρίπτυχο 

της αναγνωστικής επικοινωνίας (συγγραφέας-κείμενο-αναγνώστης) αλλά ακόμα και για το 

περιρρέον περιβάλλον και τα μέσα που συνεπιδρούν για τη διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της κριτικής ανάγνωσης υποστηρίζονται από και 

καλλιεργούνται με αντίστοιχες στρατηγικές κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης που 

αξιοποιήθηκαν για τη συγκρότηση ενός μοντέλου/πλαισίου στρατηγικών ανάγνωσης 

σύμφωνα με το οποίο διερευνάται, αξιολογείται και αποτιμάται η ποιότητα της αναγνωστικής 

διαδικασίας εκ μέρους των υποκειμένων της ανάγνωσης, αν και κατά πόσο πληροί τα 

¨κριτήρια¨ μιας κριτικής ανάγνωσης, και τα οποία αντιστοιχούν σε ένα ανώτερο επίπεδο 

«τριτοβάθμιας» αναγνωστικής κατανόησης75. Πρόκειται για ένα αλληλένδετο οργανικό 

σύμπλεγμα, όπου η μία συνιστώσα προϋποθέτει αλλά και υποστηρίζει την άλλη, όπου πολύ 

σχηματικά θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την κριτική σκέψη ως τον απώτερο μαθησιακό 

και εκπαιδευτικό (και γιατί όχι και κοινωνικοιδεολογικό) στόχο ενός σύγχρονου και 

πολυδιάστατου σχολείου, την κριτική ανάγνωση ως ένα από τα  ζωτικά μαθησιακά πεδία, 

όπου διεξάγονται (ή πρέπει να διεξάγονται) οι απαιτούμενοι μετασχηματισμοί στόχων, 

στάσεων, μεθόδων, υλικών και τις στρατηγικές κριτικής προσέγγισης ως κάποια από τα  

μέσα/εργαλεία, που διαθέτει η νέα αυτή διάσταση της εκπαίδευσης, ώστε να εμπεδωθούν και 

να μετουσιωθούν οι θεωρητικοί στόχοι σε συγκεκριμένες αναγνωστικές πρακτικές, που θα 

αναδείξουν νέες δυναμικές στην αναγνωστική κατανόηση και θα θωρακίσουν με απαραίτητες 

δεξιότητες /εφόδια τους μαθητές μας. 

Το θεωρητικό πλαίσιο που αξιοποιήθηκε έχει «κατοχυρώσει», με αποδοχή της 

ρευστότητας και συμβατικότητας που το χαρακτηρίζει, ένα πλαίσιο κριτηρίων και 

προδιαγραφών α) για τη διαμόρφωση, ανάδειξη, συγκρότηση και ταξινόμηση επιλεγμένων 

                                                           
75Στην παρούσα έρευνα το προσδιορίσαμε ως «επίπεδο της κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης» 
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και εστιασμένων στρατηγικών,   που έχουν ενσωματωθεί στο ποσοτικό ερευνητικό εργαλείο 

δημογραφικής αυτοαναφοράς (ερωτηματολόγιο) και αντιπροσωπεύουν την οπτική της 

κριτικής ανάγνωσης των κειμένων από τους αναγνώστες-υποκείμενα υπηρετώντας 

ταυτόχρονα το τρίτο επίπεδο της κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης. Πρόκειται για 13 

ερωτήματα στρατηγικές (εκ συνόλου 66 ερωτημάτων-αναφορών) που αντιπροσωπεύουν το 

20% περίπου του συνολικού αριθμού στρατηγικών που αξιοποιήθηκαν και που κατανέμονται 

σε επτά τυπολογικά διακριτές κατηγορίες στρατηγικών. Οι περισσότερες από αυτές 

υπηρετούν το 3ο επίπεδο κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης (11) και δύο (2) το 2ο επίπεδο 

ερμηνευτικής αναγνωστικής προσέγγισης (βλ. Πίνακας 4.1). β) για την επεξεργασία, 

αξιολόγηση και τυπολογική ταξινόμηση των ποιοτικών δεδομένων-αναφορών που ανέδειξε 

το ποιοτικό ερευνητικό εργαλείο της προφορικής εξωτερίκευσης μέσω της θεματικής 

ποιοτικής ανάλυσής τους (βλ. Ενότητα: Αποτελέσματα Ποιοτικής Έρευνας). 

3.4.3 Συγκρότηση τυπολογικής κατηγορίας στρατηγικών κριτικής αναγνωστικής 

προσέγγισης 

Η σύγχρονη παιδαγωγική έχει προσδώσει μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη και κατ΄επέκταση 

στη διδασκαλία της κριτικής σκέψης ως υψηλής κλίμακας και ανώτερης ποιοτικής υφής 

εκπαιδευτικό στόχο. Γι αυτό και όλα  σχεδόν τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών (ΠΣ) έχουν 

ενσωματώσει στις πρωταρχικές τους επιδιώξεις την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσω 

των αναλυτικών προγραμμάτων (ΑΠ). Τα ποικίλα όμως διδακτικά μοντέλα που 

αναπτύσσονται σε αυτήν την κατεύθυνση εξαρτώνται από τις εννοιολογικές και λειτουργικές 

διαστάσεις, που η κάθε προσέγγιση δίνει στη φύση της κριτικής σκέψης. Στο σημείο αυτό δε 

θα επεκταθούμε περαιτέρω στο πλήθος των θεωρητικών εκδοχών και «αναγνώσεων» που 

έχουν διατυπωθεί σχετικά αλλά προτεραιότητά μας είναι να κατανοήσουμε, να 

προσδιορίσουμε και να υιοθετήσουμε ένα επιστημονικά αποδεκτό περίγραμμα λειτουργικού 

ορισμού για αυτήν, που θα είναι σε θέση να συμπεριλάβει θεωρητικά αλλά και να ικανοποιεί 

εμπειρικά τις νοητικές συνάψεις των χαρακτηριστικών της κριτικής σκέψης με τις 

αντίστοιχες στρατηγικές κριτικής προσέγγισης του γραπτού λόγου που η ερευνητική πορεία 

έχει καταδείξει, ώστε να επαληθεύεται-  και στα δύο προαναφερόμενα επίπεδα-  πως η 

αξιοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών πρόσκτησης ενός γραπτού κειμένου από την πλευρά 

του αναγνώστη  είναι συμβατή με μια κριτική προσέγγιση της ανάγνωσης και ενδυναμώνει 

την κριτική σκέψη. 
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Με αφετηρία τα βασικά χαρακτηριστικά της κριτικής ανάγνωσης,76 παρουσιάζονται 

στη συνέχεια οι πλέον σημαντικές αναγνωστικές τεχνικές και ενσυνείδητες  νοητικές δράσεις, 

οι οποίες επί της ουσίας προδιαγράφουν και προσομοιώνουν και τις αντίστοιχες στρατηγικές 

κριτικής προσέγγισης, που προτείνονται και αναδεικνύονται ως μια διακριτή τυπολογικά 

κατηγορία σύνθετων και απαιτητικών στρατηγικών, αυτών της κριτικής αναγνωστικής 

προσέγγισης ή κριτικού στοχασμού και επεξεργασίας. Να τονιστεί, εδώ , ότι η ταύτιση μιας 

στρατηγικής με ένα συγκεκριμένο επίπεδο αναγνωστικής προσέγγισης (λ.χ. ερμηνευτικό ή 

αμιγώς κριτικό) δεν εξαρτάται μόνο από τη φύση, την ποιότητα και τη λειτουργική 

περιγραφή της στρατηγικής αλλά κυρίως από το πώς αυτή εφαρμόζεται και υπηρετεί τις 

συγκεκριμένες  ανάγκες κατανόησης της αναγνωστικής περίστασης στην ειδική αναγνωστική 

συνθήκη. Γι αυτό, αναφέρουμε εκ των προτέρων ότι οι στρατηγικές αυτές προτείνονται ως 

εκπορευόμενες και σχετιζόμενες με την ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση της ανάγνωσης 

χωρίς στεγανά και απαραβίαστα όρια ούτε μεταξύ τους ούτε ακόμα και με το πρώτο, 

απλούστερο επίπεδο της αναγνωστικής κατανόησης, που αφορά απλά στην πρόσκτηση της 

πληροφορίας. Ενδεικτικά και περιγραφικά αναφέρονται, ως οργανικά στοιχεία της κριτικής 

ανάγνωσης : 

- Ο εντοπισμός και επισήμανση  του βασικού και ουσιώδους σε ένα κείμενο και κατανόηση 

των τρόπων και μέσων, με τα οποία επιτυγχάνεται μία ακολουθία, λ.χ. γεγονότων 

(εννοιολογικά ή και κειμενογλωσσικά) (τεχνικές αξιοποιήσιμες και για τα τρία επίπεδα 

ανάγνωσης) 

- Ταξινομητική διαφοροποίηση των δεδομένων του κειμενικού περιεχομένου77 

                                                           
76Όπως τα έχουμε ήδη περιγράψει στο κεφάλαιο της ανάγνωσης (1.5.6 - 1.5.9) και τα οποία διαμόρφωσαν ένα θεωρητικό 
άξονα αναφοράς και ένα αξιολογικό πλαίσιο ενσωμάτωσης για την έρευνά μας  και συνέβαλλαν - μεταξύ άλλων- στη 
συστηματικοποίηση και κατάταξη των στρατηγικών ανάγνωσης που αξιοποίησαν οι μαθητές για την επίτευξη του 3ου 
επιπέδου ανάγνωσης (κριτικής προσέγγισης). 
77Ένα υποθετικό παράδειγμα αξιοποίησης της κριτικής σκέψης και ανάγνωσης μέσω της χρήσης της συγκεκριμένης 

στρατηγικής,  η οποία θα μπορούσε ανάλογα τη λειτουργία , τη  συνθετότητα και τη στοχοθεσία της να εκληφθεί ή να 

υλοποιηθεί τυπολογικά ως γνωστική/μεταγνωστική ή κριτικής προσέγγισης στρατηγική, υπηρετώντας διαφορετικά επίπεδα 

ανάγνωσης, ας είναι το παρακάτω: Σε ένα κείμενο επιχειρηματολογίας/πειθούς ενδέχεται ο συγγραφέας να συγχέει –σκόπιμα 

ή απρόθετα- τα αντικειμενικά τεκμήρια με τις ενδείξεις ή τις προσωπικές του  υποθέσεις, γεγονός που α) συσκοτίζει την 

κατανόηση και την ερμηνεία (1ο και 2ο επίπεδο ανάγνωσης) β) αποπροσανατολίζει τη διαλεκτικότητα και μεθοδολογία της 

επιχειρηματολογίας (2ο , ερμηνευτικό επίπεδο ανάγνωσης) γ) υποβαθμίζει την εγκυρότητα του κειμένου ως πόρου 

ιδεών/απόψεων (μεταγνωστική κυρίως προσέγγιση του 3ου επιπέδου της κριτικής προσέγγισης της ανάγνωσης) δ) 

δημιουργεί ερωτήματα σε σχέση με τις προθέσεις ή τις ικανότητες του συγγραφέα (2ο , ερμηνευτικό επίπεδο ανάγνωσης) στ) 

θέτει σε κίνηση τα αντανακλαστικά κριτικής σκέψης και ανάγνωσης του αναγνώστη, ο οποίος καλείται να αιτιολογήσει  

αυτές τις επιλογές, να αντιπαρατεθεί, να αμφισβητήσει, να υποθέσει ή να εξάγει συμπεράσματα σε σχέση με τις 

ιδεολογικοκοινωνικές σκοπιμότητες και να αντιπαραβάλλει τα δικά του επιχειρήματα και το δικό του κριτικό λόγο (3ο , 

επίπεδο κριτικής προσέγγισης της ανάγνωσης). Σε ένα άλλο κείμενο, η ίδια στρατηγική θα μπορούσε, βέβαια, να 



190 
 

- Αναζήτηση εννοιολογικών σχέσεων και συσχετισμών  

- Πραγμάτωση αξιολογήσεων για το ανεγνωσμένο υλικό 

- Εξαγωγή συμπερασμάτων από το δηλωτικό και υποδηλωτικό κειμενικό περιβάλλον και 

εμπρόθετη διερεύνηση άμεσων ή υπόρρητων αναφορών (στρατηγική αξιοποιήσιμη και για 

ερμηνευτική προσέγγιση) 

 - Αναγνώριση εκ μέρους του αναγνώστη των προσωπικών του περιορισμών, στάσεων, 

αξιών, προκαταλήψεων, ώστε να ερμηνεύσει με πιο αποστασιοποιημένη  οπτική και 

αυτεπίγνωση το κείμενο, δείγμα κριτικής προσέγγισης  

- Αυτεπίγνωση των προσωπικών ορίων της εμπειρίας και της γνωστικής υποδομής που 

διαθέτει και που επηρεάζει τα «όρια» της αναγνωστικής του αποτελεσματικότητας  

- Αντιμετώπιση της αναγνωστικής διαδικασίας ως ευκαιρία διεύρυνσης των νοητικών του 

εμπειριών αλλά και ανάπτυξη των αναγνωστικών του ικανοτήτων 

 -  Ο αναγνώστης αναζητά να αντιληφθεί τις οπτικές γωνίες, τους περιορισμούς, τις 

επιδιώξεις, τα στερεότυπα, τις προτιμήσεις και τις προκαταλήψεις, τα συστήματα αξιών που 

ενδεχομένως λανθάνουν ή αναδεικνύονται και άμεσα μέσα στον κειμενικό κόσμο του 

συγγραφέα  

- Αξιολόγηση και διαμόρφωση διαπιστώσεων σχετικές με την εμπειρία, τη γνωστική 

επάρκεια του συγγραφέα αναφορικά με το πεδίο που πραγματεύεται αλλά και τον ενδεχόμενο 

τρόπο και τα μέσα πρόσκτησής τους από τον συγγραφέα (λ.χ. αν διαχειρίζεται το θέμα του ως 

ειδικός επιστήμονας ή απλά γνωμοδοτεί ως απλός ενδιαφερόμενος περί του θέματος)  

- Προσπάθεια  να διακρίνει τα γεγονότα από την άποψη γι αυτά, καθώς και τα επίπεδα 

πρωτογενών ή δευτερογενών πηγών της πληροφορίας  

- Εντοπισμός και αναγνώριση τεχνικών και περιεχομένου  που συγκλίνουν σε προπαγάνδα 

 - Ο αναγνώστης ανασύρει επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά και αντιπαραβάλλει με κριτικό 

τρόπο τις προσωπικές του αξιολογήσεις, ώστε να στηρίξει εμπεριστατωμένα τη στάση του 

απέναντι στο κειμενικό περιεχόμενο 

                                                                                                                                                                                     
λειτουργήσει πιο απλουστευτικά, ώστε να εξυπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες οργάνωσης και κατανόησης σε επίπεδο 

γνωστικό, μνημονικό ή ακόμα και αντισταθμιστικό. Π.χ. ταξινομώ ομοειδή στοιχεία του κειμένου, ώστε να τα 

απομνημονεύσω ή να τα επεξεργαστώ πιο εύκολα. Σε αυτήν την περίπτωση , όμως, δεν αναφερόμαστε σε στρατηγικές και 

διαδικασίες κριτικής προσέγγισης αλλά σε κατώτερα επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης, οπότε και η συγκεκριμένη 

στρατηγική θα μετατοπιστεί σε άλλη ομάδα της τυπολογική ταξινόμησης, με βάση τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και τη 

λειτουργία της στη συγκεκριμένη αναγνωστική συγκυρία.  
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Σύμφωνα με τα παραπάνω και συνοψίζοντας την παραπάνω ανάλυση, στις 

στρατηγικές προσέγγισης της κειμενικής πληροφορίας-νοήματος με κριτικό τρόπο μπορούν 

να ενταχθούν όλες εκείνες οι αναγνωστικές διεργασίες, τακτικές, επιλογές, πρωτοβουλίες που 

επιδιώκουν α) την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων πέραν του αυτονόητου, συμβατού και 

προφανούς, β) τη συνθετική και συνδυαστική αξιοποίηση κειμενικών και εξωκειμενικών 

στοιχείων (γνώσεις, βιώματα, ιδέες, έννοιες, κλπ), προς τη συγκρότηση μιας υπερκειμενικής, 

εξατομικευμένης και υποκειμενικοποιημένης ερμηνευτικής κατανόησης, γ) την αξιολογική 

και κοινωνικοπολιτισμικά ενταγμένη άντληση συμπερασμάτων σε σχέση με τα κίνητρα, 

στόχους του συγγραφέα και τις συνθήκες παραγωγής του κειμένου και τέλος δ) τη διατύπωση 

(είτε εσωτερικευμένη είτε εκπεφρασμένη γραπτά ή προφορικά) προσωπικής και 

συγκροτημένης, με ελεγχόμενα, αυτοπροσδιορισμένα κριτήρια, στάσης και θέσης με 

αποκλίνοντα- κατά κύριο λόγο- διανοητικό και αξιακό προσανατολισμό, ως ουσιαστική 

εγγύηση βαθιάς και ποιοτικής κατανόησης του γραπτού λόγου. 

3.4.4 Οι διδακτικές «συνέπειες» αξιοποίησης των στρατηγικών κριτικής προσέγγισης 

 Τα παραπάνω  παράλληλα μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες πρακτικές/τεχνικές 

διδασκαλίας και διαχείρισης εν γένει της κ.α. στη σχολική τάξη συγκροτώντας ένα 

«οπλοστάσιο» διδακτικών τακτικών και στόχων αξιοποιήσιμων από τους εκπαιδευτικούς, που 

ενδυναμώνουν τόσο την αποτελεσματικότητα μιας βαθιάς κατανόησης όσο και την εμπέδωση 

στρατηγικών κριτικής προσέγγισης: 

- Αναδεικνύονται και ενθαρρύνονται καινοτόμες και μη συμβατικές ιδέες των μαθητών 

- Παροτρύνονται οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις που διαθέτουν πολλαπλότητα και 

πολυπρισματικότητα 

- Δίνεται προτεραιότητα στη συγκριτική, ταξινομητική, αντιθετική, αναλογική 

επεξεργασία των πληροφοριών, καθώς και αναζήτηση συγκρίσιμων στοιχείων με το κριτήριο 

της ομοιότητας/διαφοράς. 

- Υιοθετείται μία συγκριτική οπτική πάνω σε ιδέες, επιχειρήματα, στάσεις, αξίες του 

κειμένου σε σχέση με τις επικρατούσες ή τις προσωπικές του μαθητή ή της 

κοινωνικοπολιτισμικής ομάδας στην οποία εντάσσεται 

- Ενθαρρύνεται η διατύπωση ερωτημάτων σε σημασιολογικά κενά, ερμηνευτικά 

χάσματα ή ιδεολογικές αντιφάσεις και η επισήμανση των αιτιακών σχέσεων, για να 

ερμηνευθούν γεγονότα, συνέπειες, φαινόμενα, ακολουθίες. 
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- Αναζητούνται τα κίνητρα, οι αιτίες, οι συνέπειες, οι αντιφάσεις του κειμενικού 

περιεχομένου και επισημαίνεται η  διάκριση των γεγονότων από τις αντιλήψεις που 

διαμορφώνονται στο κείμενο για αυτά. Με άλλα λόγια καλλιεργείται η «ευαισθητοποίηση» 

σε σχέση με τον εντοπισμό στοιχείων στερεοτύπων και προκαταλήψεων. 

- Αναζήτηση της πολυτροπικότητας και της πολυπρισματικότητας ενός κειμένου. 

- Αξιοποίηση του σχήματος υπόθεση-επιβεβαίωση ή υπόθεση-διάψευση  

- Επιδιώκεται ο ελεύθερος διάλογος με αυθορμητισμό και αμεσότητα. 

- Ενισχύεται ο έλεγχος της διαθεματικότητας στην αναγνωστικότητα των κειμένων 

- Επιδιώκεται η προσωπική, βιωματική εμπλοκή των μαθητών-αναγνωστών στο 

περιεχόμενο και στο ειδολογικό πλαίσιο του κειμένου. 

- Επιδιώκεται ο αναστοχασμός στην κοινωνικοπολιτισμική τοποθέτηση  των μαθητών-

αναγνωστών σε σχέση με τα θιγόμενα ζητήματα του κειμένου. 

- Επιδιώκεται ο μεταγνωστικός αναστοχασμός της αναγνωστικής τους ταυτότητας 

(αυτό ισοδυναμεί με βαθιά μεταγνωστική στρατηγική) 

- Ενθαρρύνονται και αναδεικνύονται οι αναγνωστικές τους τακτικές και στρατηγικές. 

- Ανιχνεύονται και ενθαρρύνονται η αποδοχή της υποκειμενικότητας της ανάγνωσης 

και ο σεβασμός στην προσωπική ανάγνωση. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στην 

άρθρωση του προσωπικού λόγου, που αναπτύσσεται σε σχέση ή με αφορμή ή έναντι του 

κειμενικού λόγου. 

- Διατυπώνεται το ενδιαφέρον για την πολλαπλότητα και διαφορετικότητα των 

ερμηνευτικών επιλογών –και την ανάπτυξη διαφορετικών οπτικών, αντιλήψεων, στάσεων 

γύρω από το θέμα¹ - - Προωθείται η συνεκτίμηση της συμβολής του περικειμενικού 

πλαισίου, όπου διεξάγεται η ανάγνωση. 

- Αναζητούνται η διακειμενικότητα και η διαθεματικότητα σε παράλληλα κείμενα ίδιας 

ή διαφορετικής ειδολογικής ταυτότητας και κοινωνικοπολιτισμικής ή χωροχρονικής 

προέλευσης, εμβαθύνοντας στους παράγοντες που ενδεχομένως διαμορφώνουν συγκλίσεις 

και αποκλίσεις ιδεών, στάσεων, επιχειρημάτων. 

- Ενσωματώνεται στη διδασκαλία η ανάγκη για μετασχηματιστική αξιοποίηση των 

αναγνωστικών παραγομένων με δημιουργικό και προσωπικό τρόπο, καθώς και ο 

μετασχηματισμός και επαναδιατύπωση θέματος, προβλήματος, επιχειρήματος, 

συμπεράσματος, κ.ά. (συνδέεται με στρατηγικές παραγωγής λόγου) 

- Ενεργοποιείται η δυναμική της μετεξέλιξης του διαμορφωνόμενου αναγνωστικού 

κεφαλαίου σε προοπτική στάσης ή δράσης 
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3.5 Στρατηγικές και επίπεδα ανάγνωσης 

3.5.1 Το θεωρητικό υπόβαθρο σύζευξής τους με  αναγνωστικά επίπεδα 

Οι περισσότεροι ερευνητές  συγκλίνουν στην άποψη ότι οι στρατηγικές αναγνωστικής 

προσέγγισης πέρα από το ότι αποτελούν σημαντικό εφόδιο των μαθητών, ώστε να 

αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις κατανόησης των κειμένων, ως πόροι πληροφορίας και 

μάθησης, στα γλωσσικά και όχι μόνο μαθησιακά αντικείμενά τους, συντελούν, επίσης,  και 

στην τόνωση (Golden & Ganoah’h, 2004) του ενδιαφέροντός τους για συγκρότηση νοήματος 

μέσα από διαδικασίες ενεργητικής ανάγνωσης, αναδεικνύοντας τον δυναμικό τους ρόλο ως 

αναγνώστες78. Οι ερευνητές, λοιπόν, διακρίνουν δύο βασικές κατηγορίες στρατηγικών, στις 

οποίες οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν μέσω της διδασκαλίας: α) σε στρατηγικές αυτο-

ερμηνείας, δηλαδή να μάθουν πως μπορούν να εξηγούν το κείμενο στον εαυτό τους και β) 

στρατηγικές υποβολής ερωτημάτων προς το συγγραφέα του κειμένου, με βασικό 

προσανατολισμό την αιτιολόγηση του τί, πώς και γιατί λέγεται ό, τι λέγεται μέσα στο κείμενο 

ή στο περικείμενό του. Επί της ουσίας, οι στρατηγικές της πρώτης κατηγορίας θα λέγαμε ότι 

αντιστοιχούν στο αναγνωστικό επίπεδο της κατανόησης και εν μέρει της ερμηνευτικής 

προσέγγισης ενός κειμένου ενώ οι της δεύτερης στην αναγνωστική προσέγγιση που έχει και 

ερμηνευτικό αλλά κυρίως κριτικό χαρακτήρα. Πάντως και οι δύο τύποι στρατηγικών 

κατευθύνουν τον μαθητή σε μια βαθύτερη κατανόηση των κειμένων, εφόσον τον 

διευκολύνουν να συγκροτήσει ένα αναγνωστικό μοντέλο «για την περίσταση», κατά το οποίο 

τα νέα δεδομένα συγχωνεύονται στο υπάρχον γνωστικό και μεταγνωστικό υπόβαθρο του 

μαθητή, αναβαθμίζοντας το (ανα)γνωστικό του κεφάλαιο. 

3.5.1.1 Οριοθετήσεις στρατηγικών και επιπέδων ανάγνωσης στα πλαίσια του κριτικού 

γραμματισμού 

Όπως έχει εξηγηθεί, βασική θέση του κριτικού γραμματισμού είναι ότι ο γραπτός λόγος (και 

ο λόγος εν γένει) δεν είναι απλά ένας σημειωτικός κώδικας με σύμβολα που παραπέμπουν σε 

έννοιες άρα ένα απλό μέσο επικοινωνιακής έκφρασης79αλλά «μια ιδεολογικά 

κατασκευασμένη αναπαράσταση της πραγματικότητας» (Ματσαγγούρας, 2007). Συνεπώς, ο 

                                                           
78Κάτι που καθόλου αυτονόητο δεν είναι στο υπάρχον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα της τεράστιας εξεταστέας ύλης και 
της κατά λέξη αναπαραγωγικής λογικής της θεσμικής της αξιολόγησης , όπου το σχολικό ή όποιο άλλο κείμενο 
αντιμετωπίζονται συχνά ως «ιερές γραφές» , που ο μαθητής οφείλει να διαχειρίζεται με θρησκευτική ευλάβεια και με 
απώτερο αναγνωστικό στόχο να απομνημονεύσει ή στην καλύτερη περίπτωση να αφομοιώσει το περιεχόμενό του χωρίς να 
το υποβάλλει σε οποιουδήποτε είδους κριτική βάσανο. 
79Αντιστοίχιση με το πρώτο (Ι) επίπεδο ανάγνωσης: Πιο παραδοσιακή αντιμετώπιση της ανάγνωσης ως μία γνωστική 
διαδικασία άντλησης νοήματος από το περιεχόμενο ενός κειμένου 
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αναγνώστης που αντιλαμβάνεται αυτού του τύπου τη νοηματοδότηση, σε κάθε αναγνωστική 

διαδικασία που διενεργεί και αναγνωρίζει τα πολλαπλά ιδεολογικοπολιτικά υποστρώματα της 

γλωσσοκειμενικά μορφοποιημένης κοινωνικής «κατασκευής», «οφείλει» να προσεγγίζει τον 

κόσμο του κειμένου με βάση δύο κεντρικούς άξονες: Α) την ατομοκεντρική και β) την 

κειμενοκεντρική προσέγγιση:  

Στον πρώτο άξονα θα ενδιαφερθεί να αναζητήσει και να αναδείξει τις υποδηλούμενες 

παραδοχές του συγγραφέα, τις προθέσεις, τα κίνητρα, τις σκοπιμότητες, τις προσδοκίες, τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που συνειδητά ή όχι αναπαράγει στο πλαίσιο του 

κειμένου. 

Στον δεύτερο άξονα, ο αναγνώστης αποδομώντας το κείμενο αναζητά μέσα από 

γλωσσικούς, μορφολογικούς, δομικούς , εννοιολογικούς ακόμα και τυπογραφικούς ενδείκτες 

όλα εκείνα τα «τεκμήρια», που αποκαλύπτουν την ιδεολογική ταυτότητα του κειμένου, 

επισημαίνοντας τα γλωσσικά μέσα που την υπηρετούν και αξιολογώντας την οπτική και το 

πρίσμα της κειμενικής πραγματικότητας και την έννοια ή την υποκείμενη που αυτή 

καλλιεργεί, καθώς και τις συνδηλώσεις που επιδιώκουν να «υποκειμενικοποιήσουν» τον 

αναγνώστη, ώστε να σταθεί θετικά ή αρνητικά απέναντι σε πρόσωπα, ιδέες, αξίες, πρακτικές. 

Αρκετά ερωτήματα του ερωτηματολογίου της ποσοτικής μας έρευνας και πολλά 

κριτήρια κατηγοριοποίησης και κωδικοποίησης των εκπεφρασμένων αναφορών των μαθητών 

κατά την ποιοτική φάση της έρευνας για την κατάταξή τους σε τυπολογίες στρατηγικών και 

αντίστοιχα επίπεδα ανάγνωσης βασίστηκαν σε ή επηρεάστηκαν  από αντίστοιχα μοντέλα 

ανάλυσης (λ.χ. διδακτικές πρακτικές ή παραδειγματικές αναλύσεις) που υπαγορεύει ο 

κριτικός γραμματισμός και τα οποία συντονίστηκαν είτε με το  δεύτερο (ΙΙ) επίπεδο 

«ερμηνευτικής»  ανάγνωσης είτε με το τρίτο (ΙΙΙ) επίπεδο κριτικής προσέγγισης του 

κειμένου, διερευνώντας έτσι βασικές πτυχές της κειμενικής πραγματικότητας, που ο κριτικός 

γραμματισμός αναδεικνύει80.  

Η ποιοτική και αξιολογική  διαφοροποίηση των δύο επιπέδων ανάγνωσης (ΙΙ) και 

(ΙΙΙ), που, όπως αναφέρθηκε, «ανακύπτουν» μεθοδολογικά από τις αναγνωστικές 

προσεγγίσεις του κριτικού γραμματισμού δε στοιχίζεται ωστόσο θεωρητικά με τους δύο 

προαναφερόμενους «άξονες» αναγνωστικής προσέγγισης, οι οποίοι ουσιαστικά αποκλίνουν 

στο μέτρο που δίνουν προτεραιότητα ερμηνευτικού ενδιαφέροντος στο «συγγραφικό 

πρόσωπο»  το ένα και στο κειμενικό παραγόμενο και κόσμο το άλλο. Η διακριτότητά τους 

                                                           
80Π.χ. προθετικότητα συγγραφέα και κειμένου, προβληματοποίηση του περιεχομένου, λήψη θέσης απέναντι στα κειμενικά 
συμβάντα, εναλλακτικές προσεγγίσεις της πραγματικότητας, το «πρόσωπο» του συγγραφέα, το κοινωνικοπολιτισμικό 
χωροχρονικό πλαίσιο του κειμένου, κ.ά. 



195 
 

προκύπτει από τη θέση του κέντρου βάρους της αναγνωστικής προσέγγισης και κατά πόσο 

αυτή εμμένει στις διερευνητικές ερμηνευτικές απόπειρες του αναγνώστη να ανασυστήσει και 

να ανασύρει τις ρητές και άρρητες εκδοχές της συγγραφικής σκοπιμότητας ή λανθάνουσας 

τοποθέτησης από τη μια και στην πιο εκτεταμένη εκδοχή της,  στο να μεταφέρει τον 

πρωταγωνιστικό-αναγνωστικό ρόλο στον ίδιο τον αναγνώστη, ο οποίος θα αξιολογήσει με τη 

δική του δυναμική και το δικό του αξιακό σύστημα τα όσα «κατανοήθηκαν» ή 

«ερμηνεύτηκαν» κατά τα προηγούμενα επίπεδα της αναγνωστικής προσέγγισης. 

3.5.2 Συζευκτικός Πίνακας αναγνωστικών επιπέδων και στρατηγικών με άξονα το 

θεσμικό πλαίσιο. 

Με βάση αποκλειστικά, στο παρόν σημείο, το στοχομαθησιακό θεσμικό πλαίσιο που θέτουν 

τα ΔΕΠΠΣ (2003) και τα ΠΣ (2011) προτείνεται,  μέσα από  μια άτυπη, πρώιμη, σχηματική 

(άρα προσεγγιστική)  και ενδεικτική απόπειρα μεθοδολογικής  και συστηματικής συσχέτισης  

γλωσσογνωστικών αξόνων/επιπέδων αναγνωστικής κατανόησης  με  γενικούς και ειδικούς 

στόχους της γλωσσικής διδασκαλίας αλλά και  την εμπλοκή των πιο συμβατών και 

κατάλληλων στρατηγικών αναγνωστικής πρόσκτησης, ο παρακάτω συζευκτικός πίνακας: 

Πίνακας 3.1 Συζευκτικός πίνακαςτρατηγικών με επίπεδα ανάγνωσης: 
Επίπεδα Ανάγνωσης Γενικοί και ειδικοί στόχοι γλωσσικού μαθήματος 

σύμφωνα με ΔΕΠΠΣ (2003) & ΑΠΣ & Οδηγός 

Εκπαιδευτικών Γυμνασίου (2011) (ενδεικτικά) 

Στρατηγικές Αναγνωστικής 

κατανόησης γραπτού Κειμένου 

1ο Επίπεδο 

Ανάγνωσης-                  

Απλή Κατανόηση 

Να αναγνωρίζουν με ευχέρεια τα μηνύματα από γραπτούς 
κώδικες και σήματα επικοινωνίας 
Να εντοπίζουν τις μορφοσυντακτικές και λεξιλογικές 
επιλογές του γράφοντος 
Να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα στα κειµενικά είδη, 
να εντοπίζουν τον τρόπο οργάνωσης και το ύφος τους  
Να επισημάνουν τη δομή και τις ιδιαιτερότητες της εθνικής 
τους γλώσσας 
Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δοµικά και 
γραµµατικά στοιχεία της νεοελληνικής γλώσσας στον 
προτασιακό και κειµενικό λόγο. 
Να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους µε τη συστηματικότερη 
χρήση των λεξικών. 
Να κατανοήσουν ότι ο γλωσσικός κώδικας κατέχει μεν 
κυρίαρχη θέση στην πρόσληψη της πραγματικότητας και 
στην επικοινωνία αλλά και τα υπόλοιπα σημειωτικά 
συστήματα, όπως οι εικόνες, τα γραφήματα, τα σύμβολα, τα 
διαγράμματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην άντληση 
νοήματος. 
 

Άμεσες κυρίως στρατηγικές: 
γνωστικές, μνημονικές, 
αντισταθμιστικές  

2ο Επίπεδο Να αναγνωρίζουν τα μηνύματα από γραπτούς κώδικες Άμεσες και έμμεσες στρατηγικές: 
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Ανάγνωσης- 
Ερμηνευτική 
Προσέγγιση 

εντοπίζοντας τις προθέσεις του πομπού 
Να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα στα κειµενικά είδη, 
και να αξιολογούν την αποτελεσµατικότητά τους, ανάλογα 
µε την περίσταση επικοινωνίας 
Να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που δίνουν τη 
δυνατότητα κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, 
ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν γλωσσικά μηνύματα με 
τρόπο διαφοροποιημένο ανάλογα με την περίσταση 
επικοινωνίας και το κειμενικό είδος.  
Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δοµικά και 
γραµµατικά στοιχεία της νεοελληνικής γλώσσας στον 
προτασιακό και κειµενικό λόγο, ώστε να κατανοούν και να 
αιτιολογούν και τις τυχόν παρεκκλίσεις ή ανατροπές των 
παραπάνω στοιχείων. 
Να αποκτήσουν τις απαραίτητες μεταγλωσσικές γνώσεις 
πάνω στους μορφολογικούς και ορθογραφικούς κανόνες της 
πρότυπης ΝΕ.. 
Να εξοικειωθούν στην άντληση και συλλογή στοιχείων και 
πληροφοριών 
Να κατανοήσουν ότι ο λόγος των κειμένων που αναδύεται 
από τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των πολυμέσων 
(λ.χ. υβριδικά κείμενα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 
είναι λόγος διαφορετικός από τον καθημερινό γραπτό ή 
προφορικό λόγο, ώστε να είναι σε θέση να τον 
αναγνωρίζουν, να τον κατανοούν, να τον ερμηνεύουν. 
Να αντιληφθούν ότι κατανόηση σημαίνει ικανότητα 
εντοπισμού και των δηλούμενων και των υποδηλούμενων 
νοημάτων ενός κειμένου μέσω επανορθωτικών διαδικασιών  
(λ.χ. στρατηγικών) για να γεφυρώνουν τα χάσματα συνοχής 
του κειμένου. 
Να αναγνωρίζουν τον διερευνητικό τρόπο μάθησης ως 
κυρίαρχο και ζωτικό και τις ΤΠΕ ως πηγές γνώσης και 
πληροφόρησης και άρα και την ανάγκη εξοικείωσής τους με 
πρακτικές αντίστοιχου γραμματισμού. 

γνωστικές, μεταγνωστικές, 
κοινωνικοσυναισθηματικές, 
κοινωνικοπολιτισμικές 

3ο Επίπεδο Ανάγνωσης 

– Κριτική Προσέγγιση 

Να αντιλαμβάνονται το αξιακό περιεχόμενο των κειµένων, 
ανάλογα µε τις πραγματολογικές και σηµασιακές 
αποχρώσεις τους 
Να εκτιµήσουν την αξία του διαλόγου ως βασικού στοιχείου 
του δημοκρατικού πολιτεύματος, καθώς και να ασκηθούν 
στην κριτική αντιμετώπιση διαφορετικών απόψεων. 
Να µπορούν να συγκεντρώνουν στοιχεία και πληροφορίες 
από διάφορες πηγές (γραπτές ή προφορικές), να τις 
επεξεργάζονται κριτικά και (τέλος να συνθέτουν µια 
εργασία στην οποία) να εκφράζουν και να τεκμηριώνουν τις 
δικές τους απόψεις και ιδέες. 
 Να αποτιμούν κριτικά τους διάφορους τρόπους γραφής με 
βάση τα κοινωνικά συμφραζόμενα μέσα στα οποία 
εμφανίζονται 
Να αποτιμούν κριτικά τη διαφοροποίηση στο λεξιλόγιο όχι 
μόνο σημασιολογικά αλλά και ως ενδείκτη 
κοινωνικοπολιτισμικών σχέσεων 
Να κατανοήσουν ότι κάθε επικοινωνιακό συμβάν 

Έμμεσες κυρίως στρατηγικές: 
μεταγνωστικές, 
κοινωνικοσυναισθηματικές, 
κοινωνικοπολιτισμικές-  
διαπολιτισμικές,                              
κριτικής προσέγγισης 
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διαμορφώνεται από ποικίλους επικοινωνιακούς παράγοντες 
που μπορούν να τους ανακαλύπτουν, να τους κατονομάζουν 
και να εξηγούν το ρόλο τους. 
o Να συνειδητοποιήσουν ότι κατανόηση σημαίνει 
στάση «κριτικού αναγνώστη» απέναντι στις ιδέες του 
κειμένου και την οργάνωσή του.  
o Να κατανοήσουν τη σημασία της αναγνωστικής 
διαδικασίας κειμένων ως κοινωνικών πράξεων. 
o Να αντιληφθούν την κάθε είδους επικοινωνία (και 
τη γλωσσοκειμενική)  ως διαδικασία ανταλλαγής και 
αντιπαραβολής  διαφορετικών ιδεολογιών, στάσεων, 
αντιλήψεων που προϋποθέτει το σεβασμό στην 
προσωπικότητα των συνομιλητών τους (εννοείται και των 
παραγωγών των γραπτών κειμένων) 
o Να κατανοούν το ρόλο της σύγχρονης τεχνολογίας 
ως δίαυλου μεταφοράς και διαμεσολάβησης μηνυμάτων και 
άρα τη νοηματοδότηση που επιφέρουν στην επικοινωνία. 

 

Είναι φανερό ότι όλοι οι προαναφερόμενοι γενικοί και ειδικοί μαθησιακοί στόχοι του 

γνωστικού αντικειμένου στη διδασκαλία της ν.ε. υπηρετούν και υποστηρίζουν άμεσα ή 

έμμεσα τα τρία επίπεδα ανάγνωσης (κατανόηση, ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση 

κειμένων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, βλ. 1.6.1 – 1.6.7) και συνδέονται οργανικά με την γνώση, αξιοποίηση και 

πραγμάτωση ποικίλων και πολλαπλών στρατηγικών κατανόησης γραπτών κειμένων. 

3.6 Απολογιστικά: άξονες και προοπτικές της έρευνας 

Συνοψίζοντας, η  έρευνά μας στην ουσία υλοποιεί και «υποδεικνύει» μια αφετηριακή 

διαδικασία ενός γενικότερου πλαισίου εισαγωγής και ενσωμάτωσης στρατηγικών μέσα στην 

εκπαιδευτική πράξη, ως αναπόσπαστο μέρος μιας ολοκληρωμένης γλωσσικής διδασκαλίας 

για την ενδυνάμωση ολιστικά των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών μας. Έτσι, ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να ξεκαθαρίσει α) αν οι μαθητές επιλέγουν σωστά κάθε φορά και 

ανάλογα με την αναγνωστική περίσταση την κατάλληλη στρατηγική β) αν οι εν χρήσει 

στρατηγικές του μαθητή εξυπηρετούν τις δυνατότητες που του παρέχει το μαθησιακό του 

στυλ αλλά και άλλα ατομικά και μαθησιακά του χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, 

γλωσσογνωστικό υπόβαθρο, κίνητρα, κλπ) και γ) αν ο/η μαθητής/μαθήτρια εφαρμόζει σωστά 

την στρατηγική που θεωρεί ότι γνωρίζει και αν τη χρησιμοποιεί μεμονωμένα ή δημιουργικά  

και συνδυαστικά με άλλες, ώστε να πολλαπλασιάζει τα θετικά αποτελέσματα της ανάγνωσης 

(π.χ. εξάγω το νόημα μιας άγνωστης λέξης, όχι μόνο από τα συμφραζόμενα αλλά και από την 

ετυμολογία της και  τη γραμματικοσυντακτική της μορφή και θέση στο κείμενο).  

Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, πέρα από την αναζήτηση και επιβεβαίωση της συμβολής 

και του βαθμού επίδρασης ποικίλων χαρακτηριστικών  των υποκειμένων (κατηγορικές  
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βιοατομικές και μαθησιακές  ιδιότητες των υποκειμένων), όπως και πολλές έρευνες, διερευνά 

στον ένα ή στον άλλο βαθμό και τον τρόπο χρήσης των στρατηγικών ανάγνωσης (εύρος, 

συχνότητα, ποιοτικά και τυπολογικά τους χαρακτηριστικά), επεκτείνοντας όμως τη 

διερεύνηση αυτή  σε νέες (βλ. στρατηγικές κριτικής προσέγγισης κειμένου) ή 

αναπροσαρμοσμένες (λχ. γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας, κοινωνικοπολιτισμικής 

προσέγγισης, μνημονικής προτεραιότητας, κ.ά., βλ.3.7)  τυπολογικές κατηγορίες 

στρατηγικών και οι οποίες με τη σειρά τους υπηρετούν και εξασφαλίζουν μια τριεπίπεδη 

ποιοτικά και στοχοθετικά αναγνωστική πρόσκτηση81 (βλ. 1.6.1), αναδεικνύοντας, κατά το 

δυνατόν, μοτίβα και κανάλια διασύνδεσης ανάμεσά τους,  σε ένα συγκεκριμένο μαθητικό 

πληθυσμό, πολύμορφο και πολυσυλλεκτικό, τριών γυμνασιακών τάξεων που φοιτούν σε 

κεντρικό  σχολείο μιας αστικής περιοχής, μάλλον χαμηλού κοινωνικοοικονομικού status, με 

ποικιλόμορφα αλλά μοναδικά και ιδιαίτερα κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά, και 

λειτουργεί εν δυνάμει και ως ένα μεθοδολογικό «πρότυπο» για τον κάθε εκπαιδευτικό που θα 

επιθυμούσε να διεξαγάγει μία «τοπικού» και «ιδιωτικού» χαρακτήρα ερευνητική διαδικασία 

χαρτογράφησης και επεξεργασίας των στρατηγικών-«εφοδίων» των μαθητών του,  εφόσον 

είναι αποφασισμένος να επιχειρήσει την ενδυνάμωση  των αναγνωστικών δεξιοτήτων των 

μαθητών του μέσω του οπλοστασίου  των ποικίλων στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης.  

Παράλληλα, αναδεικνύονται και κάποια μεθοδολογικά εργαλεία που θεωρούνται από 

την έως τώρα έρευνα πρόσφορα για την εγκυρότερη δυνατή καταγραφή τους στην 

αλληλοεπικάλυψη και συμπληρωματικότητά τους82. Φυσικά, η πολυπλοκότητα και η 

ανοιχτότητα των πολυποίκιλων και πολυδιάστατων αυτών αλληλεξαρτήσεων δεν  επιτρέπει 

να οδηγηθούμε σε παγιωμένα και συνολικά ερευνητικά συμπεράσματα παρά μόνο, 

περιορίζοντας τις ερευνητικές φιλοδοξίες, να παρατηρήσουμε επικρατούσες διασυνδέσεις και 

συσχετισμούς, να επισημάνουμε τάσεις και ευνοϊκές προϋποθέσεις ανάπτυξης σχέσεων  και 

να εντοπίσουμε  ενδεχόμενες υπόγειες διαδρομές ανάμεσα σε χαρακτηριστικά των 

υποκειμένων της ανάγνωσης, σε είδη στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης και σε 

βαθμίδες αναγνωστικής πρόσκτησης, διαδρομές που διατίθενται για περαιτέρω και πιο 

εξειδικευμένη ανίχνευση σε άλλους ερευνητές.  

                                                           
81Υιοθετούμε , δηλαδή, την οπτική/αντίληψη ότι διαφορετικές στρατηγικές (και υποσύνολά τους) εξυπηρετούν διαφορετικές 
αναγνωστικές προσεγγίσεις, οι οποίες υποδηλώνουν, σε μία ιεραρχικά ανοδική  γλωσσογνωστική πορεία από τις πιο απλές, 
αυτοματοποιημένες, πρωτόλειες και συνήθεις στρατηγικές στις ολοένα και πιο σύνθετες, απαιτητικές, εμπρόθετες και 
εξειδικευμένες, μία  κατά προσέγγιση αναλογία με την εξελικτικά αναβαθμιζόμενη αναγνωστική διαδικασία σταδίων 
(κατανόηση → ερμηνεία → κριτική ανάγνωση), που μας παραπέμπουν αντίστοιχα είτε σε λιγότερο έμπειρους, αρχάριους 
είτε σε περισσότερο ικανούς είτε σε  πλήρως επαρκείς αναγνώστες, και οι οποίοι (οι τελευταίοι) επιτυγχάνουν μία 
ολοκληρωμένη, κριτικού τύπου αναγνωστική προσέγγιση. 
82Μέθοδοι προφορικής εξωτερίκευσης (Think Aloud Protocol) και δημοσκοπικά ερευνητικά εργαλεία αυτοαναφοράς 
(Ερωτηματολόγια)] (βλ. Μεθοδολογία έρευνας). 
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3.6.1 Ποιος χρειάζεται τις στρατηγικές; 

Πριν περάσουμε στην παρουσίαση των μεθοδολογικών χαρακτηριστικών της έρευνας ας 

συμφωνήσουμε στο εξής, σε σχέση με την αναγκαιότητα και της παρούσας έρευνας αλλά και 

άλλων που θα ακολουθήσουν και εμπλέκονται σε παρόμοιους προβληματισμούς και 

αναζητήσεις: Ας σκιαγραφήσουμε ένα υποθετικό αλλά και αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της 

σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας ενός μαθητή με αναγνωστικές 

ανεπάρκειες. Ο μαθητής μας83 δεν αναγνωρίζει τη μαθησιακή σκοπιμότητα της αναγνωστικής 

διαδικασίας και άρα υπολείπεται σε ψυχοσυναισθηματικά κίνητρα. Έχει να αντιμετωπίσει 

μαθησιακά ένα κείμενο με δομή, περιεχόμενο  και προθέσεις που υπερβαίνει τις γνωστικές 

του δυνατότητες ή βρίσκεται έξω από το πεδίο των ενδιαφερόντων του. Αγνοεί ή δεν έχει 

εμπεδώσει στρατηγικές αναγνωστικής προσέγγισης και πρόσκτησης ενός κειμένου, και όλα 

τα παραπάνω σε ένα ακατάλληλο μαθησιακό, κοινωνικοεπικοινωνιακό περιβάλλον με 

αρνητικό πρόσημο (λ.χ. φασαρία στην τάξη, επικριτική στάση συμμαθητών σε αναγνωστικές 

αστοχίες, ελεγκτική και διεκπεραιωτική στάση εκπαιδευτικού, κλπ). Είτε συντρέχουν όλοι οι 

προαναφερόμενοι παράγοντες είτε ένα μέρος εξ αυτών, η αναγνωστική διαδικασία είναι 

καταδικασμένη να αποτύχει και να ανατροφοδοτήσει αρνητικά τον μαθητή-αναγνώστη, ο 

οποίος πιθανότατα θα ερμηνεύσει την αναποτελεσματικότητα της ανάγνωσης ως προσωπική 

του αποτυχία. Το μαθησιακό του ενδιαφέρον και τα αναγνωστικά του κίνητρα θα εκπέσουν 

περαιτέρω και ο εκπαιδευτικός ενδέχεται, αδυνατώντας να συνεκτιμήσει όλες τις συνιστώσες 

της διαδικασίας , να οδηγηθεί σε εσφαλμένα παιδαγωγικά συμπεράσματα ετεροαξιολόγησης 

και αυτοαξιολόγησης.  

Κατά συνέπεια, η αποτύπωση μιας τρέχουσας εκπαιδευτικής πραγματικότητας στο 

πεδίο της αναγνωστικής κατανόησης μέσα από μια πιο ολιστική οπτική, ως δυναμική 

σύνθεση πολλαπλών μεταβλητών και παραμέτρων, ενδεχομένως να διαμορφώσει νέες 

παιδαγωγικές στάσεις απέναντι στις μαθησιακές ανάγκες και τα αναγνωστικά ελλείμματα του 

κάθε μαθητή αλλά και να ενεργοποιήσει νέες διδακτικές προσεγγίσεις αναδιαμόρφωσης και 

«αποκατάστασης» των μεταβλητών αυτών. Στα πλαίσια μιας τέτοιας «επανάγνωσης» των 

αναγνωστικών, μαθησιακών αναγκών του σύγχρονου σχολείου διερευνούμε  πιο 

εξειδικευμένα το ζήτημα των στρατηγικών κατανόησης και κριτικής προσέγγισης των 

γραπτών κειμένων αναγνωρίζοντας τες ως καθοριστικούς και επιδραστικούς παράγοντες στην 

ποιοτική αναβάθμιση της αναγνωστικής πρόσκτησης. 

                                                           
83Δεν αναφερόμαστε ούτε εμπλέκουμε στη συζήτηση μαθητές  με διεγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, που χρήζουν ειδικής 
αγωγής και διδακτικής προσέγγισης 
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3.7 Προτεινόμενη  ταξινομία στρατηγικών αναγνωστικής πρόσκτησηςως εργαλείο 

επεξεργασίας και κατηγοριοποίησης ερευνητικών δεδομένων της παρούσας έρευνας 

3.7.1 Γιατί ένα νέο ταξινομητικό μοντέλο στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης; 

Η θεωρητική μελέτη προτάσεων ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης στρατηγικών 

ανάγνωσης και πρόσκτησης γραπτού κειμένου εισάγει τον ερευνητή σε έναν προβληματισμό 

σε σχέση με το μοντέλο ταξινόμησης που οφείλει να εφαρμόσει είτε επιτελεί μία εκτεταμένη 

έρευνα ποσοτικού χαρακτήρα και επιδιώκει να συστηματοποιήσει στατιστικά τα δεδομένα 

του είτε πρόκειται για μια περιορισμένη δειγματοληπτικά αλλά σε βάθος έρευνα και επιθυμεί 

να κατανοήσει, να επεξεργαστεί και να οριοθετήσει τα ποιοτικού χαρακτήρα ευρήματά του. 

Ο βασικός λόγος αυτής της πολυπλοκότητας και του «πλουραλισμού» στη μοντελοποίηση 

των στρατηγικών εδράζεται, κατά τη γνώμη μου, σε δύο βασικούς παράγοντες: α) οι 

στρατηγικές εκ φύσεως αποτελούν πολύπλοκα, πολυσύνθετα, δυναμικά και 

αλληλεπιδραστικά  γνωστικά σχήματα-διαδικασίες, οπότε η ανάγκη να τις κατατάξεις και να 

τις τοποθετήσεις «στατικά» σε ένα παγιωμένο «τύπο» προσκρούει, κατά κάποιο τρόπο στα 

εγγενή τους προαναφερόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά και β) το γεγονός ότι κάθε  απόπειρα 

ταξινομητικής «λογικής» των στρατηγικών συνδέεται με το θεωρητικό πλαίσιο κατανόησης 

και ερμηνείας των στρατηγικών, της φύσης και της λειτουργίας τους και κατ΄επέκταση με τις 

νοητικές προτεραιότητες και διεργασίες που αντιλαμβάνεται ο μελετητής ότι επιτελούνται 

κατά την ενεργοποίηση μιας στρατηγικής (Oxford, 1990). Έτσι, η ποικιλοτροπία που 

προαναφέρθηκε συχνά συνδέεται με τις θεωρητικές επιλογές των ερευνητών να αποδώσουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο ή όχι, κατά τη διενέργεια της εσωτερικής και «μυστικής» αυτής 

διαδικασίας, άλλοτε στη βαθύτερη «φύση» των διεργασιών (λ.χ. συναισθηματικό υπόβαθρο) 

άλλοτε στον λειτουργικό και εμπειρικό τους χαρακτήρα και στο πρακτικό αποτέλεσμα που 

επιφέρουν (λ.χ. λειτουργία αντιστάθμισης) και άλλοτε  στην αναγνωστική επιδίωξη, στον 

υποκείμενο στόχο της στρατηγικής (λ.χ.μνημονικές) ή τέλος, σε μία συνδυαστική- 

πολυπαραγοντική σύνθεση κριτηρίων (λ.χ. μεταγνωστικές).  Συχνά διαφορετικοί ερευνητές 

χαρακτηρίζουν ή εντάσσουν την ίδια στρατηγική σε διαφορετική τυπολογική κατηγορία, 

αντιμεταθέτοντας με θεωρητικές, εμπειρικές ή πειραματικές  προτεραιότητες τα κριτήρια 

ταξινόμησης, τα οποία ποικίλουν από σύστημα σε σύστημα, όπως εξηγήθηκε (βλ. Τυπολογίες 

στρατηγικών). Υπό την έννοια αυτή μπορεί να γίνει μια «εκλεκτικιστική» προσέγγιση των 

ποικίλων προτάσεων ταξινομιών στρατηγικών, αρκεί να εφαρμοστούν ενιαία κριτήρια 

συστηματοποίησης.  



201 
 

Οι ερευνητές προτείνουν τυπολογίες με βάση τα εμπειρικά ερευνητικά τους δεδομένα, 

τα οποία και συστηματοποιούν, ώστε να αποκτήσουν εσωτερικές , οργανικές συνδέσεις, 

διακριτούς ρόλους, λειτουργίες αλλά αυτές ανταποκρίνονται σε και εξυπηρετούν τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα, όσο πολύπλοκη και ή όσο διευρυμένη κι αν είναι μία έρευνα. 

Εξάλλου, νέες έρευνες αποδίδουν νέα δεδομένα, διερευνούν νέες πτυχές της αναγνωστικής 

κατανόησης (λ.χ. η ανάγνωση υβριδικών κειμένων των ψηφιακών μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης), αναζητούν πιο εξειδικευμένες λειτουργίες στρατηγικών, εμφανίζουν νέες 

θεωρητικές οπτικές εστίασης και προσέγγισης του φαινομένου. Όλα αυτά πιθανά να απαιτούν 

και νέες προσαρμογές, αναθεωρήσεις, επαναδιαπραγματεύσεις των αναγνωρισμένων και 

καθιερωμένων εργαλείων τυπολογικής ταξινόμησης. Ειδικά, σε ποιοτικές έρευνες, που εκ 

προοιμίου δε διαθέτουν αριθμητικό και ποσοτικό εύρος και αποσκοπούν κυρίως στην 

εστιασμένη, βαθύτερη  κατανόηση των δεδομένων, τη μεθοδική και αξιόπιστη  επεξεργασία 

τους και την πλέον «οικονομική» και ευέλικτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους.  

Οι μελετητές των στρατηγικών συγκλίνουν στην παραδοχή πως όλες οι τυπολογικές 

ταξινομήσεις-πέρα από τα πολλαπλά κριτήρια δόμησης που υιοθετούν- εμπεριέχουν έναν 

βαθμό ¨αυθαιρεσίας¨, με την έννοια ότι συχνά αυτές επικαλύπτονται μεταξύ τους ή ότι 

ανταποκρίνονται σε «μία» οπτική, «έναν» άξονα  κατηγοριοποίησης και κατά συνέπεια δεν 

μπορεί να υπάρχει απόλυτη δέσμευση και προσήλωση σε αυτές αλλά συμβατική και ευέλικτη 

αξιοποίησή τους ανάλογα με τις ανάγκες/στόχους της έρευνας ή της διδακτικής εφαρμογής 

του εκπαιδευτικού (Ζιάγκα, 2005). Οι κατηγοριοποιήσεις και ταξινομίες δεν αποτελούν 

επιστημονικά θέσφατα αλλά μεθοδολογικές προτάσεις συστηματοποίησης, μελέτης και 

επεξεργασίας δεδομένων, που αφορούν στην κατανόηση των στρατηγικών που αξιοποιούν οι 

μαθητές  αλλά και χρήσιμα σχήματα για το σχεδιασμό διδακτικών μοντέλων. Όλες οι 

τυπολογίες εμφανίζουν – σύμφωνα και  με κριτικές που τους ασκούνται  από άλλους 

ερευνητές- κενά, ανακολουθίες, ανακρίβειες, ασάφειες κριτηρίων , αλληλεπικαλύψεις 

στρατηγικών.  Ταυτόχρονα, η συγκριτική τους αντιπαραβολή οδηγεί τους υποψήφιους 

χρήστες σε αμηχανία και δυστοκία αξιοποίησης των ταξινομητικών μοντέλων.                         

Η αφόρμηση, λοιπόν, για μελέτη, σχεδιασμό και αξιοποίηση μιας προσαρμοσμένης 

και διαφοροποιημένης, «πρωτότυπης» τυπολογίας στρατηγικών ανάγνωσης προέκυψε από 

δύο βασικούς παράγοντες  α) Την επίγνωση της ποικιλότητας, της ευρύτητας και της 

ανομοιογένειας των ήδη υπαρχουσών και αξιοποιούμενων από πολλούς ερευνητές 

τυπολογιών, συνθήκη που δημιούργησε στον ερευνητή μία αμηχανία και μεθοδολογικούς 

προβληματισμούς για την επιλογή και αξιοποίηση της πλέον κατάλληλης και 

αποτελεσματικής σε σχέση με τους ερευνητικούς στόχους της παρούσας έρευνας και β) Τη 
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μεθοδολογική παρατήρηση- διατύπωση του Cohen (1998), ο οποίος θεωρεί ότι αντί για 

αυστηρές ταξινομητικές τυπολογίες, οι ερευνητές στρατηγικών θα μπορούσαν να 

συσχετίζουν ή να αναδεικνύουν ταξινομητικές φόρμες στρατηγικών ανάλογες και σχετικές με 

τα υποκείμενα που δραστηριοποιούνται μέσα στο συγκεκριμένο και προσδιορισμένο από τον 

μελετητή περικειμενικό γλωσσομαθησιακό περιβάλλον, υποδεικνύοντας έτσι τη σχετικότητα 

και την περιστασιακότητα της κατηγοριοποίησης των στρατηγικών αλλά ταυτόχρονα και την 

ανάγκη να αναδύονται αυτές μέσα από πολυμεθοδικά εργαλεία έρευνας, καθώς  η 

ποικιλομορφία και η πολυλειτουργικότητα των στρατηγικών δύσκολα αναδεικνύονται με 

μονοδιάστατες, στατικές, ανελαστικές και μη προσαρμόσιμες, τυπολογικές προσεγγίσεις 

έρευνας. Αυτή η θεωρητική διαπίστωση αποτέλεσε για την παρούσα έρευνα μια εύλογη 

ερευνητική αφόρμηση διαμόρφωσης σύνθετης τυπολογικής πρότασης στρατηγικών, 

προκειμένου να υλοποιηθούν οι ερευνητικοί στόχοι (καταγραφή πολυδιάστατων στρατηγικών 

ανάγνωσης) και να αναμορφωθούν δημιουργικά  τα υπάρχοντα οργανωτικά μοντέλα 

χαρτογράφησης γλωσσικών δεδομένων σε συνδυασμό με τη χρήση μικτής μεθοδολογικής 

προσέγγισης (τριγωνοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων). Ταυτόχρονα, ο Cohen 

αποδέχεται τη χρησιμότητα πολλών υπαρχουσών (π.χ. συνέντευξη, ερωτηματολόγια, 

παρατήρηση, ημερολόγιο, ημερολόγιο διαλόγου, κ.ά.) αλλά και την εν δυνάμει 

αποτελεσματικότητα νέων, «φιλόδοξων» μεθόδων (π.χ. ψηφιακή καταγραφή) ερευνητικής 

προσέγγισης των φαινομένων γλωσσικής μάθησης και χρήσης, υποδεικνύοντας τις 

προφορικές αναφορές των υποκειμένων ως το πιο ενδεδειγμένο και επαρκές μεθοδολογικό 

εργαλείο μελέτης τους. Επίσης, πιστεύει ότι μία από τις αδυναμίες των τυπολογιών είναι ότι 

δεν καλύπτουν το κριτήριο της συμπεριληπτικότητας, καθώς εμβαθύνουν ή επικεντρώνονται 

σε επιμέρους στρατηγικές και εκτοπίζουν ή υποβαθμίζουν άλλες. Λ.χ. η τυπολογία των  O’ 

Maley & Chamot (1990) εστιάζει στις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές και 

προσέγγισε επιφανειακά τις κοινωνικοσυναισθηματικές. Η ταξινομία των  Faerch & Kasper 

(1983a) δεν έλαβε υπόψη τις συναισθηματικού τύπου στρατηγικές. Κατά τη γνώμη του, η 

έρευνα οφείλει να στραφεί σε μελέτες (προσωποκεντρικές- personological)¹ [ ως τέτοια 

«πρότυπα» τυπολογιών αναφέρονται ενδεικτικά αυτά των Ely (1989)∙ Ehrman & Oxford (1990)∙ 

Oxford, (1996b)], καθώς ενδέχεται να αποδειχτεί ευεργετική η συστηματική και σε βάθος 

χρόνου καταγραφή, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων σχετικά με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών (λ.χ. το μαθησιακό στυλ, οι πεποιθήσεις, τα 

γλωσσομαθησιακά κίνητρα, το φύλο, η ηλικία), παράλληλα με άλλες μεταβλητές μαθησιακής 

επίδρασης (λ.χ. ο δάσκαλος και το μαθησιακό περιβάλλον).   
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Τα παραπάνω μας «κατοχύρωσαν» το «δικαίωμα» αλλά και το κίνητρο να προβούμε  

με κριτική επιλεκτικότητα και με μέθοδο συνθετική, συνδυαστική  της ερευνητικής  

βιβλιογραφικά συσσωρευθείσας γνώσης σε μια  προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τα 

δεδομένα της παρούσας έρευνας ταξινομητική πρόταση στρατηγικών αναγνωστικής 

κατανόησης, περισσότερο αναζητώντας την πρακτικότητα στις «κοινές γραμμές» της 

λειτουργικότητας και της χρηστικότητας των ήδη αξιοποιούμενων και διευκολύνοντας την 

ομαδοποίησή τους στο επίπεδο της κατηγοριοποιητικής ονοματολογίας κυρίως,  χωρίς να 

εμπλεκόμαστε σε ζητήματα αξιολόγησης διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων και χωρίς 

να διεκδικούμε το πρωτείο «νεοσύστατων» στρατηγικών.  

Πρέπει, τέλος, να αποσαφηνιστεί ότι η ανάγκη προσαρμογής, εμπλουτισμού και 

ανασύνθεσης των αναγνωρισμένων τυπολογιών με συνδυαστική και συνθετική προσέγγιση 

προέκυψε και από τη διαπίστωση ότι οι περισσότερες από τις υπάρχουσες τυπολογίες 

σχετίζονται με ή αφορούν στη μαθησιακή πρόσκτηση μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας και όχι 

τόσο στη μητρική γλώσσα. Το γεγονός αυτό εξηγεί, για παράδειγμα, γιατί οι μνημονικές 

στρατηγικές, που αποτελούν μια ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας κατηγορία στις τυπολογίες 

αυτές στη δική μας ταξινομητική πρόταση κατέχει διακριτή μεν αλλά όχι κεντρική θέση και 

λειτουργία, εφόσον στη μητρική γλώσσα τόσο το λεξιλογικό κεφάλαιο αλλά κυρίως η 

συστημική δομή και το γραμματικοσυντακτικό υπόβαθρο της γλώσσας έχουν ενσωματωθεί 

φυσικά και εξελικτικά μέσα από τα διαπιστωμένα στάδια κατάκτησης της μητρικής γλώσσας 

με τον προφορικό λόγο, δεδομένο που καθιστά σε πολλές περιπτώσεις δευτερεύουσας 

σημασίας τις μνημονικές στρατηγικές, λ.χ. για την ανάσυρση λεξιλογίου ή τις τεχνικές 

ομαδοποίησης μορφολογικών, γραμματικών χαρακτηριστικών των λέξεων84.  

Γίνεται λοιπόν κατανοητό, αυτό που έχει ήδη ειπωθεί, ότι δηλαδή δεν υφίσταται  

ιδανική τυπολογική ταξινομία στρατηγικών για μεθοδολογική της αξιοποίηση σε ερευνητικό 

και διδακτικό επίπεδο, αλλά μόνο αυτή που σε κάθε εξειδικευμένη περίσταση αποτελεί την 

πιο κατάλληλη και συμβατή με τις ανάγκες της τυπολογία. Στην προτεινόμενη ταξινομητική 

πρόταση δόθηκε προτεραιότητα στη συστηματοποίηση/κατηγοριοποίηση των στρατηγικών 

με σύνθετο/διττό κριτήριο i) τη φύση (δηλαδή τις βασικές νοητικές διεργασίες που 

συντελούνται κατά την ενεργοποίησή τους) και ii) τη λειτουργία τους  (δηλαδή, τι, πότε  και 

πώς εξυπηρετούν τον αναγνώστη κατά τη φάση της υλοποίησής τους). Έμμεσα λοιπόν, 

εμπλέκεται και ο αναγνωστικός στόχος εκ μέρους του αναγνώστη. 

                                                           
84Κάτι παρόμοιο ,όμως, ίσως δεν ισχύει για τους μαθητές μικρότερων ηλικιών των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, 
όπου εκεί δεν έχουν πλήρως κατακτηθεί όλα τα γλωσσικά συστήματα που προαναφέρθηκαν και για τα οποία ενδεχομένως οι 
μνημονικές στρατηγικές είναι ιδιαίτερα επωφελείς , έστω και αν πρόκειται για τη μητρική τους γλώσσα. 
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3.7.2 Στο «εργαστήριο» της προτεινόμενης ταξινομητικής κατηγοριοποίησης85. 

Επομένως, θεωρώντας δεδομένη και ως ένα σημείο επιβεβλημένη την αξιοποίηση 

ταξινομητικών μοντέλων που θα ανταποκρίνονται στην προσφορότερη επεξεργασία των 

ερευνητικών μας δεδομένων αποφασίσαμε, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο διαδεδομένες και 

αναγνωρισμένες ταξινομίες στρατηγικών ανάγνωσης και κατανοώντας τα επιστημονικά 

κριτήρια σχεδιασμούς τους, να προτείνουμε τελικά μια ειδική, πρωτότυπη, ταξινομητική 

κατηγοριοποίηση στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης και κριτικής προσέγγισης 

συμβατής τόσο με την προϋπάρχουσα έρευνα όσο και με τις ειδικές συνθήκες, ανάγκες, 

προσανατολισμούς και στοχεύσεις της δικής μας έρευνας βασιζόμενοι    α)  σε βασικές 

παραδοχές και συμπεράσματα των ήδη προσφερόμενων τυπολογιών  β)  στην ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά των ερευνητικών μας δεδομένων, όπως προέκυψαν από το ερευνητικό 

εργαλείο της προφορικής εξωτερίκευσης, ώστε να αναδειχθούν εγκυρότερα, πιστότερα και 

πιο ολοκληρωμένα τα ποιοτικά τους στοιχεία γ)  στο ότι ειδικότερα στη δική μας 

ταξινομητική πρόταση δόθηκε ιδιαίτερη προτεραιότητα,  να συστηματοποιήσουμε/ 

ομαδοποιήσουμε  τις στρατηγικές με ένα σύνθετο, δυναμικό πολυκριτήριο που συμπλέκει  i)  

τη φύση των στρατηγικών,  δηλαδή τις βασικές νοητικές διεργασίες που συντελούνται κατά 

την ανάπτυξή τους ii)  τη λειτουργία τους, δηλαδή  με ποιο τρόπο εξυπηρετούν την ανάγνωση 

κατά τη φάση της υλοποίησης τους. 

Ανατρέχοντας στις ποικίλες τυπολογίες στρατηγικών συγκλίναμε  μεθοδολογικά και 

αντλούμε τις βασικές κατευθύνσεις μας από το μοντέλο των  O’ Maley & Chamot (1990),  

που κάνουν λόγο για τρεις γενικές κατηγορίες στρατηγικών  α)  γνωστικές  β) μεταγνωστικές 

γ) κοινωνικoσυναισθηματικές86. Οι προτεραιότητες που δόθηκαν στην προτεινόμενη 

κατηγοριοποίηση των στρατηγικών της έρευνάς μας αξιοποιεί μάλλον μια σύνθεση κριτηρίων 

αλλά δίνει έμφαση κύρια τόσο στο λειτουργικό ρόλο των στρατηγικών (δηλαδή με βάση το τι 

πραγματικά κάνουν με αυτές οι μαθητές/τριες την ώρα που τις χρησιμοποιούν) όσο και στις 

γνωστικές διεργασίες που φαίνεται ότι επιτελούνται σε ένα βαθύτερο, εσωτερικό, νοητικό 

επίπεδο. Για τον λόγο αυτό σε κάποιες κατηγορίες αποδίδονται «τίτλοι» με συνδυαστική 
                                                           
85Ο ερευνητής εκτιμά ότι ίσως ο όρος αυτός να είναι πιο αποδεκτός από τον όρο «τυπολογία» που υπονοεί πιο στατικά και 
ανελαστικά σχήματα 
 
86Η επιλογή να βασίσουμε τους δομικούς άξονες της έρευνας κυρίως στο τυπολογικό μοντέλο των O’ Maley & Chamot  με 
αρκετές προσαρμογές και τροποποιήσεις προέκυψε και μέσα από την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του, όπως αυτά 
διαπιστώνονται στη γενικότερη επιστημονική συζήτηση σχετικά με το ποιοτικό, ερευνητικό υπόβαθρο αξιοπιστίας που έχει 
αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία. Έτσι, σύμφωνα με τον Παπάνη (2008), η αξία της συγκεκριμένης ταξινομίας στρατηγικών-
από την οποία κρατήσαμε το βασικό υπόστρωμα- έγκειται στη μεγάλη της διάδοση και αξιοποίηση στο διεθνή χώρο 
διερεύνησης και ανάλυσης στρατηγικών γλωσσικής μάθησης, στη θεωρητική συνεκτικότητα που του αναγνωρίζεται- και που 
εδράζεται κυρίως στη γνωστική θεωρία του  Anderson (1985)- στην εσωτερική συνέπεια, καθώς και στη λειτουργικότητα 
και μεθοδικότητα που παρουσιάζει αλλά, τέλος, και τη συμβατότητα/καταλληλότητα (Tudor, 1996 στο Παπάνης, 2008), που 
φαίνεται να διαθέτει σε σχέση με την εμπειρική της μεταφορά στη διδακτική πράξη 
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σύνθεση  όρων, ώστε να καλύπτονται και οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις αλλά και 

διαφοροποιούνται με σαφήνεια διαφορετικές στρατηγικές, παρόλο που μπορεί να 

συνανήκουν σε μια ευρύτερη κατηγορία. Έτσι, για παράδειγμα, μια στρατηγική που επιδιώκει 

την αξιοποίηση της προγενέστερης γνώσης με ενεργοποίηση μνημονικής ανάκλησης, 

αποτελεί βέβαια στην ουσία της μια σύνθετη γνωστική διαδικασία (που περιλαμβάνει μια 

σειρά από έκδηλες ή υπονοούμενες νοητικές διεργασίες (αναγνώριση, επεξεργασία, 

εντοπισμός, ανάσυρση, αξιολόγηση, συσχέτιση). Άρα δεν μπορούμε να μην την εντάξουμε 

στη γενική, συμπεριληπτική κατηγορία «γνωστικές στρατηγικές»∙ ταυτόχρονα όμως, επειδή 

ενεργοποιεί ιδιαίτερα τη μνήμη (σημασιολογική μνήμη) ή επιδιώκει την επιφανειοποίηση των 

δεδομένων μέσω των μνημονικών μηχανισμών για την περαιτέρω αξιοποίησή τους, 

οφείλουμε να την εντάξουμε σε μία υποκατηγορία των γνωστικών στρατηγικών, τις 

«γνωστικές-μνημονικές». 

Εξειδικεύοντας  στην ταξινόμηση αυτή διαπιστώνουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω 

σύστημα σχεδόν όλες οι στρατηγικές που σχετίζονται με γλωσσική αλληλεπίδραση και 

επεξεργασία του κειμένου εντάσσονται στις «γνωστικές».  Έτσι, κρατήσαμε αυτή τη 

διευρυμένη κατηγορία ως μία γενική «ομπρέλα» που καλύπτει τις στρατηγικές που 

προϋποθέτουν αλληλεπίδραση και επεξεργασία σε γλωσσικό και εννοιολογικό επίπεδο με το 

κείμενο αλλά για λόγους ερευνητικής συστηματοποίησης  και μεθοδολογικής 

διαφοροποίησης των αποτελεσμάτων και με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια προτείνουμε 

υποσύνολα/ υποκατηγορίες της ευρύτερης γνωστικής κατηγορίας. Αξιοποιήσαμε, λοιπόν, 

εκτός από το τυπολογικό μοντέλο των  O’ Maley  & Chamot87 και το σύστημα ταξινομιών 

της Oxford (1990).  Διαπιστώσαμε μεγάλο βαθμό αλληλοεπικάλυψης  ανάμεσα στα δύο 

τυπολογικά συστήματα αλλά και κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά στον βαθμό 

ανάλυσης κατηγοριών ή και στην «εξειδίκευση» των κριτηρίων ταξινόμησης (Psaltoy-Joycey, 

2010). Η βασική διαφοροποίηση θεμελιώνεται στο γεγονός ότι η ταξινομητική πρόταση των 

O’ Maley & Chamot εδράζεται ξεκάθαρα σε μια γνωστική θεωρητική βάση (Anderson, 

1985), οπότε δίνουν μια προτεραιότητα στις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές χωρίς 

ωστόσο να αγνοούν τις κοινωνικοσυναισθηματικές για τις οποίες επιφυλάσσουν μια διακριτή 

κατηγορία. Από την άλλη η  Oxford αντιμετωπίζοντας τη μάθηση και τον μαθητή ως μια 

«ολιστική συνθήκη» συμπεριλαμβάνει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και άλλες συνιστώσες που 

συνεπιδρούν στη μάθηση88. Κρατώντας ως αφετηρία δόμησης την ταξινόμηση των O’ Maley 

                                                           
87Το οποίο βέβαια επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό  από την τυπολογία της Rubin (1987) - ειδικά από τις τρεις ευρύτερες 
ομάδες στρατηγικών που προβλέπει ( γνωστικές και μεταγνωστικές ως μία ομάδα,  επικοινωνιακές,  κοινωνικές) 
88Έτσι, π.χ. διακρίνει τις στρατηγικές σε μνημονικές και γνωστικές ενώ στις πρώτες τις εντάσσουν σε μια ενιαία κατηγορία 



206 
 

& Chamot  θα διαπιστώσουμε ότι σχεδόν όλες οι στρατηγικές που έχουν να κάνουν με 

γλωσσική αλληλεπίδραση με και γλωσσική επεξεργασία των κειμένων τις εντάσσουν στις 

γνωστικές.  

Στη δική μας ταξινόμηση κρατήσαμε τη μεγάλη κατηγορία «γνωστικές» αλλά για 

λόγους πληρέστερης συστηματοποίησης  και επεξεργασίας  υιοθετήσαμε μια πολυτμηματική 

κατηγοριοποίηση αξιοποιώντας ως διαφοροποιητικά κριτήρια  τη λειτουργικότητα και τη 

στόχευση των στρατηγικών. Τις γνωστικές τις διακρίνουμε σε δύο ανοιχτές κατηγορίες 

στρατηγικών «βαθιάς επεξεργασίας» και «ήπιας ή επιφανειακής επεξεργασίας».  Η βασική 

αυτή κατηγοριοποίηση αξιοποιήθηκε στη διαμόρφωση της προτεινόμενης ταξινομητικής 

τυπολογίας στην παρούσα έρευνα, καθώς ικανοποίησε τις ανάγκες τυπολογικής 

διαφοροποίησης αλλά και ποιοτικής διακριτότητας στη λειτουργία κυρίως των γνωστικών 

στρατηγικών, οι οποίες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο καλύπτουν ένα 

ευρύτατο φάσμα από νοητικές διεργασίες αλληλεπίδρασης με το κείμενο που ενώ διαθέτουν 

μία κοινή υπόσταση και αφετηρία γνωστικού περιεχομένου, ωστόσο διαφοροποιούνται 

σημαντικά ως προς τη συνθετότητα, τις διαδικασίες και τα γνωστικά αποτελέσματά τους, έτσι 

ώστε να συντάσσονται στην ίδια γενική και συμπεριληπτική κατηγορία «γνωστικές» 

στρατηγικές με εμφανείς, όμως, αποκλίσεις μεταξύ τους (π.χ. «υπογράμμιση άγνωστων 

λέξεων» από τη μια και «αξιοποίηση των δομικών «προτύπων» με βάση τη γνωστική 

εμπειρία των κειμενικών ειδών για διευκόλυνση της κατανόησης», από την άλλη). Ειδικότερα 

από την Oxford επικαλούμαστε σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο και τα ποιοτικά κριτήρια 

ενσωμάτωσης μεταγνωστικών στρατηγικών89. Από την Oxford επίσης ανασύρουμε 

στρατηγικές που σχετίζονται με την αυτόνομη κατηγορία που προσέδωσε στις μνημονικές 

και αντισταθμιστικές στρατηγικές  και τις οποίες συνδέσαμε -τις πρώτες- περισσότερο με τον 

στόχο ενεργοποίησης τους και – τις δεύτερες- με τη φύση και τη λειτουργία τους, αλλά τις 

ενσωματώσαμε ως υποκατηγορίες του «γνωστικού» συνόλου.  Έτσι, εντάξαμε  ως 

τυπολογική πρόταση παρουσίασης δεδομένων μία κατηγορία, η οποία συνδυάζει κυρίως τις 

αντισταθμιστικές στρατηγικές90της Oxford και γνωστικές στρατηγικές, η βασική  λειτουργία 

                                                           
89Θεωρώντας πιο εποικοδομητική και ασφαλή το πλαίσιο οριοθέτησης της Oxford (1990) σε σχέση με τις μεταγνωστικές 
στρατηγικές ακολουθήσαμε τα δικά της περιγραφικά κριτήρια ένταξης στρατηγικών: σχεδιασμός μάθησης, αξιολόγηση - 
αποτίμηση μάθησης, οργάνωση ανάγνωσης και αποτίμηση αναγνωστικής διαχείρισης 
90Οι οποίες εμφανίζονται ως διακριτή ομάδα στην Oxford και ενταγμένες στις γνωστικές στρατηγικές στην τυπολογία των 
O’ Maley & Chamot. Επίσης, σε σχέση με τις «αντισταθμιστικές» στρατηγικές της Oxford (1990) (λ.χ. μάντεμα/εικασία, 
αποφυγή , μίμηση, επιλογή θέματος, κ.ά.) που επιστρατεύονται ως εναλλακτικές ενέργειες, όταν οι μαθητές συνειδητοποιούν 
τα γλωσσικά ή γνωστικά τους κενά, για να μην διακοπεί η επικοινωνία -ειδικά στον προφορικό λόγο- θα λέγαμε ότι είναι 
κατά βάση γνωστικές γιατί α) γίνεται γνωστική επεξεργασία των δεδομένων (αντίληψη και επίγνωση των συνθηκών 
επικοινωνίας, αναγνώριση γλωσσικών και επικοινωνιακών ελλειμμάτων, κ.ά.) β) γίνεται αξιοποίηση γνωστικών κεκτημένων 
που εναλλακτικά ανασύρονται ή ενεργοποιούνται, ώστε να «περισώσουν» το αποτέλεσμα και να υπηρετήσουν τον 
αναγνωστικό στόχο. Από την άλλη, όμως, συνδυάζουν και γνωρίσματα από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες και επίπεδα 
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των οποίων είναι η υποβοήθηση και ενίσχυση της κατανόησης κυρίως σε επίπεδο μικροδομής 

του κειμένου (υποστηρικτικές- support strategies), ακολουθώντας την ταξινόμηση σε αυτό το 

σημείο της SORS (Survey Of Reading Strategies) των Mokhtari και Sheorey (2002). Οι 

υπόλοιπες στρατηγικές που επιτελούν βασικές γνωστικές λειτουργίες επεξεργασίας του 

κειμένου σε επίπεδο μεσο- και μακροδομής εντάσσονται στην κατηγορία των «γνωστικών 

στρατηγικών βαθιάς επεξεργασίας».   Στο κομβικό σημείο που αφορά  στην 

υποκατηγοριοποίηση των γνωστικών στρατηγικών   αξιοποιήθηκε και το μοντέλο 

ταξινόμησης στρατηγικών των Weistein & Mayer (1986),   καθώς στη δική τους τυπολογία - 

όντας προσανατολισμένη στη διευκόλυνση του γλωσσοεκπαιδευτικού έργου των δασκάλων 

για την ενίσχυση της μητρικής γλώσσας- εντόπισαν συγκεκριμένα υποσύνολα γνωστικών 

στρατηγικών που α) περιλαμβάνουν και τους τρεις βασικούς άξονες γλωσσογνωστικής 

επεξεργασίας ενός κειμένου (λεξιλογικό επίπεδο- σημασιολογικό/νοηματικό – 

δομικό/οργανωτικό) και β) κατέταξαν τις στρατηγικές σε ομάδες επιφανειακής/ήπιας 

επεξεργασίας (λ.χ. στρατηγικές επανάληψης) και βαθιάς επεξεργασίας (λ.χ. γλωσσικοί 

μετασχηματισμοί ή δομική ανάλυση κειμένου). Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά προσδίδουν 

έναν πιο πρακτικό, εκπαιδευτικό, μαθητοκεντρικό προσανατολισμό στην τυπολογία, στοιχείο 

που θεωρήθηκε αξιοποιήσιμο και πλεονεκτικό για την οριοθέτηση και τη διακριτή 

συστηματοποίηση ειδικά των γνωστικών στρατηγικών που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος 

γλωσσογνωστικών διεργασιών και ενεργειών του αναγνώστη σε σχέση με την αναγνωστική 

του προσέγγιση (Weistein & Mayer , 1986∙ Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1997). 

Αποκλείσαμε τις ψυχοσυναισθηματικές και επικοινωνιακές στρατηγικές ως 

κατηγορίες που συνάδουν κυρίως με την ανάπτυξη και διεκπεραίωση άλλων γλωσσικών 

δεξιοτήτων, κυρίως του προφορικού λόγου,  και επειδή, όπως εξηγούμε και  στη μεθοδολογία 

της έρευνας, τόσο τα ερευνητικά μας μέσα όσο και οι συνθήκες  και οι μεθοδολογικές 

επιλογές της έρευνάς μας δεν ήταν σε θέση να καλύψουν και να αποτυπώσουν έγκυρα και 

τεκμηριωμένα αντίστοιχες στρατηγικές91. Τις κοινωνικές τις διευρύνουμε ως κατηγορία, ώστε 

                                                                                                                                                                                     
στρατηγικών, όπως: α) μεταγνωστικό επίπεδο: αντιλαμβάνονται τη γνωστική αδυναμία και αναπροσαρμόζουν τις 
στρατηγικές ανάγνωσης β) μνημονικές: ανακαλούν άλλες γνωστικές δομές γ) επικοινωνιακές: φροντίζουν, ώστε να 
συνεχιστεί η επικοινωνιακή λειτουργία (λ.χ. η αναγνωστική συνέχεια) με μικρές «εκπτώσεις» για το συνολικό αποτέλεσμα. 
Γι αυτό και τις εντάξαμε στην υποκατηγορία «γνωστικές-υποστηρικτικές», ώστε να περιλαμβάνουν συνθετικά όλες τις 
συνιστώσες λειτουργιών και εσωτερικών διεργασιών. 
91Οι επικοινωνιακές στρατηγικές μόνο έμμεσα μπορούν  να συνδεθούν με γνωστικές/ μεταγνωστικές στρατηγικές, δηλαδή 
με κυρίως στρατηγικές μάθησης που αποτελούν και το βασικό αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας. Όπου 
όμως, εμφανίζονται και καταγράφονται, στην ερευνητική διαδικασία, στρατηγικές που συγκλίνουν στην τυπολογία των 
επικοινωνιακών στρατηγικών (π.χ. αναζήτηση βοήθειας από το δάσκαλο/γονέα), τις εντάσσουμε σε μια γενικότερη 
κατηγορία των ¨γνωστικών/υποστηρικτικών στρατηγικών ¨ αν έχουν κυρίως γνωστικό στόχο ή στην κατηγορία των 
στρατηγικών ¨κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης¨, αν έχουν κυρίως επικοινωνιακό-συνεργατικό χαρακτήρα και λειτουργία. 
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να συμπεριλαμβάνουν και τις διαστάσεις της διαπολιτισμικής επίγνωσης  ως στρατηγικές 

«κοινωνικοπολιτισμικής  επίγνωσης» ή «κοινωνιογνωστικές»92. 

Ειδικότερες παρατηρήσεις: 

Φυσικά, εφόσον η συνολική μας έρευνα ως μικτό ερευνητικό μοντέλο περιλαμβάνει 

και συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, συστηματοποίηση και παρουσίαση ποιοτικών και 

ποσοτικών δεδομένων και για να καταστεί δυνατή η αντιπαραθετική, συμπληρωματική και 

συγκλίνουσα αντιπαραβολή και μελέτη ερευνητικών στοιχείων και από τις δύο παράλληλες 

διαδικασίες ακολουθήσαμε και εφαρμόσαμε το ίδιο «ταξινομητικό μοντέλο» επεξεργασίας 

και κατάταξης στρατηγικών, ώστε να προκύψουν δεδομένα συμβατά και συγκρίσιμα ως προς 

της αξιοποίησή τους. 

Η ερευνητική επιλογή να ερμηνευθεί η ανάγνωση ως μια τρισυπόστατη και 

κλιμακωτά αναβαθμιζόμενη πολυσύνθετη, με εσωτερική αλληλεπίδραση των χρονικών και 

νοητικών φάσεων της αναγνωστικής διαδικασίας – που αναλύεται για μεθοδολογικούς 

λόγους σε τρία διακριτά επίπεδα ανάγνωσης (απλή, βασική κατανόηση- ερμηνεία και κριτική 

προσέγγιση) - και που ουσιαστικά διαφοροποιεί τον αρχάριο από τον ώριμο και έμπειρο 

αναγνώστη, επηρέασε, όπως ήταν φυσικό, ως έναν βαθμό και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης 

των στρατηγικών ανάγνωσης, οι οποίες φαίνεται να αναπτύσσουν αντιστοιχίες και κανάλια 

αλληλοτροφοδότησης- όχι βέβαια αποκλειστικά και μονοσήμαντα- με την τριεπίπεδη 

διαστρωμάτωση της ανάγνωσης (βλ. 3.5), εφόσον είναι φανερό ότι κάποιες στρατηγικές 

ευνοούν ή συμπράττουν πιο ενεργά από άλλες για να πετύχουν περισσότερο ή λιγότερο 

αναβαθμισμένους και απαιτητικούς αναγνωστικούς στόχους93.  

Αναμφίβολα, παρόλη την προσοχή και την προσπάθεια που καταβλήθηκε κατά τη 

συστηματοποίηση και μεθοδολογική επεξεργασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων να 

διευθετηθούν τα κριτήρια ταξινόμησης και κατάταξης στρατηγικών και αντίστοιχων 

επιπέδων ανάγνωσης σύμφωνα με αναγνωρισμένα και έγκυρα θεωρητικά και εμπειρικά 

μοντέλα των ειδικών ερευνητών, ωστόσο είναι σημαντικό να αποδεχτούμε πως πάντα 

ενυπάρχει και το «ρευστό», υποκειμενικό στοιχείο της «κρίσιμης»  απόφασης/επιλογής του 

                                                           
92Επίσης, η Oxford χώρισε τις κοινωνικοσυναισθηματικές στρατηγικές των O’ Maley & Chamot σε δύο αυτόνομες ομάδες. 
Στη δική μας ταξινομητική πρόταση αξιοποιήσαμε τη διάκριση αυτή υιοθετώντας ως διακριτή κατηγορία τις κοινωνικές 
στρατηγικές διευρύνοντας όμως τον κοινωνικοπολιτισμικό τους ρόλο και αφαιρώντας- εφόσον πρόκειται για αναγνωστικές 
στρατηγικές γραπτού κειμένου- καθαρά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά που εμπλέκονται κυρίως στην κατανόηση και  
παραγωγή προφορικού λόγου και διαμορφώνοντας τελικά τις στρατηγικές «κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης» 
93Π.χ., η γνωστικού τύπου επιφανειακής προσέγγισης «αναζήτηση μιας λέξης στο λεξικό» ή «η υπογράμμιση λέξεων» στο μικροεπίπεδο 
του κειμένου εξυπηρετούν κυρίως το βασικό επίπεδο κατανόησης ενώ η μεταγνωστική στρατηγική του μετα-αναγνωστικού σταδίου κατά το 
οποίο ο μαθητής-αναγνώστης αναρωτιέται ή αξιολογεί «σε ποιο βαθμό διαφοροποιήθηκαν ή ταυτίστηκαν οι απόψεις του με αυτές του 
συγγραφέα του κειμένου», αποτελεί σαφώς στρατηγική που ενισχύει την κριτική του προσέγγιση. 
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ερευνητή να διαμορφώσει ένα νέο υποσύνολο στρατηγικών ή να συγχωνεύσει συνιστώσες 

από άλλα υποσυστήματα σε ένα διαφορετικό πεδίο, γεγονός που σαφώς ανοίγει εγγενή 

ζητήματα προς συζήτηση και πραγμάτευση αλλά και προοπτικές μιας εναλλακτικής 

ερευνητικής μεθοδολογικής προσέγγισης από άλλους ερευνητές, ώστε να αποκατασταθούν οι 

αβλεψίες και να εξισορροπηθούν οι ενδεχόμενες μεθοδολογικές «παρατυπίες» ή τα 

θεωρητικά «άλματα».   

3.7.3 Προτεινόμενο μοντέλο ταξινόμησης αναγνωστικών στρατηγικών 

1)  Γνωστικές- υποστηρικτικές στρατηγικές  επιφανειακής ή απλής επεξεργασίας. Καθώς  οι 

περισσότερες από τις στρατηγικές αυτές έχουν ως στόχο την υποστήριξη και υποβοήθηση της 

κατανόησης και της ερμηνείας, οι οποίες πιο ολοκληρωμένα και ολιστικά διεκπεραιώνονται 

με πιο σύνθετες στρατηγικές (βλ. παρακάτω), περιλαμβάνουμε όλες εκείνες  τις στρατηγικές 

κατά τις οποίες  ο αναγνώστης κυρίως αναπτύσσει άμεσες νοητικές διεργασίες και γλωσσική 

αλληλεπίδραση με το κείμενο, τοπικής και ανοδικής επεξεργασίας, σε επίπεδο μικροδομής 

και οι οποίες συχνά λόγω της αυτοματοποίησης τους εκλαμβάνονται και ως ¨τεχνικές¨. Έτσι, 

εδώ  εντάσσουμε στρατηγικές  κατανόησης και διαχείρισης λεξιλογίου, χρήση  

εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικά, διαδίκτυο), υπογραμμίσεις στο κείμενο,  επανάγνωσης  

λέξεων/φράσεων,  αξιοποίηση γραμματικοσυντακτικών κανόνων - συχνά αυτοματοποιημένα-

, αξιοποίηση σημείων στίξης, επανάληψη, χρήση συνωνύμων για υποβοήθηση κατανόησης, 

ανάλυση φράσεων, εφαρμογή απλών γλωσσικών μοντέλων,  επιφανειακής αξιοποίησης 

προϋπάρχουσας γνώσης, μικρής κλίμακας διασυνδέσεων εικασίας και πρόβλεψης 

περιεχομένου (λ.χ. εικασία από τίτλο). Μεθοδολογικά –ερευνητικά δεχόμαστε ότι οι 

στρατηγικές αυτές υπηρετούν κυρίως το επίπεδο της ¨απλής αναγνωστικής κατανόησης¨. 

2)  Γνωστικές στρατηγικές ¨βαθιάς¨ επεξεργασίας94: Περιλαμβάνει πιο σύνθετες, 

απαιτητικές, περίπλοκες και ολιστικές νοητικές διεργασίες που αφορμούν τόσο από τη 

γλωσσική όσο και την σημασιολογική επεξεργασία του κειμένου  και αντιστοιχούν 

περισσότερο στις καθιερωμένες ως γενικές ή καθοδικές  στρατηγικές της μεσο- και 

μακροδομής του κειμένου.  Τέτοιου τύπου στρατηγικές αναφέρονται σε επισήμανση 

σημαντικών πληροφοριών, σύνθετες επεξεργασίες εικασίας και πρόβλεψης περιεχομένου,  

αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης για κατανόηση και ερμηνεία σύγκριση (π.χ. κειμενικών 

ειδών), αναδιατύπωση νοήματος, χρήση και ανάπτυξη πλαγιότιτλων, περίληψη, επαγωγική 

                                                           
94Η θεωρία της διπλής επεξεργασίας κάνει αναφορά σε δύο συστήματα σκέψης, τα οποία χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές για τη 
λήψη κάποιας απόφασης. Το Πρώτο Σύστημα είναι γρήγορο, βασίζεται στην εμπειρία μας και στα γνωστικά σχήματα και οδηγεί στη λήψη 
μίας απόφασης μέσα από έναν απλοϊκό, ευρετικό (heuristic) τρόπο σκέψης. Το Δεύτερο Σύστημα είναι πιο περίπλοκο, καταναλώνει 
περισσότερο χρόνο και αξιοποιεί στρατηγικές, για να φτάσει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. 
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εξαγωγή συμπερασμάτων, αξιοποίηση δομικών στοιχείων για εξαγωγή νοήματος ( λχ. 

παραγράφων), πλαισιοποίηση,  χρήση  περικειμενικών-παραγλωσσικών στοιχείων ( λχ 

εικόνας, διαγράμματος, στατιστικού πίνακα) για βαθύτερη επεξεργασία  του κειμένου και τη 

συνολική κατανόηση του,  διαγραμματική απεικόνιση του κειμένου, όπως  σχεδιασμός 

εννοιολογικού χάρτη,  κ.ά. Μεθοδολογικά –ερευνητικά δεχόμαστε ότι οι στρατηγικές αυτές 

υπηρετούν κυρίως το επίπεδο της ερμηνευτικής αναγνωστικής κατανόησης. 

3)  Γνωστικές μνημονικής προτεραιότητας:  Εδώ κυρίως εντάσσονται στρατηγικές 

που κατά την ταξινόμηση της Oxford  χαρακτηρίζονται μνημονικές∙  δηλαδή όλες οι νοητικές 

διεργασίες και τεχνικές που εφαρμόζει ο αναγνώστης προκειμένου είτε να ανακαλέσει 

γνώσεις, πληροφορίες, βιώματα από το γνωστικό του κεφάλαιο είτε να αποθηκεύσει νέα 

δεδομένα στα ήδη υπάρχοντα.  Συχνά είναι δυσχερές να  απομονώσουμε στρατηγικές 

αυτούσια μνημονικές, εφόσον συνήθως οι στρατηγικές  μνημονικής και απομνημονευτικής  

επεξεργασίας κειμένου  συνυφαίνονται και με άλλες μαθησιακές επιδιώξεις και λειτουργίες 

(π.χ. κατανόηση, εμπέδωση, αφομοίωση, έμφαση στο σημαντικό, συσχέτιση με 

προηγούμενες γνώσεις ως δομικό γνωστικό σχήμα, κλπ). Άρα, στις διαδικασίες ανίχνευσης 

παρόμοιων στρατηγικών ο ερευνητής οφείλει να προσδιορίζει κατά το δυνατόν τα 

συγκεκριμένα κίνητρα και τις επιδιώξεις εφαρμογής τους. Τέτοιες στρατηγικές μπορούν να 

θεωρηθούν εν μέρει η επανάληψη, η ομαδοποίηση δεδομένων, η υπογράμμιση λέξεων-

κλειδιών, οι σημειώσεις, η χρήση νοητικών εικόνων, η ακουστική αναπαράσταση, εν μέρει η 

πλαισιοποίηση νέων λέξεων σε συγκείμενο, η συσχέτιση, η χρήση εννοιολογικών 

διαγραμμάτων, κλπ.  Φυσικά, οι μνημονικές στρατηγικές, που συχνά ως αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες λειτουργούν και ως τεχνικές, αναλαμβάνουν την πρωτοκαθεδρία στην 

αναγνωστική δραστηριότητα ενός αναγνώστη, εφόσον ο βασικός στόχος της ανάγνωσης είναι 

η απομνημόνευση.  

Στο δικό μας, ωστόσο, ερευνητικό πλαίσιο μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε στον 

αναγνωστικό στόχο της κατανόησης και της ερμηνείας.  Έτσι, κατά την ενεργοποίηση 

ποικίλων στρατηγικών, ενώ μπορούμε να επισημάνουμε τη συμμετοχή και συνεπικουρία 

μνημονικών τεχνικών στη ¨φύση¨ της στρατηγικής,  δύσκολα θα εντάσσαμε τις στρατηγικές 

αυτές στις καθαρά μνημονικές από τη στιγμή που η λειτουργία τους και ο στόχος του 

αναγνώστη αποσκοπούν σε διαφορετικά αναγνωστικά αποτελέσματα95.Αποφασίσαμε, 

                                                           
95Για παράδειγμα, ο μαθητής ΜΑ΄1α ενεργοποιεί στο προαναγνωστικό στάδιο την στρατηγική  « Ανάκληση προϋπάρχουσας 
γνώσης για κατανόηση». Η «ανάκληση», λοιπόν, σε αυτήν την περίπτωση εξυπηρετεί την κατανόηση, οπότε οι μνημονικές 
διεργασίες δε βρίσκονται σε προτεραιότητα αλλά υποστηρίζουν άλλες πιο σύνθετες νοητικές ενέργειες, όπως η επιλογή των 
πληροφοριών, η επεξεργασία τους, η σύγκριση-συσχέτιση-αντιπαραβολή στοιχείων, γνωστικών δομών δηλαδή,  που στο 
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λοιπόν, να εντάξουμε στην κατηγορία αυτή στρατηγικές για τις οποίες τα υποκείμενα της 

έρευνας, οι μαθητές, δήλωσαν ή άφησαν να εννοηθεί ότι η βασική λειτουργία και στόχος μιας 

νοητικής διαδικασίας που θεωρούμε στρατηγική  εμπλέκει  μνημονικές διεργασίες και 

εξυπηρετεί   απομνημονευτικούς στόχους. Μεθοδολογικά –ερευνητικά υποθέτουμε ότι οι 

στρατηγικές αυτές υπηρετούν εν μέρει όλα τα επίπεδα της  αναγνωστικής κατανόησης. 

4) Γνωστικές- υποστηρικτικές της αντιστάθμισης:  Οι στρατηγικές αυτές που 

ενεργοποιούνται υποβοηθητικά ως εναλλακτικές ενέργειες,  όταν οι μαθητές συνειδητοποιούν 

τα γνωστικά τους ¨κενά¨ και να για να μη διακοπεί η αναγνωστική επικοινωνία,  θα λέγαμε 

ότι, ενώ είναι κατά βάση γνωστικές, γιατί γίνεται α)  γνωστική επεξεργασία των δεδομένων 

(λ.χ. αντίληψη των αναγνωστικών συνθηκών → στόχων, αναγνώριση δυσχερούς 

επικοινωνίας και γλωσσονοητικών ελλειμμάτων, κ.ά.), και β) αξιοποίηση γλωσσογνωστικών 

κεκτημένων, που εναλλακτικά ανασύρονται ή ενεργοποιούνται, ώστε να ¨περισώσουν¨ το 

αποτέλεσμα και να υπηρετήσουν τον αναγνωστικό στόχο,  από την άλλη, συνδυάζουν 

σύνθετα γνωρίσματα από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες  στρατηγικών, όπως  i) 

μεταγνωστικό επίπεδο: αντιλαμβάνομαι τη γλωσσική αδυναμία και την ανάγκη 

αναπροσαρμογής των στρατηγικών ανάγνωσης  ii) μνημονικές: ανακαλώ προϋπάρχουσες 

γνωστικές δομές  iii)  επικοινωνιακές: φροντίζω, ώστε να συνεχιστεί  η επικοινωνιακή 

λειτουργία (δηλαδή, ανάγνωση στο γραπτό και συνομιλία στον προφορικό λόγο) με μικρές 

εκπτώσεις στο συνολικό αποτέλεσμα. Εφόσον, λοιπόν, έχουν κατά βάση γνωστικό και 

επικουρικό χαρακτήρα αλλά ταυτόχρονα προϋποθέτουν αρκετά συνθέτες νοητικές διεργασίες 

αποτέλεσαν μία ξεχωριστή υποκατηγορία των γνωστικών στρατηγικών που υλοποιούνται με  

αναγνωστικές ενέργειες όπως: χρήση παράφρασης, αποφυγή,  εικασία από τα συμφραζόμενα, 

χρήση συνωνύμων,  προσαρμογή   της κατανόησης και της ερμηνείας στις γνωστικές 

υποδομές του υποκειμένου, κ.ά. Μεθοδολογικά –ερευνητικά υποθέτουμε ότι οι στρατηγικές 

αυτές υπηρετούν κυρίως το επίπεδο της απλής αναγνωστικής κατανόησης και εν μέρει της 

ερμηνευτικής. 

5) Στρατηγικές  Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης:  Συσχετίζονται και συντονίζονται 

κυρίως με τις κοινωνικές στρατηγικές της Rubin και της Oxford που αναδεικνύουν τη 

σημασία της πολιτισμικής κατανόησης και έμμεσα την αντιληπτική ενσυναίσθηση της 

κατανόησης του άλλου, καθώς και  με τις κοινωνικοσυναισθηματικές στρατηγικές γλωσσικής 

μάθησης των O’ Maley και Chamot, που έχουν κυρίως επικοινωνιακό προσανατολισμό, 

                                                                                                                                                                                     
σύνολό τους εντάσσονται, με κριτήρια τόσο τη λειτουργία όσο και τον στόχο χρήσης,  σε γνωστικές στρατηγικές βαθιάς 
επεξεργασίας. 
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ειδικά αν συζητάμε για συνεργατική/ομαδική ανάγνωση στα πλαίσια της διδασκαλίας της 

αναγνωστικής κατανόησης στη σχολική πράξη και όχι μόνο ως ατομική δραστηριότητα.   

Στην παρούσα έρευνα στην κατηγορία αυτή εμπλέκονται κυρίως οι στρατηγικές που 

αναδεικνύουν τα κανάλια επικοινωνίας του κειμένου με την κοινωνικοπολιτισμική 

πραγματικότητα και πολυπλοκότητα.  Κατά πόσο, δηλαδή, και με ποιο τρόπο συνδέει ο 

αναγνώστης τον εννοιολογικό κόσμο των κειμένων με τα βιώματα, τις γνώσεις και τις 

συνθήκες του κοινωνικού γίγνεσθαι,  έτσι όπως ο ίδιος τα  αντιλαμβάνεται, τα έχει δομήσει 

και οριοθετήσει.  Οι νοητικές προσπάθειες που καταβάλλει με λίγα λόγια ο αναγνώστης, για 

να νοηματοδοτήσει το κείμενο συνδέοντάς το με την κοινωνική του εμπειρία και 

πραγματικότητα, ώστε να το κατανοήσει και να το ερμηνεύσει. Ταυτόχρονα, σε αυτήν τη 

γενική κατηγορία είναι θεμιτό να ενσωματώσουμε όλες εκείνες τις στρατηγικές κριτικής 

κυρίως αναγνωστικής προσέγγισης που αναδεικνύουν τα κοινωνικά αντανακλαστικά και την 

κοινωνική ενσυναίσθηση,  με την έννοια της κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης που 

επιδεικνύει ο αναγνώστης και που εκφράζεται με στρατηγικές ιδεολογικής ¨ανοιχτότητας¨ και 

που τον καθιστούν ικανό να αποδέχεται, να αναγνωρίζει, να αναζητά και να αξιολογεί τον 

ιδεολογικό πλουραλισμό και την αξιακή ποικιλομορφία. Μπορούμε ίσως να θεωρήσουμε ότι 

αυτού του τύπου οι στρατηγικές λειτουργούν συχνά (όπως προκύπτει και από τα ερευνητικά 

δεδομένα) και ως το μεταβατικό μέσο από την κατανόηση και ερμηνεία στην κριτική 

προσέγγιση του κειμένου. 

6) Μεταγνωστικές στρατηγικές  αποτίμησης της αναγνωστικής διαχείρισης: 

Βασιζόμαστε κυρίως στην οριοθέτηση του πλαισίου που έθεσε η Oxford για τις 

μεταγνωστικές στρατηγικές. Εδώ, περιλαμβάνονται όλες οι στρατηγικές που αφορούν το πώς 

σκέφτεται ο αναγνώστης  για τον τρόπο ανάγνωσης, τις πρακτικές- στρατηγικές που επέλεξε, 

χρησιμοποίησε ή τροποποίησε σε όλες τις αναγνωστικές φάσεις (λ.χ. στρατηγικές 

σχεδιασμού, προετοιμασίας, υλοποίησης και συντονισμού της αναγνωστικής διαδικασίας).  

Περιλαμβάνονται επίσης, η αξιολόγηση και ο έλεγχος του σχεδιασμού της μάθησης, της ίδιας 

δηλαδή της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και των αναγνωστικών αποτελεσμάτων της μέσω 

της αυτοπαρακολούθησης και της αυτοαξιολόγησης.  Στόχος τους, η αυτορρύθμιση και 

αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, οι οποίες τελικά- συνεπικουρικά και με άλλους παράγοντες-  

μπορούν να οδηγήσουν στον απώτερο σκοπό της γλωσσικής διδασκαλίας της ανάγνωσης, 

που είναι να καταστεί ο μαθητής ένας αυτόνομος  αναγνώστης. Μεθοδολογικά – ερευνητικά 

υποθέτουμε ότι οι στρατηγικές αυτές υπηρετούν κυρίως το επίπεδο της κριτικής προσέγγισης 

όχι τόσο του περιεχομένου, όσο της ίδιας της αναγνωστικής διαδικασίας ως διεργασίας 

μάθησης. 
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7)  Στρατηγικές  κριτικού στοχασμού και κριτικής επεξεργασίας: - Πρόκειται για μία 

προτεινόμενη-«νεοσύστατη» κατηγορία, που σχετίζεται άμεσα με την τριεπίπεδη 

αναγνωστική διάσταση μέσα από την οποία ερευνητικά προσεγγίσαμε το θέμα της 

ανάγνωσης και η οποία τεκμηριώθηκε στο θεωρητικό μέρος  της εργασίας αλλά και πιο 

εξειδικευμένα στις υποενότητες (3.4.2 - 3.4.5). Ενσωματώνουμε όλες εκείνες τις στρατηγικές 

που συνδέονται με υψηλές και πολυσύνθετες νοητικές διεργασίες, οι οποίες, υπερβαίνοντας 

το επίπεδο της απλής κατανόησης και της βαθύτερης ερμηνείας των  γλωσσικών και 

εννοιολογικών δομών που το κείμενο ορίζει, μεταβαίνουν αναγνωστικά σε ένα 

¨υπερκείμενο¨, που καθαρά υποκειμενικά και μοναδικά διαμορφώνει ο κάθε αναγνώστης με 

βάση τις γνωστικές του υποδομές (λ.χ. τα γνωστικά σχήματα, βλ. θεωρία γνωστικών 

σχημάτων), τα βιώματα, τις επιδιώξεις του, τις ιδεολογικές του τοποθετήσεις και τις 

ψυχοσυναισθηματικές συνθήκες τις οποίες βιώνει ως αναγνώστης. Μιλάμε για την κριτική 

προσέγγιση της ανάγνωσης, που αντιστοιχεί σε κριτικού στοχασμού στρατηγικές τόσο 

ανοδικής όσο και καθοδικής επεξεργασίας και οι οποίες υπό το πρίσμα της 

υποκειμενικότητας του αναγνώστη υπερβαίνουν τη νοηματοδότηση που περικλείει ρητά ή 

υπονοούμενα το κείμενο. Οι στρατηγικές, λοιπόν, αυτές αφορούν ερωτήματα, διατυπώσεις 

αξιολόγησης, ελέγχους και αποτιμήσεις του κειμένου ως περιεχόμενο, δομή και λειτουργία. 

Αξιολογούνται οι προθέσεις του συγγραφέα, η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και της 

επίτευξης των στόχων του, η εγκυρότητα των πληροφοριών, η συγκριτική του 

διαφοροποίηση από διαφορετικά ή παρόμοια κειμενικά είδη, οι ιδεολογικές του προεκτάσεις, 

τα ζητήματα που θίγει ή αποσιωπά με αφόρμηση το γλωσσικό/σημασιολογικό περιεχόμενο 

αλλά με ουσιαστικό κριτήριο αναφοράς την κριτική σκέψη του αναγνώστη. Πρόκειται 

τελικά, για μια παραγωγική και δημιουργική ανάγνωση, που προσιδιάζει στον ώριμο και 

έμπειρο αναγνώστη και αποτελεί επί της ουσίας ένα οριακά μεταβατικό αναγνωστικό «χώρο» 

από τη λειτουργία της ακραιφνούς ανάγνωσης στη μετασχηματιστική  λειτουργία της 

παραγωγικής διαδικασίας προφορικού ή γραπτού λόγου, εφόσον δεχτούμε ότι ο ικανός και 

δόκιμος συγγραφέας είναι πρώτα από όλα ένας ώριμος και επιδέξιος αναγνώστης. 

Μεθοδολογικά –ερευνητικά δεχόμαστε ότι οι στρατηγικές αυτές υπηρετούν κυρίως το 

επίπεδο της κριτικής προσέγγισης του κειμένου. 

Κλείνουμε, τη συνοπτική  λειτουργική  οριοθέτηση  της ταξινομητικής μας πρότασης 

για τις στρατηγικές ανάγνωσης με την προαπαιτούμενη και επαναλαμβανόμενη διαπίστωση 

ότι η ομαδοποίηση και η κατηγοριοποίηση των στρατηγικών δεν προσιδιάζει σε στεγανούς 

και απόλυτους διαχωρισμούς και ανελαστικές οριοθετήσεις μοντελοποίησης. Πώς θα 

μπορούσε άλλωστε, εφόσον μιλάμε για πολύπλοκες, ταυτόχρονες, πολυσύνθετες, 
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διασταυρωνόμενες νοητικές διαδικασίες και  αλληλεπιδράσεις.  Η χρήση μιας στρατηγικής 

δεν λειτουργεί απομονωτικά και αποκλειστικά ούτε αποκλείει σε καμία περίπτωση κάποια 

άλλη στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγνωσης ως ολιστικής διαδικασίας αλλά μάλλον 

το αντίθετο∙ προϋποθέτει τη συνδυαστική ενεργοποίηση και συνδρομή και άλλων (Anderson 

2003). 

 3.8 Στόχοι και ερωτήματα της έρευνας 

Οι εκπαιδευτικές έρευνες αναφέρει ο Langeveld (1965 στο  Bell, 1998) αποκτούν την ιδιαίτερη 

σημασία τους ως «πρακτικές επιστήμες» όχι απλά γιατί μας ενδιαφέρει να εμπλουτίζουμε τις 

γνώσεις μας για τις σχέσεις των δεδομένων και των φαινομένων αλλά κυρίως γιατί η 

προαναφερθείσα γνώση και κατανόηση μας καθιστά ικανούς να ενεργούμε και κυρίως να 

ενεργούμε καλύτερα.». Υπό τη συνθήκη  αναγνώρισης της προηγούμενης αναφοράς 

διαπιστώνουμε ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον  των τελευταίων δεκαετιών για τη σημασία και 

τη λειτουργία των στρατηγικών γλωσσικής πρόσκτησης και μάθησης εν γένει συνδέθηκε με 

γνωστικές, ψυχοσυναισθηματικές και μεταγνωστικές παραμέτρους που συνεπιδρούν στα 

μαθησιακά γινόμενα. Παραπέρα, και με δεδομένη την αναγνώριση των στρατηγικών για την 

ανάπτυξη πολυεπίπεδων γλωσσικών δεξιοτήτων αλλά και επίτευξη γλωσσομαθησιακών 

στόχων, η έρευνα προσανατολίστηκε στην αποτύπωση των παραγόντων που διαμορφώνουν 

το προφίλ του μαθητή, ο οποίος ανταποκρίνεται επαρκώς στις σύγχρονες γλωσσομαθησιακές 

προδιαγραφές δεξιοτήτων ανάγνωσης, καθώς και των πρακτικών εκείνων και  των μεθόδων 

που αυτός αξιοποιεί ως ενδεικτικές προϋποθέσεις μιας υψηλών επιδόσεων προσδοκώμενης 

σχολικής και ακαδημαϊκής πορείας. Τα ευρήματα και τα συμπεράσματα των ερευνών που 

συσχετίζουν ατομικά-δημογραφικά, ψυχοκοινωνικά, πολιτισμικά και γλωσσομαθησιακά 

χαρακτηριστικά μαθητών με αντίστοιχες και μεταβαλλόμενες γλωσσικές επιδόσεις 

διαμορφώνουν ένα ενδιαφέρον θεωρητικό και εμπειρικό «κεφάλαιο» για άντληση 

γλωσσοπαιδαγωγικών  εργαλείων και διδακτικών μοντέλων, με στόχο την εμπέδωση και 

μετάδοση ανάλογων τακτικών και στρατηγικών σε μαθητές που υστερούν σε 

γλωσσομαθησιακές επιδόσεις (Γαβριηλίδου, 2004) και στις δεξιότητες της αναγνωστικής 

κατανόησης, που ειδικότερα μας απασχολούν.  

Η έρευνά μας εντάσσεται στη βασική έρευνα (basic research), δηλαδή ευελπιστεί να 

συνδράμει στη θεμελιώδη   γνώση και θεωρία της χρήσης αναγνωστικών στρατηγικών 

επιδιώκοντας ταυτόχρονα να αναδείξει και νέους συσχετισμούς και άξονες κατανόησης της 

λειτουργίας και αξιοποίησής τους, ώστε τα όποια συμπεράσματα στη συνέχεια να κληθούν να 
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ενδυναμώσουν το θεωρητικό και εφαρμοσμένο οπλοστάσιο της παιδαγωγικής και διδακτικής 

της αναγνωστικής κατανόησης και γλωσσικής κατάκτησης εν γένει και ειδικότερα στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω της ενσωμάτωσής τους σε προγράμματα και πρακτικές 

γλωσσικής διδασκαλίας (Patton, 2002).  Όπως έγινε κατανοητό και στην ενότητα για τη 

μεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας των στρατηγικών (3.8.1 – 3.8.2),  ένα  σύγχρονο- 

μεταξύ άλλων-  γλωσσοπαιδαγωγικά μοντέλο διδασκαλίας, όπως αυτό της 

επεξηγηματικής/άμεσης διδασκαλίας, οφείλει να λαμβάνει υπόψη, και  ως αφετηρία κάθε 

διδακτικού προγραμματισμού για ενίσχυση του μαθησιακού οπλοστασίου των μαθητών, την 

αρχική αξιοποίηση του (μετα)γνωστικού κεφαλαίου που αυτοί διαθέτουν (πρώτο στάδιο 

εξοικείωσης με το μαθησιακό αντικείμενο), ώστε, όπως ειπώθηκε (3.3.2), να αποκτήσουν οι 

στρατηγικές ανάγνωσης-πέρα από θεωρητικά σχήματα- εμπράγματη υπόσταση ως νοητικές 

διαδικασίες και ωφέλιμες, εύληπτες και εύχρηστες πρακτικές αποτελεσματικής ανάγνωσης  

(Ενδεικτικά: Durkin, 1978-1979∙ O’ Malley & Chamot,  1990∙ Palinscar & Brown, 1985∙ Lehr, 1986  

στο Giasson, 2014).  

Για να πετύχει τα παραπάνω ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να έχουν προηγηθεί 

διδακτικές/διαγνωστικές/ερευνητικές  παρεμβάσεις καταγραφής και χαρτογράφησης των 

στρατηγικών όλων των μαθητών και σε ομαδικό αλλά κυρίως σε ατομικό επίπεδο, ώστε ο 

κάθε μαθητής να αποκτήσει τον προσωπικό του «χάρτη/ημερολόγιο» στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης. Η χαρτογράφηση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ιδιαίτερα 

χρήσιμο και λειτουργικό μεθοδολογικό και παιδαγωγικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, στον 

οποίο δίνεται η δυνατότητα να το αξιοποιήσει ποικιλοτρόπως. Κυρίως θα έχει μία σαφή 

αντίληψη για το «από πού ξεκινάει», όσον αφορά το επίπεδο γνώσης και χρήσης 

στρατηγικών κατανόησης και δυναμικής της τάξης του, δεδομένο που θα του προσδιορίσει 

«πού επιθυμεί να καταλήξει» και τι ενδιάμεσο δρόμο σκοπεύει να διανύσει. Ο εκπαιδευτικός 

τώρα έχοντας μια εποπτική και συνολική εικόνα του επιπέδου και του εύρους χρήσης 

στρατηγικών της τάξης του, βγάζει ασφαλέστερα συμπεράσματα για τους τύπους των 

στρατηγικών που είναι πιο οικείοι στους μαθητές αλλά και για εκείνους τους οποίους οι 

μαθητές είτε αγνοούν είτε διστάζουν ή αποφεύγουν να αξιοποιήσουν και αναπροσαρμόζει ή 

ανακατευθύνει ανάλογα τους διδακτικούς του στόχους. Τέλος, συναρτά τις υλοποιούμενες 

από τους μαθητές στρατηγικές με εξατομικευμένα μαθησιακά, βιοφυσικά, ιδιοσυγκρασιακά, 

κοινωνικά χαρακτηριστικά τους με συγκεκριμένους τύπους, κατηγορίες ή εξειδικευμένες 

στρατηγικές ανάγνωσης και προσαρμόζει τη διδακτική του στόχευση προς τη ενίσχυση των 

«ελλειμματικών»  κατηγοριών. 
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Η διαφοροποιημένη ποιοτικά και ποσοτικά ενεργοποίηση των ποικίλων στρατηγικών 

από μαθητές με εντοπισμένα και ελεγχόμενα χαρακτηριστικά,  πέρα από χρήσιμες 

διαπιστώσεις χαρτογράφησης μιας πραγματικής αναγνωστικής και μαθησιακής 

δυναμικότητας ενός μαθητικού πληθυσμού για μελλοντική διδακτική χρήση, αναμένεται να 

αναδείξει και συμπεράσματα ενδεχόμενης «δικτύωσης» μεταξύ συγκεκριμένων τύπων 

αναγνωστικών στρατηγικών, ατομικών χαρακτηριστικών των υποκειμένων και επιπέδων 

επίτευξης της αναγνωστικής κατανόησης, από ένα αρχικό στάδιο μιας επιφανειακής 

πληροφορικότητας, στην ερμηνευτική κειμενική επεξεργασία και μέχρι  την κατάκτηση μιας 

πολυδιάστατης κριτικής προσέγγισης , ως ανώτερος αναγνωστικός στόχος ενός σύγχρονου 

εκπαιδευτικού συστήματος. Τα δεδομένα αυτά, συνολικά και συνθετικά αξιοποιήσιμα, 

δύνανται στη συνέχεια να λειτουργήσουν ως μεθοδολογικά κριτήρια και γλωσσοπαιδαγωγικό 

υπόβαθρο σχεδιασμού και υλοποίησης στοχευμένων, μαθητοκεντρικών, εξατομικευμένων 

διδακτικών παρεμβάσεων για την αποκατάσταση αναγνωστικών ελλειμμάτων, την 

εξισορρόπηση μαθησιακών αποκλίσεων και συνολικά την πολυεπίπεδη ενίσχυση των 

αναγνωστικών δεξιοτήτων του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού.  

Συμπεριληπτικά και συνοπτικά, λοιπόν, θα προσδιορίζαμε ως ειδοποιά στοιχεία της 

παρούσας έρευνας τα παρακάτω: α) Νέα τυπολογικά μοτίβα για κατηγοριοποίηση, 

επεξεργασία και κατανόηση λειτουργίας αναγνωστικών στρατηγικών β) Αξιοποίηση 

μεθοδολογικής  τριγωνοποίησης με ποιοτική έρευνα που διεκπεραιώνεται μέσω προφορικής 

εξωτερίκευσης και ΘΠΑ αλλά και ποσοτικής που υλοποιείται μέσω ερωτηματολογίων γ) 

Συνεξέταση τριών ανεξάρτητων μεταβλητών της ανάγνωσης με στρατηγικές αναγνωστικής 

κατανόησης δ) Συσχετιστική προσέγγιση των στρατηγικών ανάγνωσης με τρία διακριτά 

επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης ε) Ανάδειξη και διερεύνηση συνάφειας μεταξύ των 

ανωτέρω  μεταβλητών και της (νέο)αναδυθείσας τυπολογικής κατηγορίας στρατηγικών, 

αυτών της κριτικής προσέγγισης κειμένου.  

Στη συνέχεια, αφού προσδιορίσουμε τον απώτερο σκοπό και τους γενικούς στόχους 

της έρευνας, θα εξειδικεύσουμε επιμέρους στόχους και θα διατυπώσουμε ερευνητικά 

ερωτήματα που ανταποκρίνονται στην επίτευξη των στόχων: 
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3.8.1 Στοχοθεσία της έρευνας: Απώτεροι, γενικοί και επιμέρους στόχοι 

Ο απώτερος και (φιλόδοξος) σκοπός της παρούσας έρευνας συνίσταται στο να 

προετοιμαστούν, με βάση το προαναφερθέν χαρτογραφημένο πεδίο χρήσης στρατηγικών, 

δυναμικές και στοχευμένες διδακτικές παρεμβάσεις στην θεσμική εκπαιδευτική διαδικασία 

για την ενίσχυση και αναβάθμιση της αξιοποίησης –ποσοτικά και ποιοτικά- των κατάλληλων 

στρατηγικών από τους μαθητές είτε ως τυπολογικά σύνολα είτε ως εξατομικευμένες 

στρατηγικές, ώστε να ενδυναμωθεί συνολικά η αναγνωστική και γλωσσική τους ανάπτυξη. 

Επίσης, να προωθηθεί η διδακτική ποικιλία και η εξατομικευμένη διδασκαλία της ανάγνωσης 

μέσω της υποβοήθησης του εκπαιδευτικού να ενσωματώνει στη διδασκαλία του στρατηγικές, 

που λαμβάνουν υπόψη «βιομαθησιακά» χαρακτηριστικά των μαθητών του (λχ προτιμήσεις ή 

ανεπάρκειες) και τις εσωτερικές διεργασίες τους κατά τη διεκπεραίωση αναγνωστικών 

προκλήσεων και οι οποίες αποτυπώνονται με παρόμοιες της παρούσας ερευνητικές 

διαδικασίες. 

Στην κατεύθυνση αυτή, ως γενικός, συμπεριληπτικός αλλά εστιασμένος στόχος της 

παρούσας εργασίας είναι να απεικονίσει και να αναδείξει πολυμεθοδικά τις στρατηγικές 

αναγνωστικής κατανόησης που ενεργοποιούνται από τους/τις μαθητές/τριες ενός  γυμνασίου,  

μέσω της οπτικής μιας τριεπίπεδης σε βάθος ανάγνωσης κειμένων, να προσδιορίσει και να 

κατατάξει τυπολογικά τις προκύπτουσες στρατηγικές με πρωτότυπο ταξινομητικό μοντέλο 

αλλά και να εκτιμήσει πιθανούς συσχετισμούς και αλληλεξαρτήσεις τους με  

«βιομαθησιακές» κατηγορικές μεταβλητές των υποκειμένων, όπως το φύλο, τη σχολική  

ηλικία και την επίδοση στο γλωσσικό μάθημα, επιτείνοντας και εστιάζοντας το ενδιαφέρον 

της έρευνας ειδικότερα στις στρατηγικές κριτικής προσέγγισης της ανάγνωσης. 

Ως  βασικοί επιμερισμένοι στόχοι της παρούσας έρευνας τίθενται  οι εξής:  

- Να αναδείξουμε και να προσδιορίσουμε τη σύνδεση συγκεκριμένων τύπων 

στρατηγικών ανάγνωσης  με μια αξιολογικά και ποιοτικά διαβαθμισμένη αναγνωστική 

πρόσκτηση απλής, ερμηνευτικής και κριτικής προσέγγισης γραπτού κειμένου, ως στοιχείο 

αξιοποιήσιμο τόσο στη χαρτογράφηση του γλωσσικού δυναμικού των μαθητών όσο και ως 

εργαλείο στη δόμηση και σχεδιασμό από τον εκπαιδευτικό διδακτικών παρεμβάσεων 

ενίσχυσης χρήσης στρατηγικών για ενδυνάμωση των αναγνωστικών τους ικανοτήτων. 

- Να προτείνουμε μια νέα τυπολογική ταξινόμηση στρατηγικών αναγνωστικής 

πρόσκτησης κειμένων που να υπηρετεί τις ανάγκες μιας τριεπίπεδης, ποιοτικά 

διαβαθμισμένης αναγνωστικής κατανόησης από τη μια αλλά και να ανταποκρίνεται 

ικανοποιητικά στις απαιτήσεις που θέτουν τα σύγχρονα κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα για 

μια κριτική προσέγγιση του γραπτού λόγου από την άλλη. 
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- Να αναδειχτούν εκείνοι οι τύποι στρατηγικών, που «ευθύνονται» ιδιαίτερα και 

πρωταρχικά για την γλωσσοαναγνωστική υπεροχή των μαθητών που τους αξιοποιούν σε 

αναγνωστικές δεξιότητες και επιδόσεις επαρκούς και βαθιάς αναγνωστικής προσέγγισης. 

- Να διερευνήσει και αναδείξει (η έρευνα) ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε 

μαθητές/τριες γυμνασίου, με διακριτά κατηγορικά χαρακτηριστικά,  κατά φύλο, ηλικία, 

επιδόσεις, στην ενσωμάτωση στρατηγικών πρόσκτησης γραπτού λόγου, κατά την 

αναγνωστική προσπέλαση ενός κειμένου αξιοποιώντας συνδυαστικά ποιοτικά και ποσοτικά 

μεθοδολογικά εργαλεία. 

- Ειδικότερα, να αναδειχτούν ο ρόλος των στρατηγικών κριτικής αναγνωστικής 

προσέγγισης  κειμένου και οι συσχετισμοί τους   με τις γλωσσικές/βαθμολογικές επιδόσεις, 

καθώς επίσης και με άλλα ατομικά-κατηγορικά χαρακτηριστικά του δείγματος των μαθητών 

που συμμετείχαν (φύλο και ηλικία). 

- Να λειτουργήσει η ερευνητική διαδικασία εν δυνάμει και ως ένα μεθοδολογικό 

«πρότυπο» για τον κάθε εκπαιδευτικό που θα επιθυμούσε να διεξαγάγει μία τοπικού 

χαρακτήρα ερευνητική διαδικασία χαρτογράφησης, επεξεργασίας και  εν τέλει αξιοποίησης 

των στρατηγικών «εφοδίων» των μαθητών του, αλλά και ως 

διερευνητικό/μαθησιακό/διδακτικό εργαλείο του εκπαιδευτικού της τάξης για την ποιοτική  

ενδυνάμωση των αναγνωστικών δεξιοτήτων/επιδόσεων και της μαθησιακής αυτονόμησης 

των μαθητών, εφόσον είναι διατεθειμένος να προχωρήσει στην ενίσχυση των αναγνωστικών 

δεξιοτήτων τους  μέσω της ενδυνάμωσης τους με τη διδασκαλία των στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης. 

- Να δοκιμάσει εμπειρικά και να προτείνει ερευνητικά μια νέα, ανοιχτή και 

διαμορφωνόμενη  τυπολογική κατηγοριοποίηση ειδικών στρατηγικών που υπηρετούν στα 

πλαίσια και τις προδιαγραφές που θέτει ο κριτικός γραμματισμός για τη γλωσσική 

διδασκαλία και μάθηση ένα υψηλότερο και πιο απαιτητικό επίπεδο ολιστικής  αναγνωστικής 

προσέγγισης  υπέρβασης των κειμενικών νοημάτων. Το προτεινόμενο «μοντέλο» 

στρατηγικών κριτικής προσέγγισης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τόσο στο πεδίο της 

διερεύνησης του αναγνωστικού «οπλοστασίου» που φέρουν οι μαθητές/τριες όσο και στο 

πεδίο της υλοποίησης διδακτικών παρεμβάσεων προς ενίσχυση των αναγνωστικών 

δεξιοτήτων τους για επίτευξη κριτικής ανάγνωσης. 

- Να λειτουργήσει το ποσοτικό εργαλείο διερεύνησης στρατηγικών (αυτοαναφορικό 

δημοσκοπικό εργαλείο-ερωτηματολόγιο) που διαμορφώθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας ως ένα ευέλικτο και προσαρμόσιμο μεθοδολογικό ερευνητικό αλλά και μαθησιακό 

εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό που θα ενδιαφερόταν να ανιχνεύσει, να καταγράψει και να 
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συστηματοποιήσει το γνωστικό και μεταγνωστικό γλωσσικό κεφάλαιο των μαθητών του 

όσον αφορά σε στρατηγικές ανάγνωσης συνδέοντας τα δεδομένα με τυπολογικές κατηγορίες 

και επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης. 

- Να δοκιμαστεί ως μεθοδολογικό εργαλείο μια νέα/καινοφανής προτεινόμενη 

ταξινομητική τυπολογία στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης για την τυπολογική 

κατάταξη της διαφοροποιημένης χρήσης τους από μαθητές/τριες γυμνασίου, που 

διερευνήθηκαν με ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία έρευνας (τριγωνοποίηση μεθοδολογίας). 

 

3.8.2 Ερωτήματα και υποερωτήματα της έρευνας 

Οι παραπάνω στόχοι υπηρετούνται, οριοθετούνται  και προσδιορίζονται εναργέστερα μέσα 

από συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα και υποερωτήματα, που ανέκυψαν τόσο 

προκαταρκτικά  ως εμπειρικά εναύσματα ερευνητικής ενεργοποίησης όσο και κατά τη 

διάρκεια της μελέτης του θεωρητικού υπόβαθρου του πεδίου μέσω της εμπλεκόμενης 

βιβλιογραφίας. Η έρευνα τείνει ουσιαστικά να απαντήσει στο εξής αφετηριακό και 

πολυσχιδές ερευνητικό ερώτημα, που στη συνέχεια επιμερίζεται σε υποερωτήματα: 

Α. Σε ποιο βαθμό συγκεκριμένα κατηγορικά - «βιομαθησιακά» χαρακτηριστικά  

μαθητών/τριών του γυμνασίου (φύλο- ηλικία- επιδόσεις) συσχετίζονται και αλληλεπιδρούν 

με σημαντικές διαφοροποιήσεις (εύρος συχνότητας και ειδολογική ποικιλία) στην 

ενσωμάτωση στρατηγικών πρόσκτησης περιεχομένου γραπτού λόγου και ιδιαίτερα αυτών της 

κριτικής προσέγγισης κατά την αναγνωστική προσπέλαση ενός κειμένου, επιτυγχάνοντας 

κατ΄ αυτόν τον τρόπο ποιοτικά διαβαθμισμένη τριεπίπεδη αναγνωστική κατανόηση; 

Α.1. Ποιους τύπους/κατηγορίες στρατηγικών χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες και κατά πόσο 

αυτές συσχετίζονται και αλληλεπιδρούν με τα διαφοροποιημένα, ατομικά και κατηγορικά 

χαρακτηριστικά που τους ομαδοποιούν; 

Α.1.1.  Σε ποιο βαθμό οι γλωσσικές αναγνωστικές επιδόσεις των μαθητών του γυμνασίου 

αποτελούν  παράγοντα  συσχετιστικό με το εύρος, την ποικιλία και την ποιότητα χρήσης 

στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης και ειδικότερα αυτών της κριτικής προσέγγισης των 

κειμένων;    

Α.1.2.   Σε ποιο βαθμό το φύλο των μαθητών/τριών του γυμνασίου αποτελεί  παράγοντα  

συσχετιστικό με το εύρος, την ποικιλία και την ποιότητα χρήσης στρατηγικών αναγνωστικής 

κατανόησης και ειδικότερα αυτών της κριτικής προσέγγισης των κειμένων;  
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Α.1.3.    Σε ποιο βαθμό η ηλικιακή, κατά σχολική τάξη διαφοροποίηση των μαθητών του 

γυμνασίου αποτελεί  παράγοντα  συσχετιστικό με το εύρος, την ποικιλία και την ποιότητα 

χρήσης στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης και ειδικότερα αυτών της κριτικής 

προσέγγισης των κειμένων;    

Α.1.4.    Ποιες κατηγορίες/ομάδες μαθητών - σε διαμορφωτική σχέση με τις μεταβλητές  

φύλου/ηλικίας/γλωσσικής επίδοσης- αξιοποιούν πιο διευρυμένα και εντατικά τις στρατηγικές 

κριτικής προσέγγισης και το αντίστοιχο επίπεδο αναγνωστικής προσέγγισης;  

Α.1.5    Σε ποια επίπεδα αναγνωστικής προσέγγισης φαίνεται να «κατευθύνονται» οι μαθητές 

του γυμνασίου με βάση τη χρήση των αναγνωστικών στρατηγικών τους και σε σχέση με τις 

μεταβλητές του φύλου, της μικρής ηλικιακής ωρίμανσης/απόκλισης και της γλωσσικής 

επίδοσης; 

Α.1.6.   Ποιες κατηγορίες  στρατηγικών ανάγνωσης ενδείκνυνται να ενδυναμωθούν διδακτικά 

σε σχέση με συγκεκριμένα, εξατομικευμένα χαρακτηριστικά και παραμέτρους μάθησης, ώστε 

να ενισχυθεί η αναγνωστική ικανότητα των μαθητών και ιδιαίτερα στην κατεύθυνση της 

κριτικής προσέγγισης κειμένων; 

Α.2.   Ερευνητικά και μεθοδολογικά, μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και 

ικανοποιητικά η προτεινόμενη τυπολογική κατηγοριοποίηση στρατηγικών κριτικής 

αναγνωστικής προσέγγισης για την διερεύνηση, καταγραφή και κατάταξη αντίστοιχων 

στρατηγικών μέσω ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών εργαλείων πρόσληψης δεδομένων 

από τους μαθητές του γυμνασίου; 

Α.2.1   Είναι λειτουργική και συμβατή με τις πραγματικές αναγνωστικές δεξιότητες, ανάγκες 

και εμπειρίες των μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η οριοθέτηση και 

αξιοποίηση στρατηγικών κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης κειμένων, ως ειδικός-διακριτός 

τύπος στρατηγικών ανάγνωσης;                                                                                     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Το γεγονός ότι τα ερευνητικά ερωτήματα σχετίζονται και με το «ποιος» (τα ιδιαίτερα 

δημο(βιο)γραφικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά  των μαθητών) και με το «πόσο» (σε ποιο 

βαθμό συγκεκριμένα υποκείμενα αξιοποιούν στρατηγικές ανάγνωσης)  και με το  «τι είδους» 

(ποιες κατηγορίες στρατηγικών ενεργοποιούνται) από τη μια πλευρά αλλά ταυτόχρονα και με 

το «τι συμβαίνει εδώ;» (μέσω της αποτύπωσης και επεξεργασίας της αναγνωστικής 

συμπεριφοράς τους και ανάδειξης ειδικών στρατηγικών σε σχέση με μια εφαρμοσμένη και εν 

εξελίξει μαθησιοκεντρική δραστηριότητα) (Robson, 2010), κρίθηκε σκόπιμο να αξιοποιηθεί 

και να αναπτυχθεί ένας διττός και διασταυρωνόμενος ερευνητικός σχεδιασμός, που αφορά 

τόσο στα ερευνητικά εργαλεία συλλογής και καταγραφής δεδομένων είτε με ποσοτικά είτε με 

ποιοτικά κριτήρια και προσεγγίσεις όσο και στην ανάλυση-επεξεργασία τους μέσω 

διαφορετικών μεθόδων ανάλυσης. Έτσι, αξιοποιήθηκαν προκαθορισμένα, μη πειραματικά 

σχέδια με χρήση ερωτηματολογίων για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων και ευέλικτος 

σχεδιασμός ποιοτικής έρευνας -συνδυασμός στην πραγματικότητα στοιχείων μελέτης 

περίπτωσης και θεμελιωμένης θεωρίας-  μέσω της αξιοποίησης ενός εναλλακτικού τύπου 

συλλογής δεδομένων, στα ευρύτερα πλαίσια της «focus groups» συνέντευξης , του 

Πρωτόκολλου Προφορικής Εξωτερίκευσης (ΠΠΕ/ Think Aloud Protocol),96 στο οποίο 

συμμετείχαν υποκείμενα ισόποσα κατανεμημένα, ώστε να καλύπτουν όλες τις 

υποκατηγορίες-υποομάδες μαθητών/τριών, που ορίστηκαν από τον ερευνητή ως κατηγορικές 

μεταβλητές. 

Η μεθοδολογία, που ακολούθησε η παρούσα έρευνα, σχεδιάστηκε σε άμεση 

συνάρτηση με τους ερευνητικούς στόχους που κλήθηκε να υπηρετήσει και συγκεκριμένα την 

αξιοποίηση μιας λεπτομερούς και αναλυτικής αποτύπωσης ποιοτικών δεδομένων για τη 

χρήση στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης μιας 18μελούς ομάδας μαθητών/τριών της 

χαμηλής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασιακές τάξεις) που εκλαμβάνεται αρχικά ως 

ενδεικτική περίπτωση, ώστε να αναδειχτεί- σε υποστηρικτικό συνδυασμό και 

συμπληρωματική επισκόπηση με ποσοτικά δεδομένα ενός ευρύτερου δείγματος (157 

μαθητών)-  σε μια έρευνα ερμηνευτικής ανάλυσης για  εξαγωγή συμπερασμάτων, σχετικά με 

το εύρος, την ποικιλομορφία και τις δυνατότητες χρήσης στρατηγικών αναγνωστικής 

                                                           
96Εκδοχή της ημιδομημένης συνέντευξης∙ αξιοποιείται στην παρούσα εργασία ως επιλεγμένο ερευνητικό εργαλείο 
πολλαπλώς: για επιβεβαίωση εμπεριστατωμένων θέσεων, για μερική επέκταση ή τροποποίηση των υποθέσεων αλλά και ως 
«βάση δεδομένων» για  περαιτέρω ερμηνευτική επεξεργασία «γεγονότων» (Lincoln & Cuba, 1985) 
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κατανόησης σε πολλαπλά επίπεδα –συμπεριλαμβανομένου και αυτού της κριτικής 

προσέγγισης κειμένων- από μαθητές/τριες και σε εξαρτημένο συσχετισμό με κατηγορικές 

μεταβλητές, όπως το φύλο η ηλικία και οι γλωσσικές επιδόσεις. 

4.2 Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Στα πλαίσια  λοιπόν μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής αντίληψης που αναγνωρίζει την ενεργή 

και διαμορφωτική συμμετοχή του εκπαιδευτικού στη διερευνητική και παιδαγωγική 

διαδικασία και την οργανικά συνδεδεμένη εμπλοκή του με την ερευνητική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα - προϋπόθεση για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και του 

συνολικού εκπαιδευτικού συστήματος εν γένει (Kemmis, 1994) - , ακολουθήσαμε τις βασικές 

αρχές του συγκλίνοντος σχεδιασμού (convergent mixed design) με μικρές προσαρμογές στη 

«φύση» του φαινομένου, συλλέγοντας σχεδόν ταυτόχρονα, ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα 

με στόχο αυτά σε ένα τελικό στάδιο της έρευνας να παραλληλιστούν, να αντιπαραβληθούν 

και να εξηγηθούν οι συγκλίσεις ή οι αποκλίσεις τους.  

Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι «..Κάθε μέθοδος αποκαλύπτει διαφορετικές 

πλευρές της εμπειρικής πραγματικότητας, για αυτό πρέπει να αξιοποιούνται ποικίλες μέθοδοι 

παρατήρησής της» (Denzin, 1978 in Berg, 1998) ή την αναγκαιότητα για  «.. χρήση δύο ή 

περισσοτέρων μεθόδων συλλογής δεδομένων στη μελέτη κάποιων διαστάσεων της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς» (Cohen, Manion & Morrison, 2008, p. 189). Η σκοπιμότητα της 

μικτής ερευνητικής μεθόδου έγκειται  στην εξασφάλιση βαθύτερης και ευρύτερης 

κατανόησης του ερευνητικού προβλήματος ή της πολυπλοκότητας του φαινομένου (Creswell, 

2016∙ Miles & Huberman, 1984).  Η μεθοδολογική αυτή επιλογή στοιχειοθετείται στο 

θεωρητικό υπόβαθρο των μικτών μεθόδων, όπου η τριγωνοποίηση- όπως είναι ευρύτερα 

γνωστή η μέθοδος- λειτουργεί εξισορροπητικά με την αλληλοεξουδετέρωση των αδυναμιών 

που εμπεριέχει κάθε ποσοτική ή ποιοτική μέθοδος και όπου ο δημιουργικός «συγχρωτισμός» 

τους δύναται να αναδείξει πιο ικανοποιητικά ό, τι μεμονωμένα θα μπορούσε να υλοποιήσει η 

καθεμία (Creswell, 2016), καθώς επιδιώκεται να αναδειχτεί μια πιο ολιστική οπτική τόσο στον 

τρόπο συλλογής δεδομένων όσο και στις προοπτικές επεξεργασίας και ερμηνείας τους. 

Σύμφωνα με τον Robson, (2010), μια πολύ γόνιμη σύνθεση μεθόδων είναι αυτή που 

συνδυάζει μεθόδους τόσο με ποσοτικά όσο και με ποιοτικά δεδομένα και αναφέρει την 

τριγωνοποίηση, ως ενδεδειγμένη και συνήθη ερευνητική επιλογή, «όταν η αρχική 

διερευνητική εργασία γίνεται μέσω μη δομημένων συνεντεύξεων (συλλογή ποιοτικών 

δεδομένων, λ.χ. λεκτική εξωτερίκευση) και η ακόλουθη περιγραφική και ερμηνευτική 
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εργασία χρησιμοποιεί μια δειγματοληπτική έρευνα (συλλογή ποσοτικών δεδομένων, λ.χ. 

ερωτηματολόγια)». Η παραπάνω υπόδειξη ενίσχυσε την απόφαση του ερευνητή προς την 

αξιοποίηση δύο μεθοδολογικά αντίθετων (ή έστω αποκλινουσών) ερευνητικών 

προσεγγίσεων. Έτσι, ακολουθήθηκε η μεθοδολογική τριγωνοποίηση, που σχετίζεται με την 

αξιοποίηση πολλαπλών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν με διαφορετικές διαδικασίες, 

δηλαδή, τόσο με ποσοτικά μεθοδολογικά εργαλεία της δημοσκοπικής έρευνας (χρήση 

ερωτηματολογίων) όσο και με την ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση  του «πρωτοκόλλου 

προφορικής εξωτερίκευσης» (ΠΠΕ), που προσιδιάζει στη βασική και δοκιμασμένη μέθοδο 

της συνέντευξης.  

Στην ποιοτική έρευνα δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε ερευνητικές υποθέσεις παρά 

μόνο να θέσουμε ερευνητικά ερωτήματα σε σχέση με το κεντρικό φαινόμενο-διαδικασία της 

χρήσης, δηλαδή,  στρατηγικών από τους συγκεκριμένους μαθητές-υποκείμενα της έρευνας 

(μαθητές του 3ου γυμνασίου Θεσσαλονίκης) κατά την ανάγνωση ενός πληροφοριακού 

κειμένου. Οι όποιοι κατηγορικοί συσχετισμοί και συγκριτικοί συμπερασμοί θα προκύψουν 

επαγωγικά και μόνο από τα ίδια τα δεδομένα, ώστε τελικά να διατυπωθούν υποθέσεις ή 

προτάσεις (Creswell, 2016). Στην παρούσα έρευνα, δηλαδή,  επιδιώκουμε κυρίως να 

αποτυπώσουμε ποιες τυπολογικές «ποικιλίες» στρατηγικών ανάγνωσης αξιοποιούνται και σε 

ποιο εύρος κατά τη διεκπεραίωση μιας συγκεκριμένης αναγνωστικής δραστηριότητας από 

αναγνώστες-μαθητές, που διαφοροποιούνται (και) ως προς το φύλο, τη σχολική ηλικία και 

τον βαθμό γλωσσικής επίδοσης και αναζητούμε ή αναμένουμε ενδείξεις διαφοροποίησης, με 

μοτίβα εξαρτημένης αλληλεπίδρασης στη χρήση στρατηγικών των συμμετεχόντων. Δηλαδή, 

εστιάζει στην κατανόηση της συγκεκριμένης διαδικασίας χρήσης στρατηγικών αναγνωστικής 

κατανόησης και της πολυπλοκότητας της εφαρμογής τους (Πυργιωτάκης, 2013) σε σύνδεση 

με την ποικιλότητα των χαρακτηριστικών που διαθέτουν τα συγκεκριμένα υποκείμενα παρά 

στην αναζήτηση κανονικοτήτων και γενικευτικών τάσεων.   

Αντίστοιχα, το εργαλειακό μοντέλο της ποσοτικής έρευνας μέσω ερωτηματολογίων 

και οι στατιστικές τεχνικές επεξεργασίας τους μας παραπέμπουν - έχοντας περιηγηθεί 

αναλυτικά στη σχετική βιβλιογραφία του ερευνητικού πεδίου-  να θέσουμε μία κατευθυντική 

εναλλακτική υπόθεση σε σχέση με τις επιδράσεις που αναμένονται από τη διαφοροποίηση 

των τιμών των ανεξάρτητων κατηγορικών μεταβλητών (αγόρι/κορίτσι, υποκείμενα α΄/ β΄/γ΄ 

γυμνασίου, υψηλό/μέτριο/χαμηλό επίπεδο γλωσσικών επιδόσεων) και οι οποίες μπορούν να 

περιγραφούν συγκριτικά και συγκρίσιμα με όρους όπως «συχνότερα, λιγότερα, υψηλότερα, 

κ.ά.», στις εξαρτημένες μεταβλητές που ορίσαμε – δηλαδή, τα συγκεκριμένα τυπολογικά είδη 



224 
 

στρατηγικών ανάγνωσης και ιδιαίτερα αυτών της κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης. Η 

αξιοποίηση αυτών  των εργαλείων (ποσοτικών και ποιοτικών) ενδείκνυται για την 

χαρτογράφηση και καταγραφή εκ μέρους του δασκάλου των στρατηγικών ανάγνωσης που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές του, προκειμένου να «ανακαλύψει» τις τρέχουσες, εν χρήσει 

στρατηγικές των μαθητών του και να αποτιμήσει έτσι το υπάρχον γνωστικό και 

μεταγνωστικό δυναμικό, προτού ξεκινήσει να σχεδιάζει το πρόγραμμα διδασκαλίας 

στρατηγικών (Chamot, 2004).  

Οι παραπάνω μεθοδολογικές επιλογές έχουν πλεονεκτήματα αλλά και περιορισμούς, 

όπως το γεγονός ότι δεν ελέγχεται ούτε κατοχυρώνεται- παρά τις όποιες δικλείδες ασφαλείας 

η κάθε μέθοδος αναπτύσσει- ο βαθμός ειλικρίνειας που απαντούν οι μαθητές, είτε γιατί αυτό 

σχετίζεται με τη μαθητική τους «εικόνα» και το άγχος της αξιολόγησης είτε γιατί δε 

θυμούνται με ακρίβεια τι και πως διεκπεραίωσαν είτε γιατί αδυνατούν να το εκφράσουν 

αναλυτικά και λεπτομερειακά. Είναι , λοιπόν, αναγκαίο και σκόπιμο να αξιοποιούνται από 

τους ερευνητές μεθοδολογικά εργαλεία έρευνας συνδυαστικά και συμπληρωματικά  

(Gavriildou  & Psaltou-Joycey, 2010) που ενισχύουν την εγκυρότητα του υλικού και 

συμβάλλουν σε μια σφαιρικότερη κατανόηση του θέματος (Anderson, 1991∙ Cohen, Manson & 

Morrisson, 2000), ώστε να προκύψει ένας περαιτέρω ερευνητικός και δημιουργικός 

προβληματισμός γύρω από τις ενδείξεις-αποτελέσματα που απέδωσε η ποιοτική έρευνα είτε 

να επιβεβαιωθεί μια ουδέτερη- μηδενική  αλληλεπίδραση μεταξύ των συνιστωσών των 

στρατηγικών ανάγνωσης, η οποία πάλι θα πρέπει να τύχει προσοχής και ανάλυσης σε 

διάφορα επίπεδα (θεωρητικό, μεθοδολογικό, κλπ). 

 Προϋπόθεση, βέβαια, για τη «συνάντηση» και αλληλοϋποστήριξη  της διττής 

μεθοδολογικής προσέγγισης είναι η δυνητική συμβατότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων, 

που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το βαθμό συνάφειάς τους  και τη φύση του ερευνητικού 

αντικειμένου (Tashakkori & Teddlie, 1998). Η ενιαία συναντίληψη της φύσης, περιγραφής και 

λειτουργίας των στρατηγικών, η τυπολογική δόμηση του ποσοτικού εργαλείου και η  

συγκλίνουσα  συστηματοποίηση της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων του σε ευθύ, ομοειδή 

συντονισμό με την μέθοδο επεξεργασίας και ανάλυσης  των αντίστοιχων δεδομένων της  

ποιοτικής έρευνας (Θεματική Ποιοτική Ανάλυση = ΘΠΑ) εξασφαλίζουν, ως ένα βαθμό την 

προαναφερόμενη προϋπόθεση. Με άλλα λόγια, οι κοινές τυπολογικές κατηγοριοποιήσεις 

στρατηγικών, οι υποκατηγορίες, οι συγκλίνοντες άξονες – γενικοί και ειδικοί – της 

αναγνωστικής διαδικασίας και ο έλεγχος των ίδιων μεταβλητών σε σχέση με τις στρατηγικές 

μας δίνουν τη δυνατότητα να θέσουμε τα τελικά παραγόμενα σε μια διαδικασία συγκρίσεων, 
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παραλληλισμών, διασταυρώσεων, ώστε να διαπιστωθούν συγκλίσεις, αποκλίσεις ή έστω 

«ουδέτερες ζώνες» μη ανιχνεύσιμων κοινών τόπων και στοιχείων.   

Η τριγωνοποίηση των μεθόδων συλλογής, λοιπόν, που λειτουργεί ως  μια δικλείδα 

«ερευνητικής ασφαλείας» στοχεύει στην αποσαφήνιση και πληρέστερη κατανόηση των 

ποικίλων μοτίβων και των πολύπλοκων μηχανισμών χρήσης αναγνωστικών στρατηγικών στη 

βάση μιας συγκριτικής , συμπληρωματικής, παράλληλης και «κατά αντιπαράσταση» 

ανάλυσης, όπου, τόσο η σύγκλιση ευρημάτων διακριτής προέλευσης  πιθανά θα μας οδηγήσει 

στην ενίσχυση της αξιοπιστίας τους,  όσο και ενδεχόμενα αποκλίνοντα ή μη συνδεόμενα 

δεδομένα (Lin, 1976 στο Cohen, Manion & Morrison, 2008) δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή  

να αναδείξει την πολυπλοκότητα των ψυχογνωστικών διεργασιών, να επισημάνει «τυφλά» 

σημεία της έρευνας που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και να θέσει με δυναμικό και πιο  

ασφαλή τρόπο νέα ερευνητικά ερωτήματα και προσανατολισμούς της σχετικής έρευνας. 

Στην παρούσα έρευνα δόθηκε προτεραιότητα στα ποιοτικά δεδομένα- όπως θα 

τεκμηριωθεί στη συνέχεια- που συνελέγησαν ενώ τα ποσοτικά αξιοποιήθηκαν 

συμπληρωματικά, επικουρικά και αναλύθηκαν στον βαθμό που αυτά συγκλίνουν ή 

αποκλίνουν από τα ποιοτικά ευρήματα. Επιδιώκεται, λοιπόν, μια περισσότερο ολιστική και 

πολυπρισματική προσέγγιση του συγκεκριμένου φαινομένου αναγνωστικής 

δραστηριότητας97. 

Τέλος,  ως τύπος στατιστικού ελέγχου  των υποθέσεων της έρευνας για τον 

σαφέστερο προσδιορισμό των ερευνητικών στόχων, την καταλληλότητα των μεθοδολογικών 

μας προσεγγίσεων  και τον λειτουργικό και αξιόπιστο σχεδιασμό των ερευνητικών 

εργαλείων, πέρα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση στο ευρύ πεδίο των σχετικών μελετών, 

αξιοποιήθηκαν δύο προδιεξαχθείσες ενδεικτικές πιλοτικές  έρευνες α) με ερωτηματολόγια σε 

δείγμα 15 υποκειμένων-μαθητών της γ΄ γυμνασίου και β) με διενέργεια διαδικασίας ομαδικής 

προφορικής εξωτερίκευσης και ανασκοπικής συνέντευξης (focus group) μετά από ανάγνωση 

                                                           
97Με μια άλλη μεθοδολογική προσέγγιση θα μπορούσαμε να  εντάξουμε την έρευνά μας και ειδικά την  ποσοτική (μέσω 
ερωτηματολογίων) στα «μη πειραματικά προκαθορισμένα σχέδια» . Ειδικότερα, στα «σχέδια σχέσεων» (Relationaldesigns) 
και την υποκατηγορία «σχέδια αντιπροσωπευτικών δειγμάτων» (cross-sectionaldesigns). Χαρακτηριστικά των παραπάνω 
μοντέλων είναι ότι οι μετρήσεις –παρατηρήσεις περιλαμβάνουν ένα εύρος μεταβλητών  (εξαρτημένων και ανεξάρτητων), 
δίνουν έμφαση στη μελέτη των σχέσεων και των συσχετισμών των μετρήσεων που λαμβάνουν οι μεταβλητές, γι αυτό και 
συχνά ονομάζονται «μελέτες συσχετίσεων/συσχετισμών». Συνήθως ενδιαφέρει απλά η παρουσίαση και κατανόηση των 
σχέσεων που εμφανίζουν οι μεταβλητές  ή (πιο φιλόδοξα) να επισημανθούν αιτιακές συνδέσεις μεταξύ τους. Τα 
συμπεράσματα αντλούνται με βάση τη λογική και στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Μεταβλητές και ερευνητικά 
ερωτήματα σχεδόν ταυτίζονται ή αλλιώς τα ερευνητικά ερωτήματα θα καλυφθούν μέσω της «παρουσίασης και επεξήγησης 
του ρόλου και των σχέσεων που αναπτύσσουν οι μεταβλητές. Οι μεταβλητές διαμορφώνουν τις υποομάδες μέσα στη 
σύνθεση της ομάδας-στόχου. Μπορούν να συλλέγονται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα (λ.χ. αξιολογικές 
επιδόσεις) αλλά τόσο οι ερμηνευτικές (κατηγορικές-ανεξάρτητες) μεταβλητές όσο και οι μεταβλητές- αποτελέσματα 
(εξαρτημένες) χρησιμοποιούν έναν «τύπο ελέγχου ή κλίμακας» [λ.χ. « μεταβλητή Φύλο»: αρσενικό (1) – θηλυκό (2) /  
μεταβλητή «χρήση στρατηγικών»: Ποτέ (0)- Πάντα (3) / μεταβλητή «βαθμολογική επίδοση»: κλίμακες Α΄-Β΄-Γ΄, κλπ. 
(Robson, 2010.σ. 186-187)] 
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γραπτού κειμένου στο ίδιο τμήμα μαθητών-δείγματος ελέγχου, το οποίο δεν συμμετείχε στην 

διεξαγωγή της κύριας ερευνητικής διαδικασίας της παρούσας εργασίας98.  

4.3 Προτεραιότητα των ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων έναντι των ποσοτικών 

Είναι σημαντικό για την παρούσα έρευνα να επισημανθεί ότι επιλέχτηκε μια συγκλίνουσα 

πολυμεθοδική προσέγγιση  για την άντληση, καταγραφή και επεξεργασία των ερευνητικών 

δεδομένων, που αφορούν στην ευρύτητα, συχνότητα αλλά κυρίως στην τυπολογική 

ταυτότητα και τον ποιοτικό τρόπο χρήσης  στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης ποικίλων 

επιπέδων  από ομαδοποιημένα  υποκείμενα κατηγορικών χαρακτηριστικών. Ο προσδιορισμός 

αυτός των γενικών ερευνητικών στόχων προσδίδει «αυτόματα» την ερευνητική 

προτεραιότητα επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων στην ποιοτική μεθοδολογία της 

έρευνας, καθώς αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στον ερευνητή να επικεντρώσει το 

ενδιαφέρον και να εξαγάγει συμπεράσματα σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

εσωτερικών διεργασιών που συνδέονται με την ενεργοποίηση στρατηγικών  σε αυθεντικά –

κατά το δυνατόν-αναγνωστικά περιβάλλοντα και σε προσομοιωτικές συνθήκες ανάγνωσης.   

Εφόσον το αντικείμενο της έρευνας αφορούσε σε εσωτερικές νοητικές διεργασίες  και την 

«αφανή γνώση», η ποιοτική έρευνα αξιοποιεί πιο ικανοποιητικά την «έννοια του ανθρώπου 

ως εργαλείου έρευνας» (Lincoln & Cuba, 1985). Σύμφωνα με τον Patton (2002), όταν η έρευνα 

καλείται να διερευνήσει κυρίως τις υποκειμενικές προϋποθέσεις μάθησης και εκπαίδευσης, 

που αφορούν ρυθμούς, ανάγκες, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις, τακτικές, στόχους, μαθησιακά 

στυλ και μεθόδους προσέγγισης της γνώσης, οι μέσοι όροι των ποσοτικών ερευνών- χωρίς να 

παραγνωρίζεται η σημασία τους- «παρέχουν μόνο μία φειδωλή επισκόπηση της συνολικής 

δυναμικής και εξέλιξης…» και «… αδυνατούν να εξηγήσουν τι σημαίνει η ατομική 

ποικιλομορφία». για να αφουγκραστούμε τη σημασία κάθε ερευνητικής προσέγγισης των 

υποκειμένων, η αξιολόγηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη της ποιοτικά δεδομένα. Κατά τον 

Woods (1992) η ποιοτική έρευνα και οι αντίστοιχες τεχνικές που την υπηρετούν δύνανται να 

αξιοποιηθούν τόσο για την παραγωγή όσο και για τον έλεγχο θεωριών.  

Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να επιβεβαιώσουμε από τη μια θεωρητικά 

ισχυρισμούς , θεμελιωμένους σε πλούσια ερευνητική εμπειρία (λ.χ. η εξάρτηση χρήσης 

στρατηγικών από τις μεταβλητές φύλου, ηλικίας, επίδοσης) αλλά και να παρέχουμε 

ερευνητικό υλικό και ερευνητικές ενδείξεις από την άλλη για την τροφοδότηση 

συμπληρωματικής θεωρίας (λ.χ. τη θετική συσχέτιση της μεταβλητής της επίδοσης και της 

                                                           
98Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών παρουσιάζονται και σχολιάζονται εν συντομία στο ΠαράρτημαΑ 



227 
 

ηλικίας με την υπεροχή των υποκειμένων στη χρήση αναγνωστικών στρατηγικών κριτικής 

προσέγγισης καθώς και αναλογικής συμβατότητας και ισοδυναμίας των τελευταίων με 

αντίστοιχες στρατηγικές μεταγνώσης ή ενδεχόμενων υψηλών (ανα)γνωστικών απαιτήσεων). 

Επιπλέον, τα ποσοτικά δεδομένα δεν αποτελούν εγγυημένες ενδείξεις πραγματικής χρήσης 

στρατηγικών. Δεν είναι βέβαιο ότι η αναφορά ή η επίκληση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής 

από ένα υποκείμενο κατά τη διαδικασία αυτοαναφορικής συμπλήρωσης ενός ποσοτικού 

εργαλείου καταγραφής στρατηγικών ανάγνωσης (λ.χ. MARSI) εξασφαλίζει στον ερευνητή 

την πεποίθηση ότι ο μαθητής τη χρησιμοποιεί ή την αξιοποιεί κατάλληλα. Κατά τους Bater & 

Brown (1984, in Mokhtari & Reichard, 2002) μια επιπρόσθετη προϋπόθεση για την επιτυχή 

αξιοποίηση στρατηγικών ανάγνωσης πέρα από την απλή επίγνωση (ή απλά την αναφορά της 

ως τέτοια) της δυνατότητας χρήσης της, αποτελεί η ικανότητα και ο έλεγχος της εφαρμογής 

της (Mokhtari & Reichard, 2002).  

Η διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας περί  χρήσης στρατηγικών μέσω 

ερωτηματολογίων σαφώς εντάσσεται στις αυτοαναφορικές, ανασκοπικές, δημοσκοπικές 

έρευνες, με κύριο χαρακτηριστικό την απουσία κάποιας συγκεκριμένης, επικεντρωμένης 

γλωσσικής δραστηριότητας και αφορά συνολικά τις αναγνωστικές εμπειρίες, τα μαθησιακά 

βιώματα, τις αναγνωστικές πρακτικές των μαθητών στο βαθμό που είναι σε θέση να 

ανακαλέσουν και ανασυνθέσουν μεταγνωστικά τη συχνότητα, το είδος και τον τρόπο χρήσης 

των στρατηγικών ανάγνωσης και κατανόησης που επιστρατεύουν σε ευρύτερα 

γλωσσοεπικοινωνιακά πλαίσια99.  

Αντίθετα, οι ποιοτικές έρευνες χαρακτηρίζονται από την επίτευξη της εξισορρόπησης 

της κανονικότητας και του ενδεικτικού κυρίαρχου μέσου όρου από τη μια πλευρά και την 

ποικιλότητα, την ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα των περιπτώσεων μελέτης ατόμων και 

ομάδων από την άλλη, αναζητώντας κάθε φορά την εστίαση της έρευνας σε περιγραφές τόσο 

των υποκειμένων και του φαινομένου όσο και του συγκεκριμένου κοινωνικοπολιτισμικού 

πλαισίου , όπου τα φαινόμενα παράγονται (Doppert, Kurth & Schai, 1992 στο Cohen, Manion & 

Morrison, 2008). Στη διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης που αξιοποιήθηκε για 

αποτύπωση ποιοτικών δεδομένων στη χρήση αναγνωστικών στρατηγικών, όπως έχει ήδη 

περιγραφεί, εφόσον πρόκειται για μια ενδοσκοπικού και «εργαστηριακού» τύπου 

«συνέντευξη» με χαρακτήρα αυτοαναφοράς αλλά και άμεσης αυτοεξωτερίκευσης και 

                                                           
99Επισημαίνεται εκ νέου πως τα εργαλεία αυτοαναφοράς τύπου self- report παρουσιάζουν μικρούς ή και μεγάλους 
περιορισμούς και αδυναμίες, κυρίως εξαιτίας της χρονικής απόστασης από το αναγνωστικό γεγονός και υποχώρησης της 
μνημονικής πιστότητας/εγκυρότητας, της μη επικέντρωσης του υποκειμένου σε ένα κειμενικό είδος και έναν τύπο 
ανάγνωσης, της ρευστότητας των υποκειμενικών τρόπων πρόσληψης των ερωτημάτων-διατυπώσεων από κάθε 
μαθητή/συμμετέχοντα και κατά συνέπεια της ενδεχόμενης «αλλοίωσης» της αναγραφόμενης εν τέλει αναφοράς 
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αυτοέκθεσης, η χρονική απόσταση της επιτελούμενης γλωσσομαθησιακής δράσης (σταδιακή 

ανάγνωση συγκεκριμένου κειμένου) και η εκμαίευση των ανάλογων νοητικών ενεργειών που 

πυροδοτούνται στη διάρκειά της είναι ελάχιστη, σχεδόν ταυτόχρονη -εμπλέκοντας κυρίως τη 

βραχυπρόθεσμη μνήμη- και ο συσχετισμός των δύο άμεσος και κατά συνέπεια έγκυρος. Η 

αποτύπωση της αναγνωστικής συμπεριφοράς επιτυγχάνεται σχεδόν ταυτόχρονα με την 

υλοποίηση της αναγνωστικής δράσης χωρίς την περιοριστική και αμφισβητήσιμη 

μεσολάβηση/φιλτράρισμα της μνήμης, της πεποίθησης, της «αίσθησης» (Whitebread et al, 

2005/ Winne & Perry, 2000).  Άρα, το ΠΠΕ (με την ανασκοπική συνέντευξη) με όλα τα 

προαναφερόμενα και τεκμηριωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και με «αιχμή» της 

καταλληλότητας της μεθοδολογίας την ανθρώπινη κατάσταση της ζωντανής επαφής και 

επικοινωνίας αναδεικνύεται ταυτόχρονα και το «δυνατό χαρτί» της ποιοτικής έρευνας σε 

σχέση με την αντίστοιχη αξιοποίηση του ποσοτικού εργαλείου (δημοσκοπικά 

ερωτηματολόγια), στο οποίο τα πλεονεκτήματα αυτά υποσκελίζονται αισθητά (Kitwood, 1977 

στο Cohen, Manion & Morrison, 2008).    

Η ποιοτική έρευνα ανέδειξε δεδομένα και πτυχές των ζητουμένων που δεν μπόρεσε να 

συμπεριλάβει η ποσοτική, έως πιο «στατική» και «προκατασκευασμένη». Το 

ερωτηματολόγιο, γενικά το χαρακτηρίζει μια τυπική, ανελαστική φόρμα, καθώς και η 

διατύπωση του τρόπου χρήσης των στρατηγικών είναι προδιαμορφωμένη και παγιωμένη και 

οι δυνατότητες επιλογής των προεπιλεγμένων αναφορών είναι καθορισμένες και μη 

τροποποιήσιμες. Άρα, μη προσαρμόσιμες στην ποικιλότητα των πιθανών 

μικροδιαφοροποιήσεων που ενδεχομένως τα υποκείμενα θα ήθελαν να αναφέρουν. Για αυτό 

και τα δεδομένα είναι αξιοποιήσιμα ποσοστιαία, διαχειρίσιμα κατηγοριοποιητικά και 

συστηματικά/τεχνικά επεξεργάσιμα αλλά δεν προσφέρονται για ποιοτικές αναλύσεις ή 

εξαγωγή «βαθιών» συμπερασμάτων. Από την άλλη το ΠΠΕ, ως ένα είδος συνέντευξης, 

παρόλο που ακολουθεί έναν μεθοδολογικά καθορισμένο και συστηματικό άξονα που 

ανταποκρίνεται στα γνωρίσματα της γλωσσικής δεξιότητας που διερευνάται και υπακούει σε 

συγκεκριμένες προδιαγραφές, είναι παράλληλα ένα δυναμικό σύστημα ανοιχτής 

«διαπραγμάτευσης» με το υποκείμενο-μαθητή, που υπόκειται σε προσαρμογές, διευθετήσεις, 

συντομεύσεις, προεκτάσεις, εμβαθύνσεις ανάλογα με το πληροφοριακό υλικό που 

αναδεικνύεται, τις ιδιαιτερότητες σκέψης και έκφρασης του υποκειμένου και τις συνθήκες 

πραγμάτωσης της μεθόδου. Αυτό σημαίνει πως, παρόλο που υπάρχει ένα πλαίσιο 

αναμενόμενων δεδομένων, που ο ερευνητής προσδοκά να εκμαιεύσει, ενδέχεται, ωστόσο, να 

προκύψουν νέα στοιχεία και νέες πτυχές του ζητήματος, τις οποίες όμως ο ερευνητής 

ενσωματώνει και αξιολογεί.  



229 
 

Να αναφέρουμε εδώ χαρακτηριστικά ότι  οι προκύπτοντες κωδικοί-στρατηγικές που 

αναδύθηκαν από τις αναγνωστικές δραστηριότητες των 18 υποκειμένων της έρευνας 

ανέρχονται σε 145, εμπλουτίζοντας με πρωτογενές και πρωτότυπο ερευνητικό υλικό, έναντι 

66 στρατηγικών που «ανθολόγησε» το ποσοτικό μας δειγματοληπτικό εργαλείο»100.Άρα η 

βαρύτητα της ερευνητικής ανάλυσης, επεξεργασίας και αποτίμησης των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων μετακινείται και εστιάζει κυρίως στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, των  

παραγόμενων  από την μέθοδο του Think aloud, αξιοποιώντας επικουρικά, ενισχυτικά και 

συμπληρωματικά τα ποσοτικά δεδομένα που ανέδειξε η καταγραφή μέσω ερωτηματολογίων, 

ως ερευνητικής μεθόδου λιγότερο συμβατής και με περισσότερους περιορισμούς σε σχέση με 

τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του διερευνούμενου αντικειμένου. 

4.4 Μεταβλητές της έρευνας 

Στη δική μας έρευνα η γλωσσομαθησιακή επίδοση λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη μεταβλητή 

μετρούμενη συνεχόμενα (12,13,14,..) μέσα από θεσμικές διαδικασίες αξιολόγησης (σχολική 

βαθμολογία) και επηρεάζει μια εξαρτημένη μεταβλητή (τη χρήση συγκεκριμένων 

στρατηγικών ανάγνωσης), η οποία επίσης είναι μετρήσιμη αλλά κατηγορικά (λίγο, συχνά, 

πάντα, κλπ). Επίσης, ως  ανεξάρτητες κατηγορικές μεταβλητές προκρίθηκαν τα προσωπικά, 

δημογραφικά χαρακτηριστικά-ιδιότητες  των υποκειμένων (φύλο = 1 αγόρι/ 2 κορίτσι)) και 

σχολική ηλικία (α, β, γ τάξη), ώστε να εκτιμηθεί η επίδρασή τους στην ίδια εξαρτημένη 

μεταβλητή. 

 Βασικά κριτήρια  επιλογής των υποκειμένων που συμμετέχουν σε μια ποσοτική 

έρευνα είναι η άμεση, βέβαιη και πλήρης σχέση τους (γνωστική, βιωματική, συναισθηματική) 

με το υπό έρευνα φαινόμενο, καθώς και η συμβατότητά τους με τα ζητούμενα της έρευνας 

και των οποίων την ευθύνη επιλογής φέρει ο ερευνητής (Morrow, 2005). Βασικά κριτήρια  

επιλογής των υποκειμένων που συμμετέχουν σε μια ποσοτική έρευνα είναι η άμεση, βέβαιη 

και πλήρης σχέση τους (γνωστική, βιωματική, συναισθηματική) με το υπό έρευνα φαινόμενο, 

καθώς και η συμβατότητά τους με τα ζητούμενα της έρευνας και των οποίων την ευθύνη 

επιλογής φέρει ο ερευνητής (Fragkiadaki et al., 2013∙ Morrow, 2005). 

                                                           
100Προς επίρρωση της μεθοδολογικής μας προσέγγισης αξιοποιήθηκαν και τα αντίστοιχα συμπεράσματα περί 
σύγκλισης/απόκλισης των δεδομένων χρήσης γλωσσικών στρατηγικών αναφορικά και αντιπαραβολικά με ποσοτικά και 
ποιοτικά  μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής τους στην έρευνα της Καζαμία (2010). Είναι χαρακτηριστικό πως στην έρευνα 
της Καζαμία (2010), που είχε ως στόχο να εξάγει διαπιστώσεις περί της επάρκειας του SILL (Oxford, 1990) για την 
καταγραφή στρατηγικών εκμάθησης της αγγλικής σε ενήλικες με μητρική γλώσσα την ελληνική, η συγκριτική στάθμιση των 
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που παρήγαγαν αντίστοιχα το SILL και η διαδικασία των 10 συνεντεύξεων απέδειξε ότι 
μόνο οι μισές γλωσσικές στρατηγικές που αναδείχτηκαν από τις συνεντεύξεις ταυτοποιήθηκαν  στο κατά τα άλλα 
εμπεριστατωμένο και έγκυρο ερωτηματολόγιο∙  εύρημα που συγκλίνει αρκετά με τα συγκριτικά και συγκρίσιμα δεδομένα –
ποιοτικά και ποσοτικά- της παρούσας έρευνας 
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Το πλαίσιο δειγματοληψίας/δείγμα της έρευνας  της ποσοτικής δημοσκοπικής έρευνας 

συγκρότησαν το σύνολο του μαθητικού δυναμικού μιας  σχολικής μονάδας της πρώτης 

βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίου), ως διαθέσιμος και προσεγγίσιμος 

πληθυσμός-στόχος,  μικροαστικής, κεντρικής χωροταξικά περιοχής μεγάλου αστικού κέντρου 

(Θεσσαλονίκης), με οικογένειες χαμηλού-ως μέσου όρου-  κοινωνικοοικονομικού στάτους 

και μαθητές με ποικίλο και διευρυμένο διαπολιτισμικό προφίλ. Ο πληθυσμός-στόχος 

επιλέχτηκε με βάση το κριτήριο της διαθεσιμότητας αλλά και της 

αντιπροσωπευτικότητας101μαθητικού πληθυσμού αστικών σχολικών μονάδων. Πρόκειται για 

μη συστηματική δειγματοληψία χωρίς πιθανότητες με τη μορφή της βολικής δειγματοληψίας 

ή δειγματοληψίας ευκολίας (Creswell, 2016, σ.145-146)102. 

Εντάχτηκαν στη μελέτη με τη συμμετοχή τους όλοι οι μαθητές της μονάδας πλην 

εκείνων που διεγνωσμένα αναφέρονται ή πιστοποιούνται με κάποιες μαθησιακές 

ιδιαιτερότητες ή αδυναμίες που χρήζουν μιας διαφορετικής, θεωρητικής και μεθοδολογικής 

ερευνητικής-παιδαγωγικής  προσέγγισης (Creswell, 2016), καθώς και πλην των υποκειμένων 

που είχαν ήδη συμμετάσχει στην προηγηθείσα πιλοτική έρευνα (15 μαθητές/τριες). Τα 

προαναφερόμενα χαρακτηριστικά της μεθόδου αιτιολογούν την ανισομέρεια και ετερογένεια  

της πληθυσμιακής αξίας που αντιπροσωπεύει το κάθε κατηγοριοποιητικό χαρακτηριστικό 

(μεταβλητή) των υποκειμένων (λ.χ. αγόρια-κορίτσια), καθώς η πληθυσμιακή κατανομή του 

δείγματος, που αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά δεν προσδοκάται να είναι ποσοτικά ίσων 

αναλογιών, εφόσον ο αρχικός, συνολικός μαθητικός πληθυσμός της επιλεγμένης σχολικής 

μονάδας (και κάθε σχολικής μονάδας) είναι ανομοιογενής . Η ετερογένεια που προκύπτει από 

την πληθυσμιακή εκπροσώπηση των υποομάδων που προσδιορίζουν οι διερευνώμενες 

μεταβλητές δύναται να ισοσταθμίσει το αίτημα της αντιπροσωπευτικότητας τουδείγματος 

μέσω της πλήρωσης ενός ελάχιστου αριθμού περιπτώσεων (υποκειμένων) που αντιστοιχούν 

σε κάθε ομάδα-στόχο της έρευνας (Corbin, J. & Strauss, A., 2008)103. 

                                                           
101Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος της δημοσκόπησης (ερωτηματολογίου) μόνο έμμεσα μπορεί να συναχθεί με βάση 
τα δημογραφικά δεδομένα των υποκειμένων, τον κοινωνιογεωγραφικό χώρο του σχολικού συγκροτήματος, καθώς και τα 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους, όπως περιγράφονται στην παρουσίαση του δείγματος της έρευνας. 
102Εμπίπτει στα πλαίσια της κατ΄ αρχήν,  απλής, τυχαίας δειγματοληψίας. Η  δειγματοληψία «ευκολίας» ή «βολική» ή 
«συμπτωματικό δείγμα» περιγράφεται ως η μεθοδολογική επιλογή να απευθυνθεί ο ερευνητής  σε συμμετέχοντες που είναι 
πλησιέστεροι και πλέον εύκαιροι να ανταποκριθούν στην έρευνά του. Ωστόσο, δεν εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα, 
η οποία , βέβαια, δεν αποκλείεται κιόλας. Ο ερευνητής έτυχε απλά να έχει καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε έναν 
πληθυσμό, που εφόσον προσδιοριστούν με αναλυτικό και λεπτομερή τρόπο τα περιγραφικά του χαρακτηριστικά, 
εκπροσωπεί εν δυνάμει πέρα από τον εαυτό του και κάποιες ενδεχόμενες αναλογίες ή τυχαιότητες αντιπροσωπευτικότητας-
γενικευσιμότητας, όπως και κάθε άλλο τυχαίο δείγμα (Robson, 2010). 
103Μια πιο ενδελεχής και  συστηματοποιημένη  περιγραφική προσέγγιση του ερευνητικού μας  εργαλείου  θα παρουσίαζε το 
«σχέδιο» δειγματοληψίας που επιλέχτηκε και ως μια μικτή μέθοδο του δείγματος πιθανοτήτων- γνωστό και ως τυχαίο δείγμα 
- και του δείγματος μη-πιθανοτήτων (non-probability) –που είναι γνωστό και ως δείγμα σκοπιμότητας ή «σκόπιμα δείγματα» 
-, καθώς επίσης και της επιλογής δειγματοληψίας «κατά συστάδες» Cohen, Manion & …(2008). p. 163). Στη μέθοδο 
«δείγμα μη πιθανοτήτων» και καταλληλότερη για έρευνες μικρής κλίμακας ο ερευνητής αποδέχεται εκ των προτέρων τη μη 
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Ο αριθμός των μαθητών του Γυμνασίου που συμπλήρωσαν ολοκληρωμένα 

ερωτηματολόγια και συμμετείχαν πλήρως στη διενέργεια της ποσοτικής έρευνας ανέρχονται 

σε συνολικό αριθμό -157- και κατανέμονται ως εξής104:  

Ως προς το φύλο: Κορίτσια: 90 και Αγόρια: 67 

Η κατανομή των μαθητριών/μαθητών ανά σχολική τάξη αντιστοιχεί σε: 

Α΄ Τάξη: 57   Β΄ Τάξη: 60   Γ΄ Τάξη: 40 

Ως προς τις επιδόσεις η κατανομή έχει ως εξής105: 

i) Μαθητές με Χαμηλές γλωσσικές επιδόσεις (βαθμολογικά όρια επίδοσης: 10-13) :34 

ii)  Μαθητές με Μέτριες γλωσσικές επιδόσεις (βαθμολογικά όρια επίδοσης: 14-17) : 73 

iii) Μαθητές με Υψηλές γλωσσικές επιδόσεις: (βαθμολογικά όρια επίδοσης: 18-20) : 50 

  

                                                                                                                                                                                     
αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, δε φιλοδοξεί να δηλώσει ανάγκες γενικευσιμότητας  και κατανοεί ότι «το 
συγκεκριμένο δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό μόνο του ίδιου του εαυτού του ή εκφάνσεις του συγκεκριμένου εαυτού σε 
αντίστοιχο πληθυσμό και δεν προσπαθεί να αντιπροσωπεύσει τον συνολικό και αδιαφοροποίητο πληθυσμό» (Cohen, Manion 
& Morrison,2008. p. 170 ∙ Robson, 2010, p.309).]. Επίσης, η εξισορρόπηση της υπό όρους ερευνητικής μεθοδολογικής 
αρτιότητας στην περίπτωση της παρούσας εργασίας θεμελιώνεται μάλλον στον επικουρικό, συμπληρωματικό και συνθετικό 
χαρακτήρα της έρευνας, όπου η αναζήτηση αποτελεσμάτων και  στη συνέχεια των όποιων συμπερασμάτων αφορμείται και 
υποστηρίζεται κυρίως από το ποιοτικό μέρος της έρευνας. 
104Τα εν λόγω στοιχεία διατίθενται πιο εξειδικευμένα, αναλυτικά, επεξεργασμένα και εμπεριστατωμένα  στην ενότητα 
«Παρουσίαση των αποτελεσμάτων» για το κάθε μεθοδολογικό εργαλείο χωριστά στη συνέχεια. 
105Καλό είναι να εξηγήσουμε εξ αρχής ότι δεχόμαστε συμβατικά- εφόσον κάτι τέτοιο δεν μπορεί πραγματικά να αξιολογηθεί 
παρά μόνο από πολλαπλές και ευρύτατες έρευνες- ότι η γλωσσική επίδοση, που επίσης συμβατικά δεχόμαστε ότι 
«εκφράζεται» βαθμολογικά, αντικατοπτρίζει αναλογικά και ισοβαρώς τις αναγνωστικές δυνατότητες (ή αδυναμίες) των 
μαθητών/τριών εξίσου με τις άλλες πολλαπλές και πολυδιάστατες γλωσσικές  δεξιότητες, οι οποίες αναζητούνται, 
καλλιεργούνται και ελέγχονται κατά τη θεσμική γλωσσοδιδασκαλία της σχολικής πράξης. Επίσης, συμβατική είναι και η 
τριβάθμια επιπεδοποίηση της γλωσσικής-αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών/τριών στο βαθμό που η σχολική 
βαθμολογική επίδοση αντικατοπτρίζει αξιολογικά και αντικειμενικοποιημένα (;) την «πραγματικότητα» των μαθησιακών-
αναγνωστικών δεξιοτήτων τους. 
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4.5 Μεθοδολογικά ερευνητικά εργαλεία 

4.5.1 Πρωτόκολλο Προφορικής Εξωτερίκευσης (ΠΠΕ) και μετα-αναγνωστικές 

Συνεντεύξεις 

Το ΠΠΕ αποτελεί έναν τύπο προσομοίωσης: «Οι προσομοιώσεις επιχειρούν να μεταφέρουν  

τα βασικά δομικά συστατικά στοιχεία ενός φαινομένου της κοινωνικής» - και μαθησιακής θα 

προσθέταμε- « πραγματικότητας σε ένα σχετικά ελεγχόμενο περιβάλλον… αναπαριστούν ένα 

ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στη χωρίς γενικό πλαίσιο τεχνητότητα του εργαστηριακού 

περιβάλλοντος και το ενίοτε δυσεύρετο και απροσπέλαστο περιβάλλον του πραγματικού 

κόσμου.» (Robson, 2010, σ. 431-432). Έχει ήδη εξηγηθεί πως τα ερευνητικά  εργαλεία 

προφορικής εξωτερίκευσης  προτείνονται ως ενδεδειγμένα για  μαθητές μεγαλύτερης 

σχολικής ηλικίας και συνδυάζονται με τη συστηματική εξοικείωση και διδασκαλία 

αντίστοιχων στρατηγικών, ως ένα πρώτο στάδιο προσέγγισης και αναγνώρισης τα 

λειτουργίας, της αξίας και της συμβολής τους στην ανάγνωση. Έχει, επίσης, ευρέως 

τεκμηριωθεί και επιβεβαιωθεί ερευνητικά  η καταλληλότητα και συμβατότητα της 

μεθοδολογίας της προφορικής εξωτερίκευσης ή αλλιώς του μοντέλου  Think Aloud και 

ανασκοπικών συνεντεύξεων με τη διδασκαλία στρατηγικών ανάγνωσης και κατανόησης 

(Pressley & Afflerbach, 1995).  

Στην περίπτωση, , της προφορικής εξωτερίκευσης διαμορφώνεται και 

«σκηνοθετείται» μια περίσταση αναγνωστικής προσομοίωσης, έτσι ώστε το τι κάνουν και το 

πώς λειτουργούν τα υποκείμενα είτε να διοχετεύεται με χρονική αμεσότητα και στον 

ερευνητή είτε να γίνεται, κατά το δυνατόν αντιληπτή από τον ερευνητή ακόμα και χωρίς τη 

μεσολαβητική αυτοαναφορά του υποκειμένου (λ.χ. ο μαθητής απλά υπογραμμίζει άγνωστες 

λέξεις ή σημαντικές φράσεις, επανέρχεται ή προτρέχει αναγνωστικά σε χωρία του κειμένου, 

κ.ά.). Αποτελεί, λοιπόν, προσπάθεια «μίμησης» μιας μαθησιακής, γνωστικής διαδικασίας, 

ελπίζοντας πως όλα τα βασικά χαρακτηριστικά, παράγοντες, μεταβλητές που λειτουργούν 

κατά τη «φυσική» ροή του φαινομένου να εμφανίζονται και σε ένα περισσότερο συμβατικό 

και ελεγχόμενο περιβάλλον. Υλοποιείται με δύο εκδοχές: α) Λεκτική εξωτερίκευση κατά τη 

διάρκεια της πραγμάτωσης του έργου και β) αμέσως ή λίγο μετά την ολοκλήρωσή του. Στην 

παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκε ένας δημιουργικός συνδυασμός των δύο εκδοχών, καθώς πέρα 

από την καταγραφή των λεκτικών αναφορών των υποκειμένων κατά τη διάρκεια μιας 

αναγνωστικής δραστηριότητας σε δύο φάσεις ( Ι. συνοπτική και ΙΙ. προσεκτική ανάγνωση) 

υπό την καθοδήγηση και ενεργητική παρατήρηση του ερευνητή, ακολούθησε αμέσως μετά 
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μια μετα-αναγνωστική συνέντευξη αποτύπωσης αναφορών των χρονικά εγγύτερων  

παρατηρήσεων και διαπιστώσεων των ίδιων των υποκειμένων σε σχέση με την αναγνωστική 

διαδικασία. Μέσω της έκφωνης συζήτησης συντελούνται τόσο η λεκτικοποίηση των 

εσωτερικών διεργασιών της σκέψης τους κατά την διάρκεια της αναγνωστικής διαδικασίας 

όσο και στην προφορικοποίηση των στρατηγικών που αξιοποιούν. Η ίδια η εξοικείωση με τη 

διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης πέρα από μέθοδος ανίχνευσης εσωτερικών 

διεργασιών λειτουργεί και ως μια εκπαιδευτική δραστηριότητα ανάπτυξης και καλλιέργειας 

μεταγνωστικών και μεταγλωσσικών δεξιοτήτων χρήσιμων για όλες τα επίπεδα γλωσσικής 

συγκρότησης του κάθε μαθητή106 (Yang, 2006). Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα του Nyhus 

(1994) για τον αντίκτυπο της μεθοδολογικής προσέγγισης του Think Aloud Protocol σε 

σπουδαστές της αγγλικής γλώσσας διαπίστωσε πως οι συμμετέχοντες διαμόρφωσαν θετική 

άποψη για τη διαδικασία αναγνωρίζοντας σε αυτήν ευεργετικά χαρακτηριστικά107. 

4.5.1.1 Σχεδιασμός  δειγματοληψίας στην ποιοτική έρευνα 

Ο ερευνητής προέκρινε έναν μικτό τρόπο μεθοδολογικής διαχείρισης για την επιλογή και 

διαμόρφωση του πληθυσμού-στόχου της ποιοτικής έρευνας, που συνίσταται  στην 

συνδυαστική αξιοποίηση της τυχαίας δειγματοληψίας (Random Sampling: RS) με τη 

δειγματοληψία ευκολίας (ή βολική δειγματοληψία) και με το προεπιλεγμένο και 

στρωματοποιημένο τυχαίο δείγμα (Stratified Random Sampling: SRS). Η μικτή αυτή 

προσέγγιση αποτελεί επιθυμητό σύστημα διαμόρφωσης δείγματος, όταν τα προκαθορισμένα 

δείγματα σχεδιάζονται να είναι μικρά ή εκπροσωπούν ανισομεγέθεις ομάδες και εφόσον τα 

ιδιαίτερα αυτά διακριτά χαρακτηριστικά είναι σημαντικά για τη διεκπεραίωση της ανάλυσης.  

Συμπληρωματικά, αξίζει να υπογραμμίσουμε πως η εν λόγω μέθοδος ακολουθεί 

βασικά τις προδιαγραφές της «βολικής» έρευνας. Η επιλογή του μεθοδολογικού εργαλείου 

συλλογής δεδομένων μέσω του ΠΠΕ διαμόρφωσε εχέγγυα συγκέντρωσης πληροφοριών 

υψηλής «περιεκτικότητας», καθώς μάλιστα αντιστοιχεί ως εμβέλεια μεθόδου στον τύπο της 

«εις βάθος συνέντευξης», οπότε και περιορίζεται η αναγκαιότητα για εμπλοκή μεγάλου 

αριθμό συμμετεχόντων (Robson, 2010). Μονάδα ανάλυσης υπήρξαν 18 μαθητές/τριες του 3ου 
                                                           
106Η επιλογή της μεθόδου δύναται να προωθήσει στη συνέχεια με τους μαθητές που ενεργοποιήθηκαν ως υποκείμενα της 
έρευνας κάποιο πρόγραμμα διδασκαλίας στρατηγικών κατανόησης, οπότε η ίδια η διαδικασία της εξωτερίκευσης θα 
αποτελούσε ήδη το βασικό υπόβαθρο διεκπεραίωσής του και το προαπαιτούμενο στάδιο μεταγνωστικής εμπέδωσης και 
αυτεπίγνωσης των αναγνωστικών τους διεργασιών σε επίπεδο χρήσης στρατηγικών (Lavadenz, 2003). 
107Κυρίως εκτίμησαν ως θετικό στοιχείο το γεγονός ότι ενισχύθηκε η σκέψη και ο προβληματισμός τους για τον τρόπο 
ανάγνωσης που έχουν υιοθετήσει. Επίσης, αναγνώρισαν ότι αναπτύχθηκε η αυτεπίγνωση και η ικανότητα αξιολόγησης της 
αναγνωστικής διαδικασίας τόσο των ίδιων ως αναγνωστών όσο και της αλληλεπίδρασής τους με το κείμενο. Αναφέρθηκαν, 
τέλος, σε αυτήν ως μία ευκαιρία να εξετάσουν και να επεξεργαστούν σε ένα συγκεκριμένο μαθησιακό επίπεδο τις 
συγκεκριμένες αναγνωστικές τους ανάγκες και αδυναμίες και ως μια τεχνική μελέτης  αλλά και ως μια ενεργητική μέθοδο να 
ανακαλύψουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης ενός γραπτού κειμένου. 
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Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, ως υποσύνολο του μαθητικού δυναμικού του εν λόγω σχολείου 

που ως σύνολο αποτέλεσε και τον πληθυσμό-στόχο της ποσοτικής έρευνας (157 υποκείμενα) 

χωρίς, βέβαια, να είναι γνωστή, σε εκείνη την περίσταση στον ερευνητή ποια 

ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από ποιους μαθητές. Πιο εξειδικευμένα, έγινε επιλογή 

δείγματος πληθυσμού από τον συνολικό  διαθέσιμο πληθυσμό βάση κριτηρίων108,τα οποία 

ταυτίστηκαν με ή προσδιορίστηκαν από τις μεταβλητές ελέγχου του διερευνώμενου 

φαινομένου, ώστε ταυτόχρονα να διασφαλιστεί και η προϋπόθεση ότι  το δείγμα θα διαθέτει 

αναλογικά τις «ιδιότητες» που είναι αναγκαίες, για να πραγματοποιηθεί με πληρότητα η 

έρευνα109 (Robson, 2010). 

Επίσης, θα προσθέταμε ότι, ως ένα βαθμό, εφαρμόστηκε και το είδος της 

δειγματοληψίας «συστάδων»,  μοντέλο που προκρίθηκε χάρη στο γεγονός ότι πλεονεκτεί σε 

ερευνητικές συνθήκες, όπου ο πληθυσμός είναι «εξαιρετικά διασπασμένος και μεγάλος» και 

ο ερευνητής έχει ανάγκη να διερευνήσει μονάδες, συστάδες ή υποπληθυσμούς τους με ένα 

συγκεκριμένο «εύρος χαρακτηριστικών». Σύμφωνα με τη μέθοδο, οι παράμετροι, εν είδει 

μεταβλητών, που τέθηκαν εξαρχής ως δομικοί συντελεστές διερεύνησης της χρήσης των 

στρατηγικών ανάγνωσης από τους μαθητές, λειτούργησαν ως κριτήρια κατανομής του 

αρχικού πληθυσμού σε ομοιογενείς ομάδες με παρόμοια τα εν λόγω χαρακτηριστικά (λ.χ. 

φύλο, ηλικία, επίδοση)110. Ο συνδυαστικός αυτός σχεδιασμός δειγματοληψίας εδράζεται , 

σύμφωνα με τον Robson, (2010) στην αρχή ότι «η σωστή χρήση της δειγματοληψίας μας 

επιτρέπει να προσαρμόσουμε την κλίμακα του έργου στους διαθέσιμους πόρους», καθώς 

επίσης και στην αναγνώριση της δυνατότητας «να ενσωματώσουμε τη στρωματοποίηση στη 

δειγματοληψία συστάδων». Βέβαια, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τέτοιων σχετικά 

πολύπλοκων τύπων δειγματοληψίας δεν είναι εύκολο να επικυρωθεί, εμπλέκεται σε ένα πεδίο 

μη οριστικών συζητήσεων και απλά ενδυναμώνεται και από άλλες παραμέτρους 

κατοχύρωσης εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας (βλ. 4.6).    

                                                           
108Μια επιπλέον παράμετρος φιλτραρίσματος του δείγματος ήταν η προθυμία, η διάθεση αλλά και η ευκολία επικοινωνίας 
των υποκειμένων με τον ερευνητή (λχ , προτιμήθηκαν –όχι σκόπιμα αλλά υπό την υπαγόρευση μιας πρακτικότητας- 
μαθητές/τριες με τους/τις οποίους/ες ο ερευνητής είχε και παιδαγωγική σχέση (δάσκαλος-μαθητής), γεγονός που διευκόλυνε 
τις συνεννοήσεις μεταξύ τους, στοιχείο που υπονοεί μια δειγματοληψία ευκολίας 
109Αυτό, βέβαια, που εξασφαλίζεται είναι μόνο ένας βαθμός  «ισοδύναμης» ή «ισότιμης» αντιπροσωπευτικότητας του 
συγκεκριμένου δείγματος (18 υποκειμένων), χωρίς, ωστόσο, να υιοθετείται η αρχή της αναλογικότητας στο ευρύτερο δείγμα. 
Συνεπώς, εν μέρει εφαρμόζεται κατά κάποιο τρόπο η μέθοδος της μη προσχεδιασμένης δυσανάλογης δειγματοληψίας, 
εφόσον οι ομάδες/υποομάδες μαθητών που προσδιορίσαμε ερευνητικά δεν αντιπροσωπεύονται με ποσοστιαία 
αναλογικότητα στο τελικό δείγμα της ποιοτικής έρευνας (λ.χ. οι έξι μαθητές/τριες που εκπροσωπούν ηλικιακά κάθε σχολική 
γυμνασιακή τάξη (α, β, γ) αντιστοιχούν σε μη ισοδύναμες πληθυσμιακά αρχικές ομάδες: α΄57 ;, β΄60 , γ΄= 40) 
110Παραβίαση του «κανόνα» έγινε μόνο, όπου δεν υπήρξε έστω και ένας μοναδικός «εκπρόσωπος» ενός συγκεκριμένου 
υποσυνόλου, όπως στην μοναδική περίπτωση για το υποσύνολο «αγόρια της Β΄ γυμνασίου με υψηλή επίδοση», οπότε 
αντικαταστάθηκε από υποκείμενο «κορίτσι της Β΄ γυμνασίου με υψηλή επίδοση» 
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Τέλος, ένα βασικό κριτήριο για την επιλογή των ατόμων είναι η μεγιστοποίηση της 

δυνατότητας για «πλούτο» πληροφοριών (Patton, 1996 στο Creswell, 2016) και το να δίνει την 

ευκαιρία στα υποκείμενα «να μάθουν για το φαινόμενο και να βρουν τη δική τους «φωνή», η 

οποία συνήθως δεν ακούγεται.».  Στα πλαίσια αυτά  αξιοποιήθηκαν τακτικές που εμπίπτουν 

εν μέρει στη δειγματοληψία μέγιστης διακύμανσης, με την οποία ο ερευνητής εξασφαλίζει 

για την έρευνά του άτομα που διαφοροποιούνται σε κάποια χαρακτηριστικά ή ιδιότητες (λχ 

ηλικία, φύλο, επιδόσεις) και απαιτείται προσδιορισμός αυτών των χαρακτηριστικών, σε 

συνδυασμό με τη στρατηγική της ομοιογενούς δειγματοληψίας, εφόσον οι εστιασμένες 

ομάδες στις ομαδικές συνεντεύξεις (focus groups) έπρεπε να αποτελούν μέλη υποομάδας με 

κοινά χαρακτηριστικά (λχ όλα τα άτομα να είναι μαθητές/τριες γυμνασίου και να ανήκουν 

ηλικιακά ανά τρεις στην ίδια σχολική τάξη) (Creswell, 2016). Τα διαθέσιμα υποκείμενα-

μαθητές από τις διαμορφωνόμενες και «σχηματοποιημένες» υποομάδες και τα εστιασμένα 

υποσύνολα δεν επιλέχτηκαν με βάση κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο αλλά με τυχαιότητα 

(τυχαία δειγματοληψία) (Creswell, 2016)111. 

Συνολικά, η επιλογή της συγκεκριμένης μικτής μεθόδου δειγματοληψίας πληθυσμού 

παρέχει στα πλαίσια του ρεαλιστικού «ένα χρήσιμο ¨μείγμα¨ τυχαιοποίησης και 

κατηγοριοποίησης και ως εκ τούτου καθιστά εφικτή τη διεξαγωγή τόσο μιας ποσοτικής όσο 

και μιας ποιοτικής έρευνας» (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Το ιδιάζον αυτό 

χαρακτηριστικό της «στρωματοποιημένης δειγματοληψίας» βάρυνε σημαντικά στην κρίση 

του ερευνητή, καθώς και η μεθοδολογία ανάλυσης των ποιοτικών  δεδομένων μέσω της 

μεθόδου της ΘΠΑ προσφέρει τη διττή δυνατότητα αλλά και την αναγκαιότητα μιας 

«στατιστικού» τύπου επεξεργασίας τους σε ένα πρώτο στάδιο, ώστε αυτά στη συνέχεια να 

αξιοποιηθούν, σε μια δεύτερη φάση, ως υλικό ποιοτικής ανάλυσης. 

 

                                                           
111Όπως  επισημάνθηκε και για τη διαμόρφωση του ερευνητικού δείγματος στην ποσοτική έρευνα ισχύει και εδώ ότι ο 
αριθμός των  υποκειμένων που προκρίθηκε, για να εκπροσωπήσει την κάθε υποομάδα, δεν αντιπροσωπεύει ούτε είναι 
ενδεικτικός των αναλογιών των διερευνούμενων υποσυνόλων. Αυτό σημαίνει ότι, όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, οι 
υποκατηγορίες που προέκυψαν από την εφαρμογή των παραμέτρων ομαδοποίησης του συνολικού πληθυσμού της έρευνας 
(κατά φύλο, ηλικία, επίδοση) δεν ήταν δυνατόν να ταυτίζονται αριθμητικά. Άρα, το «μέγεθος» των υποομάδων που 
συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα δεν είναι αναλογικός με τις πραγματικές ποσοστώσεις των αντίστοιχων υποομάδων στον 
ευρύτερο πληθυσμό (μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας). Στην επιλογή αυτή κατέληξε ο ερευνητής προκρίνοντας ως πιο 
σημαντικό συντελεστή για την εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας το κριτήριο της «ισότιμης» συμμετοχής και 
παρουσίας των υποομάδων στα τελικά ποιοτικά δεδομένα που  υπόκεινται σε ανάλυση και επεξεργασία- εξάλλου τα 
αποτελέσματα στην ποιοτική έρευνα δεν διεκδικούν αντιπροσωπευτικότητα και γενικευσιμότητα -, δυνατότητα επιλογής που 
υιοθετείται και από τους Cohen, Manion & Morrison (2008). (p. 167). 
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4.5.1.2 Το ΠΠΕ ως μεθοδολογική εκδοχή Focus Groups 

Οι συνεντεύξεις ομάδων συχνά εκλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά  της «ομάδας εστίασης» - 

focus groups (Robson, 2010) ή αλλιώς «εστιασμένες ομαδικές συνεντεύξεις» (Creswell, 2016, σ. 

218,219). Το διακύβευμα σε αυτού του τύπου τις συνεντεύξεις, με ομάδες ανθρώπων, είναι να 

συλλεχθούν υψηλής «ευκρίνειας» και αξιοπιστίας δεδομένα μέσα σε ένα κοινωνικό 

περικείμενο, όπου τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται και να προβάλλουν τη 

δική τους οπτική, μέσα σε κοινό περικείμενο, όπου διατίθενται και οι οπτικές των άλλων 

(Patton, 2002). H διεξαγωγή μιας focus group interview απαιτεί ειδικούς χειρισμούς και 

σχεδιασμό, ώστε να εκφραστούν εσωτερικές νοητικές διεργασίες σε ένα περιβάλλον 

υποστηρικτικό και μη απειλητικό112. Το  focus group interview ξεπερνά το επίπεδο ενός 

απλού αθροίσματος αυτόνομων συνεντεύξεων και μετασχηματίζεται σε ένα συζητητικό, 

διαλεκτικό «έργο»  που τροφοδοτεί ο «μεσολαβητής» και τροφοδοτείται από τους 

συμμετέχοντες (Krueger, 1994). Πλεονεκτεί ως προς τη συμβολή του να παρέχει πλούσια και 

επαρκή δεδομένα με σχετικά απλούστερο τρόπο από τις «ένας προς έναν» συνεντεύξεις. Τα 

δεδομένα που «αποσπώνται»  από τα focus groups προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο μια 

πραγματικότητα (κοινωνική, εκπαιδευτική, γνωστική) από τις συνεντεύξεις πρόσωπο με 

πρόσωπο ή τα ερωτηματολόγια. Αυτή ακριβώς η απόκλιση οπτικής εστίασης είναι ίσως ένας 

έγκυρος/βάσιμος λόγος για την επιλογή της συνδυαστικής αξιοποίησης τους στην παρούσα 

έρευνα (Sim, 1998). 

- Τα υποκείμενα δείχνουν πιο πρόθυμα και ευδιάθετα να συμμετέχουν. Διεξάγεται μέσα 

σε ένα φιλικό και ενδιάθετο κλίμα, καθώς το στοιχείο της κοινωνικότητας/ομαδικότητας 

ικανοποιεί τους συμμετέχοντες  

- Η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων μέσω αλληλο-ελέγχου και αμοιβαίας 

εξισορρόπησης ενισχύει το ποιοτικό επίπεδο των δεδομένων (εγκυρότητα)  

- Δίνει τη δυνατότητα άμεσης αξιολόγησης της σύγκλισης ή της διαφοροποίησης των 

αντιλήψεων-θέσεων. 

- Ενθαρρύνονται άτομα απρόθυμα να πουν στη διαδικασία της τυπικής, μονοσήμαντης, 

διπολικής συνέντευξης, καθώς «σπάει ο πάγος» ευκολότερα, ειδικότερα στα πλαίσια του 

δίπολου «μαθητή-εκπαιδευτικού». 

- Εύκολα ξεχωρίζουν και αναδύονται τόσο τα κοινά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων όσο και οι «ακραίες»  τοποθετήσεις. (Krueger, 1994∙ Creswell, 2016) 

                                                           
112Άρα, ο διαχειριστής-συντονιστής της ομαδικής συνέντευξης οφείλει, πέρα από το να θέτει ερωτήματα, να διαμορφώνει το 
πλαίσιο της διαδικασίας με τέτοιο τρόπο, ώστε ο χρόνος της να κατανέμεται σχετικά ισομερώς σε όλα τα υποκείμενα της 
συνέντευξης, ακόμα και για όσα άτομα διακατέχονται από μία εσωστρέφεια ή είναι επιφυλακτικοί στην προφορική τους 
αυτοέκφραση. 
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Επίσης, η μέθοδος των focus group interviews συνδυάστηκε δημιουργικά και 

ενσωματώθηκε από το ΠΠΕ, ώστε να γίνει αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των δύο 

«συγγενών» εργαλείων  αλλά και προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου πεδίου έρευνας, που περιελάμβανε κοινή αναγνωστική συμμετοχή και 

ακολουθία αναγνωστικών σταδίων, ταυτόχρονη, συντονισμένη και οργανωμένη  ομαδική, 

συμμετοχική έκφωνη έκφραση εσωτερικών αναγνωστικών διεργασιών, ομαδική 

μετααναγνωστική , αναστοχαστική συνέντευξη. Στην ομαδική αυτή ανάγνωση παίχτηκε το 

«παιχνίδι» της «αναγνωστικής κοινότητας» (Αποστολίδου, 1999), που σημαίνει ότι ο 

ερευνητής, οφείλει να το λάβει υπόψη, γιατί σαφώς και εμπλέκονται επιπρόσθετες 

γνωσιοεπικοινωνιακές σχέσεις, αλληλεπιδράσεις, ψυχοσυναισθηματικό κλίμα, η μελέτη της 

συμβολής των οποίων δεν εμπίπτει στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. 

Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια πρόληψης της αρνητικής διάστασης της 

κυριαρχικής επιβολής κάποιων υποκειμένων περιορίζοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων 

σε 3, ώστε να είναι περισσότερο ελέγξιμη και διαχειρίσιμηη διαδικασία, ως προς την 

εξισορρόπηση της αναλογικότητας της εξωτερίκευσης μεταξύ τους. 

4.5.1.3 Το κειμενικό υλικό που αξιοποίησε το ΠΠΕ 

Σημαντική προϋπόθεση, όμως, για την επιτυχή αξιοποίηση και καταγραφή των στρατηγικών 

μέσω του ΠΠΕ είναι και το κειμενικό είδος να πληροί κάποιες προδιαγραφές που θα ευνοούν 

από τη μια την εκκίνηση σύνθετων και πολυεπίπεδων νοητικών διεργασιών για εμπλοκή 

ποικίλων στρατηγικών πρόσκτησης του κειμένου, θα ικανοποιεί, όμως, ταυτόχρονα  και τα 

πιο ειδικά χαρακτηριστικά ενός ενδεικτικού κειμενικού προτύπου-είδους αλλά και τις πιο 

γενικές «αρχές» ενός αποδεκτού επικοινωνιακά και πραγματιστικά κειμένου, που 

ανταποκρίνεται στις εμπειρικές συνθήκες του αντικειμενικού κόσμου. 

 Στην παρούσα έρευνα η αξιοποίηση της μεθόδου της προφορικής εξωτερίκευσης με  

ανασκοπικές συνεντεύξεις  έθεσε  a priori κάποιες προδιαγραφές όσον αφορά στα κείμενα 

που ενδείκνυνται για ενεργοποίηση και καταγραφή πολύπλευρων και πολυδιάστατων 

στρατηγικών ανάγνωσης. Το πλαίσιο αυτό υπηρετούν επαρκώς  κείμενα με σαφή 

πραγματολογικά, επιχειρηματολογικά χαρακτηριστικά, με  μη κυρίαρχη τη συναισθηματική – 

συγκινησιακή χρήση της γλώσσας (άρα μη λογοτεχνικά),  αναφορικά (πληροφοριακά), που 

παρέχουν το κατάλληλο υπόβαθρο, ώστε να αναδειχτούν, εφόσον υφίστανται ως μηχανισμοί 

αναγνωστικής προσέγγισης, οι ποικίλες τυπολογίες στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου. 

Κείμενα που να  προσφέρονται  για την ανάδειξη κατά το δυνατόν περισσότερων και 
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ανοιχτής διαβάθμισης  στρατηγικών πολυεπίπεδης κατανόησης και προσέγγισης και να 

συνδέονται κυρίως με τη εννοούσα σκέψη και τον έλλογο συλλογισμό (Γεωργακοπούλου & 

Γούτσος, 1999). Κείμενα πολυσήμαντα, πολυσυλλεκτικά και κατά συνέπεια δεκτικά σε 

ερμηνείες - αλλά πιθανότατα και σε παρερμηνείες-, στοιχείο χρήσιμο στην παρούσα έρευνα. 

Και όπως εξηγεί ο Μπαμπινιώτης (1998, σ. 209) με αξιοποίηση ενός ρυθμισμένου και 

συμβατού γλωσσικού κώδικα, μιας  «φιλολογικής γλώσσας»113.  

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη πως «… τα μη αφηγηματικά κείμενα είναι πιο 

απαιτητικά από τα αφηγηματικά, ειδικά τα πραγματολογικά και επιχειρηματολογικά, που 

εκφράζουν επιστημονική γνώση και κρίση και αποτελούν, λόγω του ρόλου τους στην 

κοινωνική λειτουργία, το ¨τέλος¨ της ανάπτυξης του μαθητικού λόγου», (Olson, 1977) κι 

εφόσον ένας από τους βασικούς στόχους της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι στρατηγικές 

σε σχέση με την κριτική προσέγγιση της κειμενικής ανάγνωσης, την ανάδειξη της κριτικής 

ικανότητας, τη νοητική εμβάθυνση και τη συλλογιστική πορεία, που εξυπηρετείται 

αποτελεσματικότερα με τέτοιου είδους κείμενα, και τέλος, με βάση την κειμενική  ταξινομία 

για σχολική χρήση των Γεωργακοπούλου & Γούτσου (1999), επιλέξαμε δύο κείμενα που 

ισορροπούν στην τομή ενός  πραγματολογικού , επιστημονικού με εκλαϊκευτικά 

χαρακτηριστικά  κειμένου από τη μια114 κι ενός επιχειρηματολογικού/συμβουλευτικού 

(κείμενο πειθούς) από την άλλη. Τα κείμενα που αξιοποιήθηκαν στην υλοποίηση του ΠΠΕ 

εντάσσονται σε μια ενδιάμεση –υβριδική κατηγορία κειμένων στα πλαίσια και της έρευνας 

για την καταλληλότητα κειμενικών ειδών πρόσφορων για διδασκαλία στρατηγικών 

ανάγνωσης115. 

 Μία ακόμα παράμετρος επιλογής των συγκεκριμένων κειμένων ήταν ότι συγχωνεύουν 

δύο βασικές προϋποθέσεις που καθιστούν ένα κείμενο ταυτόχρονα ενδιαφέρον αλλά και 

κοινωνικά αξιοποιήσιμο. Η πρώτη αφορά στις άμεσες εμπειρίες των μαθητών και η δεύτερη 

στις   έμμεσες γνώσεις που «οφείλουν» -σύμφωνα με τις ηλικιακές τους προδιαγραφές- να 

έχουν αποκομίσει από την έως τώρα σχολική και κοινωνική ζωή τους μέσα από μελέτη και 

συστηματικότερη ενημέρωση. Ο βαθμός εξοικείωσης του αναγνώστη με ένα συγκεκριμένο 

θέμα επιδρά ευθέως ανάλογα στο αναγνωστικό αποτέλεσμα, δεδομένο συμβατό και με το 
                                                           
113Χρήση της πρότυπης ακαδημαϊκής/σχολικής αλλά και εκλογικευμένης μορφής γλώσσας,  αξιοποίηση διευρυμένου 
γλωσσικού κώδικα,  περιορισμένη αναφορά προσωπικών, συναισθηματικών χαρακτηριστικών,  ακριβολογία,  συνδυαστική 
χρήση παρατακτικού και υποτακτικού λόγου, κλπ 
114Ανήκουν δηλαδή σε μια ευρύτερη ομάδα κειμένων στον έντυπο ή διαδικτυακό  χώρο ειδικού ενδιαφέροντος (λ.χ. θέματα 
υγείας, κοινωνικών σχέσεων, κλπ) με ενημερωτικό, έγκυρο και επιστημονικό προσανατολισμό, όπου ειδικευμένοι συντάκτες 
απευθύνονται σε ένα ευρύ, μη ειδικό αναγνωστικό κοινό 
115Σύμφωνα με την τυπολογία του Ματσαγγούρα (2001) τα κείμενα που αξιοποιήθηκαν στην ΠΕ συνδυάζουν 
χαρακτηριστικά πραγματολογικού και επιχειρηματολογικού κειμένου και σύμφωνα με τους Curto, Morillo & Texido (1995) 
τοποθετούνται ανάμεσα στα ενημερωτικά και τα κείμενα παρουσίασης. Για τα πρώτα στόχος είναι η ενημέρωση ενώ για τα 
δεύτερα η μελέτη (λ.χ. θεματικά άρθρα). 
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μοντέλο κατανόησης των γνωσιακών σχημάτων (Alexander, 1992) (βλ. 1.5.2). Κρίναμε, 

λοιπόν, σκόπιμο για τη διενέργεια της έρευνας μέσω του Think Aloud να επιλεγεί, 

λειτουργώντας και ως παρωθητικό αναγνωστικό κίνητρο στους μαθητές, ένα κείμενο με 

θεματικό περιεχόμενο της άμεσης γνωστικής και βιωματικής εμπειρίας τους (διατροφή και 

διαδίκτυο αντίστοιχα για α΄γυμνασίου και β΄/γ΄γυμνασίου) που συσχετίζεται με 

εξωκειμενικούς παράγοντες αλλά και να παρουσιάζονται (εμφανώς ή υποδηλούμενα) όλες οι 

παρακειμενικές ή συγκειμενικές εκείνες πληροφορίες που σηματοδοτούν τις συνθήκες 

δημιουργίας του, το επικοινωνιακό πλαίσιο λειτουργίας και τις επικοινωνιακές προθέσεις που 

υπηρετεί (λ.χ. πληροφορίες για το μέσο και το φορέα δημοσίευσης, στοιχεία για ταυτότητα 

και ιδιότητα του συγγραφέα, πολυτροπικότητα, χρονικές ενδείξεις δημοσίευσης ή παραγωγής 

του κειμένου). Κατά συνέπεια, δόθηκε και το αναγνωστικό έναυσμα για την ανάδειξη 

στρατηγικών με κριτικό και κοινωνικοπολιτισμικό προσανατολισμό. 

 Επίσης, η επιλογή του κειμένου σχετίζεται και με την ανάγκη να προκαλεί νοητικές 

προκλήσεις και ενεργοποίηση γνωστικής λειτουργίας ανώτερου επιπέδου σε σχέση με μια 

απλή γραμμική ακολουθία γεγονότων στον χρονικό άξονα ενός αφηγηματικού κειμένου. Οι 

αφηρημένες έως ένα σημείο έννοιες (λ.χ. η έννοια της ψυχολογικής ανασφάλειας στο κείμενο 

με το διαδίκτυο) και οι κάπως πιο πολύπλοκες σχέσεις, που αναδεικνύουν τα 

πραγματολογικά-επιχειρηματολογικά  κείμενα, ακόμα και στην πιο σαφή και στρωτή εκδοχή 

τους, παρουσιάζουν δυσκολίες διαλεκτικών συσχετισμών, λογικών συνδέσεων  και 

συνδυαστικών νοητικών λειτουργιών ανάμεσα στον κόσμο των βιωμάτων και τον κόσμο των 

εννοιών, καθώς και αναπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες. Τέλος χρήσιμη θεωρείται και η 

συγκειμενική και παρακειμενική ενίσχυση του βασικού κειμένου με υποβοηθητικά γλωσσικά 

και μη στοιχεία ενίσχυσης της αναγνωστικής  πρόσκτησης όπως, πίνακες, πλαίσια, σκίτσα, 

εικόνες, χάρτες, στατιστικές, διαγράμματα, υποσημειώσεις, πλαγιότιτλοι, ερωτήματα, των 

οποίων η παρουσία είναι συνήθης στα σχολικά διδακτικά εγχειρίδια ή κείμενα με 

πληροφοριακό και ενημερωτικό χαρακτήρα (Golder & Gaonac’ h, 2004). Υπό αυτήν την έννοια 

το επιλεγμένο κείμενο όφειλε να πληροί και αυτήν τη συνθήκη της πολυτροπικότητας 

(Μητσικοπούλου, 2001)116. Μία ακόμα συνιστώσα, που συμπεριλήφθηκε από τον ερευνητή 

στα κριτήρια κειμενικής επιλογής, είναι και η συμβατότητα των επιλεγμένων κειμένων και η 

σύγκλισή τους με τις προδιαγραφές που θέτουν οι θεσμικές οδηγίες των Π.Σ. (2011, σσ. 114-

                                                           
116Από τη στιγμή, που τα μη γλωσσικά στοιχεία ανήκουν στο γλωσσικό συγκείμενο και συναπαρτίζουν με το αμιγώς 
γλωσσικό κείμενο ένα ευρύτερο αλλά ενιαίο και πλήρες κείμενο πολλαπλών σημειωτικών συστημάτων, οι μαθητές είναι 
υποχρεωμένοι αλλά και εξοικειωμένοι- μέσω της καθημερινής και σχεδόν αποκλειστικής πλέον επαφής τους με τέτοιου 
τύπου πολυτροπικά κείμενα λόγω της ψηφιακής/διαδικτυακής επικοινωνίας- να αναπτύσσουν διευρυμένες στρατηγικές 
επικοινωνιακής επάρκειας, μέρος της οποίας είναι και η γλωσσική επάρκεια (βλ.1.2.2). 
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123) και των Δ.Ε.Π.Π.Σ & Α.Π.Σ.  (2001, σσ. 47-64) περί εκπαιδευτικών κειμένων, τόσο 

θεματικά όσο και ειδολογικά, και τα οποία υποδεικνύουν για το κειμενικό υλικό προς μελέτη 

και κατανόηση «να έχει νόημα για τη ζωή των μαθητών/τριών και να στοχεύει συνολικά στην 

κατάκτηση δεξιοτήτων γραμματισμού και κριτικής θεώρησης των πραγμάτων». Αξίζει να 

αναφερθεί ότι τα δύο κείμενα που αξιοποιήθηκαν αναγνωστικά συνοδεύονταν και από 

κατάλληλες δραστηριότητες ελέγχου της κατανόησης συμβατές με τα τρία επίπεδα 

αναγνωστικής πρόσκτησης που η έρευνα έχει προσδιορίσει (βλ. 4.5.1.5). 

 Τέλος, ο ερευνητής θεώρησε σκόπιμο για την εγκυρότερη αποτύπωση των κατά το 

δυνατό αυθεντικών αναγνωστικών δεδομένων κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας του 

Πρωτόκολλου της προφορικής εξωτερίκευσης να διαφοροποιηθεί το κείμενο των μαθητών 

της α΄ γυμνασίου από αυτό των μαθητών της β΄ και γ΄ γυμνασίου, κατανοώντας ότι 

ηλικιακοί, γνωστικοί και  μεθοδολογικοί παράγοντες θα καθιστούσαν επισφαλή τα 

συμπεράσματα για τη χρήση στρατηγικών,  παρέχοντας εξομοιωτικά το ίδιο κείμενο και στις 

τρεις ηλικιακές ομάδες, παρά τη μικρή ηλικιακή απόκλιση, όπως ειπώθηκε. Για να 

εξισορροπηθεί η παραπάνω συνθήκη δόθηκαν δύο κείμενα, που ανήκουν στο ίδιο κειμενικό 

είδος117και με κοινά επικοινωνιακά κειμενικά χαρακτηριστικά και πλαίσιο118, ώστε, παρά τη 

σκόπιμη μικρή απόκλιση αναγνωστικών απαιτήσεων, να ικανοποιείται ο όρος μιας ισότιμης 

αναγνωστικής βάσης, ως αναγνωστικό κίνητρο προς τη δυνατότητα ενεργοποίησης ομοειδών 

στρατηγικών εκ μέρους των μαθητών.  

Από την άλλη τα δύο κείμενα διαφοροποιούνται, όχι σημαντικά, σε επίπεδο 

μικροδομής (λ.χ. πιο απαιτητικό λεξιλόγιο, ευρύτερη χρήση υποτακτικού λόγου) και 

εννοιολογικών προεκτάσεων (λ.χ. βαθύτερες σημασιολογικές/ιδεολογικές και 

κοινωνικοπολιτισμικές αναφορές και πιο σύνθετοι εννοιολογικοί συσχετισμοί) και λιγότερο 

στη μακροδομή, όπου διαθέτουν πάνω κάτω τα ίδια δομικά χαρακτηριστικά οργάνωσης και 

συνοχής (λ.χ. συνδετικές λέξεις, μεταβατικές φράσεις, νοητικές γέφυρες- αντίθεση, επίταση, 

κλπ) και στα γλωσσοϋφολογικά στοιχεία. Μία άλλη διαφοροποίηση  έγκειται στην έκτασή 

τους, ώστε το εκτενέστερο 2ο κείμενο να εμπλουτίζει την ποσότητα των πληροφοριών –άρα 

και να αυξάνει τις απαιτήσεις διαχείρισής τους- καθώς και τον αριθμό των εσωτερικών και 

εξωτερικών τους διασυνδέσεων. Τέλος, από άποψη «δημιουργικών κενών» και τα δύο 

κείμενα αφήνουν σε γενικές γραμμές ισότιμα περιθώρια δημιουργικής και κριτικής  

                                                           
117Eνημερωτικά/πληροφοριακά και έμμεσα καθοδηγητικά-συμβουλευτικά- επιχειρηματολογικά άρθρα παρουσίασης  
εκλαϊκευτικά  τεκμηριωμένων επιστημονικών απόψεων 
118Λ.χ. ομοειδείς ιδιότητες συντακτών, κοινοί επικοινωνιακοί στόχοι, κοινές ομάδες-στόχοι αναγνωστικού κοινού, 
πολυτροπική αξιοποίηση κωδίκων επικοινωνίας, παρόμοιος θεματικός πυρήνας: ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο που 
άπτεται των ενδιαφερόντων και των εμπειριών προέφηβων και εφήβων 



241 
 

παρέμβασης, ενεργητικής συμπλήρωσης δεδομένων και ερμηνευτικών προεκτάσεων, με το 

δεύτερο κείμενο να απαιτεί κάπως ευρύτερες κοινωνικές εμπειρίες και ωριμότερους 

προβληματισμούς. 

4.5.1.4 Διαδικασία υλοποίησης του ΠΠΕ 

Λαμβάνοντας υπόψη τους μεθοδολογικούς περιορισμούς-κινδύνους που ελλοχεύουν στη 

μεθοδολογική εγκυρότητα και αξιοπιστία για την υλοποίηση συνεντεύξεων (ή μεθόδων που 

εμπίπτουν στη γενικότερη κατηγορία «συνέντευξη») σε μαθητές (Simons, 1982∙  McCormick & 

James, 1988) καταβλήθηκε προσπάθεια  να αρθούν κάποιοι από αυτούς μέσω του 

συστηματικού προσχεδιασμού των συνεδριών της Προφορικής εξωτερίκευσης και της 

ανασκοπικής συνέντευξης. Συγκεκριμένα:  

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο προστάδιο της διαδικασίας, ώστε να διαμορφωθεί κλίμα 

εμπιστοσύνης, άνεσης και άρσης των αναμενόμενων επιφυλάξεων. 

Να αναδειχθεί η λογική της «εξω-θεσμικότητας» και το κλίμα της «ανεπισημότητας» της 

όλης διαδικασίας. 

Να εξισορροπηθούν με συνεπικουρικά μέσα τα ελλείμματα ορισμένων μαθητών σε σχέση με 

τη γλωσσική έκφραση. 

Να επιχειρείται βελτιωτική αναδιατύπωση ερωτήσεων που δεν βρήκαν ανταπόκριση στους 

μαθητές.  

Την προσαρμογή του γλωσσοϋφολογικού επιπέδου της διατύπωσης εκ μέρους του ερευνητή  

στο γλωσσογνωστικό επίπεδο των μαθητών/ομάδας. 

Να μην παρεκκλίνει η διαδικασία στον βαθμό που κινδυνεύει να λησμονηθεί ο ερευνητικός 

στόχος της. 

Να λειτουργήσει η ομαδικότητα ως παράγοντας ενδυνάμωσης της εξωτερίκευσης 

(αμοιβαιότητα, παράδειγμα, κλίμα αποδοχής, επιβεβαίωση, κλπ) και όχι επιφύλαξης και 

συστολής (Cohen, Manion & Morrison, 2008).   

Στη συνέχεια, εγγράφως  και επιστολικά ζητήθηκε η αντίστοιχη έγκριση των κηδεμόνων 

τους. 

Η ημέρα, ο ακριβής χρόνος και ο χώρος της συνάντησης και υλοποίησης του ΠΠΕ 

ορίστηκαν σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου, τους εμπλεκόμενους συναδέλφους-

εκπαιδευτικούς που είχαν έγκαιρα ενημερωθεί για τη διαδικασία καθώς και τους/τις 

μαθητές/τριες, ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή εκπαιδευτική λειτουργία του σχολικού 

προγράμματος και χωρίς να επιβαρύνονται  κατά οιονδήποτε τρόπο (λ.χ μαθησιακά) οι 



242 
 

συμμετέχοντες/χουσες μαθητές/τριες (Ιωσηφίδης, 2008). Ο χρόνος πραγμάτωσής της εκτάθηκε 

σε 30 ημέρες περίπου και επιμερίστηκε σε έξι (6) δίωρες συνεντεύξεις/εργαστήρια, στην 

καθεμία από τις οποίες συμμετείχε μία συμπαγής ομάδα τριών (3) μαθητών (focus group 

method). Σε αντίθεση με τα ερωτηματολόγια, στο ποιοτικό εργαλείο (ΠΠΕ), όλες οι 

αναφορές των υποκειμένων διατυπώθηκαν και αναλύθηκαν προφορικά αλλά κάποιοι μαθητές 

έκαναν χρήση (η συγκεκριμένη επιλογή δεν τους υπαγορεύτηκε αλλά απλά τους δόθηκε ως 

δυνατότητα) και του γραπτού σημειωτικού κώδικα (π.χ. υπογραμμίσεις, σύμβολα, 

σημειώσεις-πλαγιότιτλοι πάνω ή παραπλεύρως του κειμένου, κλπ). Τέλος, οι διαδικασίες της 

προφορικής εξωτερίκευσης ηχογραφήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη των υποκειμένων της 

έρευνας. 

Ο ερευνητής σε απευθείας συνεννόηση με τους προεπιλεγμένους μαθητές/τριες και σε 

επίπεδο διαπροσωπικής επικοινωνίας εξήγησε επακριβώς τους στόχους, τη σκοπιμότητα και 

τη μεθοδολογική διαδικασία της έρευνας ζητώντας τη συγκατάθεσή τους.Στηνέρευνά μας τα 

δεδομένα που συνελέγησαν από κάθε διαδικασία ομαδικής συνέντευξης δόθηκε προσοχή να 

μην αποσπαστούν σε ένα κλίμα αντιπαρατιθετικό και αντιπαραβολικό μεταξύ των 

υποκειμένων αλλά αντλήθηκαν αυτοτελώς για κάθε υποκείμενο, ώστε να διαμορφωθεί το 

«προσωπικό προφίλ» χρήσης και ανάπτυξης στρατηγικών ανάγνωσης. Η όποια συγκριτική 

αξιοποίησή τους έλαβε χώρα σε μια τελική, συνολική και συνθετική αξιολόγησή τους που 

περιέλαβε πλέον τις καταγραφές όλων των ομάδων και υποκειμένων σε χρόνο μεταγενέστερο 

των συνεντεύξεων. 

Το ΠΠΕ δομείται αξιοποιώντας μεγάλη ποικιλία τύπων ερωτήσεων που τίθενται από 

τον διεκπεραιωτή της έρευνας: ανοιχτά ερωτήματα, διερευνητικά (probes), ερωτήσεις 

παρότρυνσης (prompts) (δηλαδή, ερωτήσεις με τις οποίες διευκολύνεις τον ερωτώμενο 

προτείνοντάς του μια σειρά από δυνατές/πιθανές απαντήσεις). Ο ερευνητής κρατάει ένα 

γενικό, συντονιστικό, εποπτικό ρόλο- που προσδιορίζεται και περιγράφεται εναργώς από την 

ίδια τη μέθοδο-, καθοδηγώντας και κατευθύνοντας τους άξονες της διαδικασίας, 

ενεργοποιώντας με στοχευμένα ερωτήματα την εξωτερίκευση και τροφοδοτώντας με 

«διευκρινιστικές/δημιουργικές απορίες» το ενδιαφέρον και τη «δέσμευση» των υποκειμένων 

στη δυναμική, μακροσκελή και απαιτητική αυτή πορεία δράσης, αυτοπαρατήρησης και 

αυτοέκφρασης που διαρκώς επαναλαμβάνεται στην εξέλιξή της.  Οφείλει, λοιπόν, να είναι σε 

τέτοιο βαθμό παρεμβατικός, ώστε οι μαθητές να νιώθουν πως η όλη διαδικασία βασίζεται στη 

δική τους πρωτοβουλία και αυτονομία δράσης και πως ο ερευνητής δεν παρίσταται ως 

«ειδικός» καθοδηγητής αλλά ως φυσικός, προσηλωμένος ακροατής μιας γλωσσομαθησιακής 
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επικοινωνίας. έτσι ώστε χωρίς να «εκβιάζονται» αποτελέσματα αυτή να λειτουργεί και να 

ρέει δημιουργικά, συστηματικά και γιατί όχι και με γνήσιο μαθησιακό ενδιαφέρον. 

Το ΠΠΕ αναπτύσσεται μεθοδολογικά σε τρεις γενικούς άξονες/κατευθύνσεις, οι 

οποίοι καθορίζουν και αντίστοιχους άξονες στην καταγραφή, κατανομή και μελέτη των 

αποτελεσμάτων (προαναγνωστικό/ κυρίως αναγνωστικό/ μετα-αναγνωστικό στάδιο). 

Στο ζήτημα πάλι  της σύστασης των ομάδων- ένα εκ των προβλημάτων που αφορά τη 

μέθοδο-  έγινε προσπάθεια να εξισορροπηθεί  η ομοιογένεια και η ετερογένεια στη σύνθεσή 

τους (MacDougal & Fudge, 2001). Έτσι, τα μέλη που απαρτίζουν τις ομάδες της παρούσας 

εργασίας διαθέτουν σαφή, διακριτά και αναγνωρισμένα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με τους  ερευνητικούς στόχους ή αποτελούν κριτήρια διαμόρφωσης και 

σχεδιασμού της έρευνας. Σε όλες τις ομάδες συμμετέχουν μαθητές/τριες της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και σε κάθε τριμελή ομάδα τα άτομα ανήκουν στην ίδια ηλικιακή/ σχολική 

ηλικία  (μαθητές, δηλαδή, που φοιτούν στην ίδια τάξη και όχι απαραίτητα στο ίδιο τμήμα). 

Το στοιχείο της ετερογένειας προκύπτει από τη σκόπιμη εκπροσώπηση και των δύο φύλων 

(δύο αγόρια και ένα κορίτσι ή αντίστροφα σε κάθε ομάδα), όπως επίσης και από το γεγονός 

ότι καθένα από τα τρία μέλη αντιστοιχεί σε ένα από τα τρία διακριτά και προκαθορισμένα 

επίπεδα βαθμολογικής γλωσσικής επίδοσης (υψηλό, μέτριο, χαμηλό). 

Διαδικασία μεταγραφής του συλλεχθέντος υλικού της ΠΕ και των συνεντεύξεων: Αρχικά 

έγινε  η πλήρης καταγραφή των ακριβών απαντήσεων/δεδομένων της διαδικασίας, όπως 

προέκυψαν κατά τη ροή της  με δομημένους άξονες, μέσω ηχογράφησης (με κινητό 

τηλέφωνο) και αποθήκευσής της σε ψηφιακό αρχείο ήχου. Η διατύπωση/μορφή των 

αυθεντικών προφορικών κειμένων που τα υποκείμενα παρήγαγαν στη διαδικασία της 

συνέντευξης (ΠΕ) είναι σημαντικό να αποτυπώνεται επακριβώς μέσω της καταγραφής τους, 

με τις ιδιαιτερότητες χρήσης του λεξιλογίου, γραμματικών και συντακτικών επιλογών ακόμα 

και με στοιχεία της άρθρωσης ή των φανερών και αυταπόδεικτων λαθών, εφόσον τα στοιχεία 

αυτά ενδέχεται να (συν)λειτουργήσουν (καταλυτικά;) για την ποιοτική ανάλυση των 

δεδομένων (Brown, 2001). Κατόπιν ακολούθησε η απαιτητική και χρονοβόρα φάση της 

μεταγραφής τους (απομαγνητοφώνηση) σε έγγραφη, ψηφιακή μορφή (αρχεία Word). Στη 

συνέχεια ακολούθησε  η διαδικασία «αποδόμησης» του συσσωρευμένου και 

καταγεγραμμένου υλικού και ανάδειξης των μοτίβων που είναι σημαντικά και εμπεριέχουν 

νόημα σε σχέση με συγκεκριμένους ερευνητικούς στόχους και σχεδιασμούς∙  είναι τα 

«φίλτρα» που θα αποτελέσουν τα κριτήρια περιορισμού του διογκωμένου συχνά πλήθους των 

δεδομένων,  και μέσα από διαδικασίες «αφαίρεσης» και «συρρίκνωσης» σημαντικού μέρους 

του υλικού  θα κρατήσουν με αιτιολογημένη επιλεκτικότητα ό, τι αποτελεί την καθαρή και 
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εστιασμένη «πληροφορία» των δεδομένων που έχουν ερευνητικό ενδιαφέρον. Το προκύπτον 

ερευνητικό υλικό αναλύθηκε υπό το πρίσμα των ερευνητικών ερωτημάτων της εργασίας. 

4.5.1.5 Γιατί δεν ενσωματώσαμε τα παραγόμενα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 

από τους μαθητές  

Οι δραστηριότητες κατανόησης, κριτικής προσέγγισης του κειμένου και παραγωγής λόγου με 

αφορμή αυτού, που ακολουθούν  το προς επεξεργασία κείμενο, δεν εμπλέκονται σε κάποια 

διαδικασία αξιολόγησης  των υποκειμένων που συμμετείχαν στην υλοποίηση του think aloud 

ούτε αποσκοπούν σε συσχετισμό των στρατηγικών που αξιοποιήθηκαν από τους μαθητές  με 

τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους σε επίπεδο κατανόησης, ερμηνείας, παραγωγής 

λόγου. Κάτι τέτοιο θα ξεπερνούσε τα ερευνητικά όρια της παρούσας εργασίας  και θα έθετε 

νέους ερευνητικούς στόχους. Η συγκείμενη παρουσία τους, ως συνέχεια του προτεινόμενου 

προς αναγνωστική επεξεργασία κειμένου,  λειτουργεί ως παράγοντας και μέσο  (ενδεχόμενης 

και αναμενόμενης) ενεργοποίησης και εφαρμογής εκ μέρους των μαθητών μιας πληθώρας 

συγκεκριμένων στρατηγικών  μεταγνωστικού κυρίως τύπου, που σχετίζονται με αναγνωστικό  

προγραμματισμό και στοχευμένες αναγνωστικές τακτικές και  στα τρία αναγνωστικά στάδια 

κατανόησης και κριτικής  ερμηνείας. Στην παρούσα εργασία δεν κρίθηκε σκόπιμο να 

ενσωματωθούν τα παραγόμενα αποτελέσματα των μαθητών σε σχέση με τις προτεινόμενες 

δραστηριότητες- αν και προέκυψαν ως μαθησιακά αποτελέσματα του συγκεκριμένου 

ερευνητικού εργαλείου- εφόσον ούτε στα ερευνητικά ζητούμενα ανταποκρίνονται που έθεσε 

ο ερευνητής ούτε συμβάλλουν στην ενίσχυση και αξιοποίηση  των ερευνητικών δεδομένων ή 

στον εμπλουτισμό των  ερευνητικών συμπερασμάτων. 

4.5.1.6 Επεξεργασία μέσω Θεματικής Ποιοτικής Ανάλυσης (ΘΠΑ) 

Η σημασία που έχει η μέθοδος συλλογής ποιοτικών δεδομένων είναι ευθέως ανάλογη με τη 

βαρύτητα της ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων ως πτυχή της συνολικής μελέτης και γι αυτό 

απαιτείται συστηματική, προσεχτική και εμπεριστατωμένη μελέτη (Robson, 2010). 

Χρειάζεται, λοιπόν, εξειδικευμένο, οργανωμένο και μεθοδολογικά έγκυρο μοντέλο ανάλυσης 

και κωδικοποίησης των δεδομένων είτε οι κατηγορικές τυπολογίες είναι προκαθορισμένες και 

προαποφασισμένες είτε είναι ανοιχτές προς διαμόρφωση (Pressley & Afflerbach, 1995). Οι 

μελετητές, αν και φαινομενικά και μεθοδολογικά μοιάζει ασύμβατο, κάποιες φορές δεν 
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απορρίπτουν την «υβριδική» αξιοποίηση ποσοτικών μεθόδων διαχείρισης και υλοποίησης σε 

ένα ευέλικτο σχέδιο ποιοτικής οπτικής 119. 

 Τα ποιοτικά δεδομένα της έρευνας που αναδύθηκαν από το εκτεταμένο υλικό που 

παρείχε το μεθοδολογικό εργαλείο της προφορικής εξωτερίκευσης (ΠΠΕ) και των μετα-

αναγνωστικών συνεντεύξεων έτυχαν αναλυτικής επεξεργασίας και μεθοδολογικής 

συστηματοποίησης μέσω της θεματικής ποιοτικής ανάλυσης (ΘΠΑ), η οποία προκρίθηκε ως 

η καταλληλότερη μέθοδος επεξεργασίας των συγκεκριμένων ποιοτικών δεδομένων, που 

προέκυψαν ως αποτελέσματα αυθεντικών και προσομοιωτικών αναγνωστικών διαδικασιών, 

εφόσον συμβάλλει στη διαμόρφωση σαφών και διακριτών κατηγοριών/υποκατηγοριών  και 

κατευθυντήριων θεματικών αξόνων/ υπο-αξόνων, προϋποθέσεις απόλυτα αναγκαίες  αλλά 

και συμβατές για την οριοθέτηση, ταξινόμηση, συστηματικοποίηση και εν τέλει κατανόηση 

και ερμηνεία των ποικίλων στρατηγικών αναγνωστικής προσέγγισης σε συσχετισμό με 

επίπεδα και φάσεις  ανάγνωσης (Γρίβα & Στάμου, 2014) σύμφωνα με το θεωρητικό υπόβαθρο 

και τα ερευνητικά ζητούμενα της παρούσας εργασίας. Όπως αναφέρει ο Patton (2002, p.465) 

για τη μέθοδο «Αποτελεί μία περιγραφική φάση της ανάλυσης δεδομένων, όπου εκμαιεύονται 

σημασίες, γίνονται συγκρίσεις, δημιουργικά πλαίσια εργασίας για ερμηνευτική προσέγγιση 

κατασκευάζονται, συμπεράσματα σχεδιάζονται, οι σημαντικότητες αποφασίζονται και σε 

κάποιες περιπτώσεις παράγονται θεωρίες».  

Συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν γλωσσικά δεδομένα με εστίαση στο περιεχόμενο του 

εκπεφρασμένου λεκτικού υλικού και όχι στα υφομορφολογικά χαρακτηριστικά του λόγου 

των υποκειμένων. Επίσης, η ποιοτική ανάλυση των εξωτερικευμένων αναφορών των 

μαθητών/τριών βασίστηκε στην κωδικοποίησή τους (response coding, Brown, 2001). Η 

μεθοδολογική αυτή ανάλυση οδηγεί γενικά σε ομαδοποιήσεις και κατ΄ όνομα 

κατηγοριοποιήσεις των δεδομένων120.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα η νέα τυπολογική πρόταση ταξινόμησης στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης  που υποστηρίχτηκε ερευνητικά (βλ. 3.7)είχε προδιαμορφώσει 

συγκεκριμένες γενικές κατηγορίες και υποκατηγορίες στρατηγικών, κατανεμημένες όλες 

                                                           
119Λ.χ.  μέσω της επεξεργασίας της μεθόδου της ΘΠΑ στην έρευνά μας, προχωρήσαμε σε 
κωδικοποιήσεις/κατηγοριοποιήσεις   και εφαρμογή τακτικών «στατιστικού τύπου» των ποιοτικών δεδομένων που 
αναδείχτηκαν από την εφαρμογή του ΠΠΕ και των μετα-αναγνωστικών συνεντεύξεων (Bryman, 1992 στο  Robson, 2010) 
120Η διαδικασία απόδοσης κωδικών οφείλει να πληροί κάποιες βασικές προδιαγραφές εγκυρότητας της μεθόδου, όπως ότι 
αυτοί πρέπει να είναι διακριτοί μεταξύ τους αλλά και να υπάγονται ευέλικτα σε μια κοινή, υπερκείμενη κατηγορία. 
Αξιοποιείται, λοιπόν, η χρήση αρχικών γραμμάτων (ή συλλαβών) από λέξεις κλειδιά που αποδίδουν το νοηματικό 
περιεχόμενο μιας ενότητας δεδομένων (εδώ μιας στρατηγικής) (Παπαδοπούλου, 1999). Κάθε κωδικός-τίτλος οφείλει να 
αντιστοιχεί και σε έναν λειτουργικό ορισμό συμβατό με αυτόν (Miles & Huberman, 1994). Ταξινομούνται ανοδικά σε 
κατηγορίες, άξονες, κατευθύνσεις σύμφωνα με ερευνητικούς στόχους, επανελέγχονται, ανακατατάσσονται σύμφωνα με 
κριτήρια ταύτισης και διαφοροποίησης. Η διαμόρφωση πινάκων (φόρμες έκθεσης δεδομένων) είναι αναγκαία ώστε να είναι 
δυνατή η κατανόηση, ανάκληση, σύνθεση και εξαγωγή συμπερασμάτων από τα δεδομένα 
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μέσα σε ευρύτερους άξονες αναγνωστικής κατανόησης121 (προαναγνωστικό, κυρίως 

αναγνωστικό και μετα-αναγνωστικό στάδιο). 

Στην περίπτωσή της παρούσας εργασίας, η γλωσσική έκφραση των υποκειμένων, που 

αναδύεται μέσα από το ΠΠΕ, αποκαλύπτει τι είναι σημαντικό στο συλλογισμό τους κατά την 

αναγνωστική διαδικασία και πως επισημαίνουν, διαχωρίζουν,  εννοούν και ονοματίζουν τις 

ποικίλες νοητικές ενέργειες που αποσκοπούν στην επίτευξη της κατανόησης. Ο αναλυτής, 

λοιπόν, οφείλει να ορίζει με κωδικούς/ετικέτες τις λεκτικές-νοητικές αυτές «καταθέσεις» που  

έχει αναδείξει η ερευνητική διαδικασία και να αποφασίσει, βασιζόμενος τόσο στα 

συλλεχθέντα  δεδομένα  αλλά  και στο θεωρητικό/ερευνητικό υπόβαθρο που έχει μελετήσει 

και αξιοποιήσει, ποια είναι εκείνα τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που διαφοροποιούν και 

αυτονομούν τις ποικίλες κατηγορίες, τυπολογίες και άξονες του υλικού του όχι με τρόπο 

στατικό, παγιωμένο, οριστικό και ανελαστικό αλλά με την οπτική της δυναμικής, εξελίξιμης, 

ανοιχτής σε προσαρμογές και ευέλικτης διαδικασίας. Κάθε μεταγραφή και κωδικοποίηση 

αποτελεί ταυτόχρονα και μια υποκειμενική ερμηνεία στοιχειοθετημένη, όμως, σε κάποια 

θεωρητική θεμελίωση (Creswell, 2016). Οι κατηγορίες των περιγραμμάτων-κωδικών 

υποστηρίζονται σταθερά από τα αποσπάσματα-αναφορές του κειμένου (Robson, 2010). Σε ένα 

τελικό στάδιο διαμόρφωσης όλοι οι επαγωγικά παραγόμενοι   κωδικοί «συγκλίνουν» και 

ταξινομούνται κάτω από  επτά (7) τυπολογικές κατηγορίες στρατηγικών. 

 Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση των δεδομένων μέσα από πίνακες παράλληλα με 

αφήγηση και καταγραφή αναφορών. Επιχειρήθηκε η ερμηνεία των δεδομένων με προσωπικό 

στοχασμό μέσα από τις οπτικές που έχει διαμορφώσει ο ερευνητής από την ενασχόλησή του 

με το θέμα αλλά και τη σχετική βιβλιογραφία που έχει αξιοποιήσει (Creswell, 2016). 

Η ιδιαιτερότητα υλοποίησης της ΘΠΑ στην παρούσα εργασία έγκειται στο ότι το 

πλέγμα αξόνων (γενικών και ειδικών) - θεματικών κατηγοριών  - κατηγοριών προϋπήρχε και 

μέσα σε αυτό το πλέγμα ήρθαν και «κλείδωσαν» οι προκύπτοντες κωδικοί, όπως τους 

ανέδειξε το υλικό, το οποίο αντλήθηκε και μορφοποιήθηκε μέσα από το «φίλτρο» των 

ερευνητικών στόχων και ερωτημάτων. Οπότε στην τελική της φάση - συγκέντρωση κωδικών 

σε θέματα (Creswell, 2016) - η επαγωγική διαδικασία αξιοποίησε παραγωγικές τακτικές, έτσι 

ώστε οι προκύπτοντες κωδικοί  να ενταχθούν στις συγκροτημένες κατηγορίες στρατηγικών, 

                                                           
121Όπως ήδη έχει παρατηρηθεί οι τυπολογίες δομούνται στη βάση συμβατικά αποδεκτών «επεξηγηματικών ορίων» και 
μορφών παρά σε μια απόλυτα διακριτή θέσπιση κατηγοριών¹ [Η τυπολογική επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων και η 
διαμόρφωση των κατηγοριών και υποκατηγοριών των στρατηγικών βασίστηκε στη λειτουργία των θεωρητικών 
μοτίβων/θεμάτων (concepts). «Πρόκειται για όρους με τους οποίους ένα πρόβλημα διευθετείται. Είναι οι κατηγορίες στις 
οποίες τα δεδομένα αποσκοπούν και σύμφωνα με τις οποίες ομαδοποιούνται. Γίνονται οι κύριοι τρόποι διαμόρφωσης 
συσχετισμών μεταξύ των δεδομένων. Και γίνονται τα σημεία αναφοράς κατά την ερμηνεία των ευρημάτων.»  (Corbin, J. 
&Strauss, A., 2008. p.26) 
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σύμφωνα με τα κριτήρια διαμόρφωσης και δόμησης τυπολογιών  (βλ. 3.7). Κατά συνέπεια, 

στοιχείο μεθοδολογικής ενίσχυσης της ΘΠΑ αποτελεί και η διαστρωμάτωση της ανάλυσης 

κατά την οποία «δευτερεύοντα θέματα υπάγονται στα κύρια και αυτά σε γενικότερες 

κατηγορίες»  (Creswell, 2016). Έτσι, οι Πίνακες Ανάλυσης-Παρουσίασης δομούνται στην 

τεκμηριωμένη και εκλογικευμένη  διαστρωμάτωση α) των δεδομένων-κωδικών με 

λειτουργικούς ορισμούς σε β) τυπολογικές κατηγορίες (7 τυπολογίες στρατηγικών) γ) σε 

ειδικούς θεματικούς άξονες (επίπεδα ανάγνωσης) και σε δ) γενικούς θεματικούς άξονες 

(αναγνωστικά στάδια). 

Στο τέλος, το πλέγμα κωδικών, κατηγοριών, σχέσεων και συσχετισμών που 

διαμορφώθηκε αποτέλεσε ένα ερευνητικό υλικό με βάση το οποίο ο ερευνητής επιχειρεί να 

διατυπώσει αιτιώδεις περιγραφές και αιτιολογημένους συσχετισμούς και αλληλεπιδράσεις, 

καθώς  «Η ποιοτική ανάλυση με την κοντινή της ματιά, μπορεί να προσδιορίσει μηχανισμούς 

πηγαίνοντας πέρα από την απλή συσχέτιση. Είναι καλά εφοδιασμένη να πηγαινοέρχεται 

μεταξύ μεταβλητών και διαδικασιών, δείχνοντας ότι οι «ιστορίες» δεν είναι ιδιότροπες αλλά 

περιέχουν υποκειμενικές μεταβλητές ..» (Robson, 2010, σ. 565). 

 Συνοπτικά και επιλογικά η ΘΠΑ αξιοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, ώστε το εύρος 

χρήσης στρατηγικών να συνεκτιμηθεί από την απλή αριθμητική καταγραφή συγκεντρωτικά 

α) του πλήθους των στρατηγικών/κωδίκων που ενεργοποιούν οι μαθητές/τριες και β) το 

πλήθος των κατηγοριών των στρατηγικών που αξιοποίησαν ανά γενικό θεματικό άξονα (3 

στάδια ανάγνωσης) και συνολικά. Αλλά και ο συσχετισμός των παραπάνω (κατηγοριών και 

κωδίκων) με τους ειδικούς θεματικούς άξονες και την περιγραφή της διάχυσής τους στα τρία 

αναγνωστικά επίπεδα ανέδειξε τα ποιοτικά στοιχεία της αναγνωστικής διαδικασίας, που 

υλοποιούν τα υποκείμενα της έρευνας σε συνεχή βέβαια αλληλεπίδραση και πιθανή 

αλληλεξάρτηση με τα ατομικά και μαθησιακά τους χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικιακή βαθμίδα, 

επίπεδο γλωσσικών επιδόσεων). Αναζητήθηκαν, επίσης,  συνδυαστικές και συγκριτικές 

συναναγνώσεις παραμέτρων και μεταβλητών που εμπλέκονται στην αναγνωστική διαδικασία 

με βασικότερο στόχο την ανάδειξη εκείνων των συσχετισμών που  παρέχουν ισχυρές 

ενδείξεις θετικής και ενισχυτικής λειτουργίας του ρόλου των στρατηγικών- και στο 

ταξινομητικό τους εύρος- ως κατοχυρωμένων και ενδεδειγμένων τεχνικών ανάπτυξης των 

αναγνωστικών δεξιοτήτων και βελτίωσης της αναγνωστικής πρόσκτησης. Επομένως, η 

μεθοδολογία της διερεύνησης των παραπάνω δεν τείνει τόσο στην εξαντλητική κάλυψη κάθε 

δυνατής συσχέτισης παραγόντων αναγνωστικής επίτευξης, όσο στη νοηματοδότηση και 

διδακτικά/εμπειρικά χρήσιμη ανάδειξη ορατών και βάσιμων μοτίβων μαθησιακής 

αλληλόδρασης. 
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 Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα διατείνεται πως η μέθοδος ΘΠΑ διευκόλυνε και 

ανέδειξε με τρόπο πρόσφορο, συστηματικό και εν γένει ικανοποιητικό το πολυποίκιλο, 

πολυδιάστατο, πολυεπίπεδο ερευνητικό υλικό, που η διερευνητική διαδικασία συνέλεξε. 

4.5.1.7 Διευκρινιστικές παρατηρήσεις ως προς την εφαρμογή της ΘΠΑ 

Υπάρχει ως ευρύτερη κριτική άποψη  απέναντι στις μεθόδους προφορικής αναφοράς, όπως το 

Think Aloud Process, ότι ανταποκρίνεται μόνο σε ποιοτικές έρευνες και ποιοτικού τύπου 

αναλύσεις και άρα στερούνται αντικειμενικότητας, γενικευσιμότητας και ερευνητικής 

«απάθειας». Σε αντίθεση κατεύθυνση ο Hillocks (1995) – με του οποίου την άποψη 

συντασσόμαστε στην παρούσα έρευνα- αντιπαραθέτει πως η μεθοδολογία των προφορικών 

αναφορών βασίζεται συχνά σε «μετρήσιμα» περιστατικά γλωσσικών δραστηριοτήτων, 

προκειμένου να συνάψει συμπεράσματα  και υπό αυτήν την έννοια δε θα τις χαρακτήριζε 

αβασάνιστα ως αμιγώς ποιοτικές. Σύμφωνα με την παραπάνω θέση και με τη συνδρομή και 

άλλων ερευνητικών εργασιών επιβεβαιώνεται πως συχνά τα δεδομένα που συνελέγησαν και 

αποτυπώθηκαν μέσω πρωτόκολλων προφορικών αναφορών δύνανται επίσης να υπόκεινται σε 

ποσοτικού τύπου αναλύσεις (Cohen, 1998), όπως με την περίπτωση της Θεματικής Ποιοτικής 

Ανάλυσης, η οποία ενώ επιτελεί ερμηνευτική μέθοδο ανάλυσης και επεξεργασίας ποιοτικών 

δεδομένων ενσωματώνει στις εργαλειακές τεχνικές της και στοιχεία μετρήσιμα, συγκρίσιμα 

και ταξινομήσιμα (π.χ. συχνότητα και εύρος εμφάνισης κωδικών στρατηγικών ανά 

υποκείμενο ή ειδική ομάδα υποκειμένων). Η ΘΠΑ εντάσσεται στις ημιστατικές μεθόδους 

ανάλυσης, που περιλαμβάνουν βασικά μετασχηματισμό των ποιοτικών δεδομένων σε 

ποσοτικά στοιχεία, ωστόσο η ποιοτική ανάλυση παραμένει πολύ κοντά στην κωδικοποιημένη 

«κοινή λογική» παρά στις περιπλοκότητες της στατιστικής ανάλυσης των ποσοτικών 

δεδομένων (Robson, 2010).  

 Στην παρούσα έρευνα, επιχειρήθηκε η συνδυαστική αξιοποίηση διττής μεθοδολογικής 

προσέγγισης (ποσοτικής και ποιοτικής) των δεδομένων που αποκτήθηκαν με «αυθεντικά» 

μεθοδολογικά εργαλεία της ποιοτικής έρευνας (ΠΠΕ), ούτως ώστε από τη μια   επισημαίνει 

τις συγκεκριμένες συχνότητες εμφάνισης κατηγοριών και κωδίκων από στρατηγικές 

ανάγνωσης, αναδεικνύοντας τον βαθμό εμπέδωσης και χρήσης τους από τα υποκείμενα-

μαθητές, από την άλλη τόσο η ίδια η μέθοδος διαμόρφωσης και «άντλησης» των 

κωδικοποιημένων αναγνωστικών και νοητικών συμπεριφορών όσο και η απόφαση 

ενσωμάτωσής τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες, καθώς και ο δημιουργικός συσχετισμός 

τους με παραμέτρους που συνεπιδρούν στην εμφάνιση των δεδομένων, όλα αυτά απαιτούν 
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ενεργοποίηση ποιοτικών τεχνικών προσέγγισης. Στα συγκεντρωμένα και επεξεργασμένα 

ποιοτικά δεδομένα η ποσοτικοποίηση νοείται ως «υπολογισμός της συχνότητας με την οποία 

εμφανίζονται περιστατικά και απαντήσεις» (στην περίπτωσή μας εμφάνιση  και χρήση 

στρατηγικών) (Becker & Geer, 1960 στο Cohen & Manion & Morrison, 2008). Η διαδικασία 

αυτή που περιλαμβάνει κυρίως συστηματική και βήμα βήμα κωδικοποίηση των δεδομένων 

μετατρέπει ως έναν βαθμό τα ποιοτικά δεδομένα  και το εννοιολογικό περιεχόμενο σε 

ποσοτικούς ενδείκτες δίνοντας την ευκαιρία στον μελετητή «να εξορθολογίσει» σύνθετα 

νοητικά σχήματα αλλά και να «εξομαλύνει» τη διαφοροποίηση ποιοτικών-ποσοτικών 

δεδομένων καθιστώντας τα συμβατά και συγκρίσιμα, έχοντας συνεχώς στην αντίληψή μας 

πως πρόκειται για δεδομένα - τα ποιοτικά- που αντιπροσωπεύουν ισχυρισμούς και ελεύθερες 

διατυπώσεις αλλά και εν γένει διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις, μεθόδους και  

εστιάσεις γύρω από το ίδιο φαινόμενο. Η συγκρότηση όλων των κωδικών, ομάδων, τομέων 

και κατηγοριών μπορεί στη συνέχεια να «αποκαλύψει» σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις, 

αλληλεπιδράσεις και συνάφειες με συγκεκριμένες μεταβλητές και παραμέτρους μεταξύ 

υποκειμένων. Φυσικά η αποφυγή της αυθαίρετης ερμηνείας υποστηρίζεται από την 

καταγραφή και διάθεση των αντίστοιχων αποσπασμάτων λόγου από τα οποία οι 

ερμηνευόμενες κωδικοποιήσεις προκύπτουν (Παράρτημα, …) καθώς και την 

επαναληπτικότητα των έμμεσων αναφορών (Holsti, 1969 in Berg, 1998).  

 Στη θεματική ποιοτική ανάλυση της παρούσας εργασίας δεν ενδιαφέρει τόσο η 

συχνότητα εμφάνισης και επαναληπτικότητας του κωδικού μιας στρατηγικής, καθώς η χρήση 

της σχετίζεται με τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης αναγνωστικής 

δραστηριότητας που αφορά στην ανάγνωση ενός κειμενικού είδους υπό τις ιδιάζουσες (και 

ανεπανάληπτες) συνθήκες ανάγνωσης. Αυτό που έχει προτεραιότητα στη δική μας ανάλυση 

είναι η έστω και άπαξ εμφάνιση του κωδικού –στρατηγικής, εφόσον αυτό υποδεικνύει ότι η 

συγκεκριμένη στρατηγική εντάσσεται στο αναγνωστικό οπλοστάσιο του υποκειμένου και ότι 

έχει την ευχέρεια να επιλέξει πότε, πού και πώς θα την εφαρμόσει. Φυσικά, και η 

επαναληπτικότητα ή συχνότητα χρήσης έχουν τη σημασία τους και υποδεικνύουν ίσως τον 

βαθμό εμπέδωσης και εξοικείωσης μιας στρατηγικής αλλά αυτό εμπίπτει σε άλλου είδους 

ερευνητικές αναζητήσεις. Το αν, επίσης, εφαρμόζεται κατάλληλα, καίρια, επαρκώς  και 

εύστοχα δεν μπορεί να ελεγχθεί από τη συγκεκριμένη μέθοδο, παρά μόνο αν 

«σχηματοποιείται» και προσδιορίζεται ικανοποιητικά από τον χρήστη η «σύσταση», ο ρόλος 

και η λειτουργία της στη συγκεκριμένη αναγνωστική περίσταση  (Robson, 2010). 
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4.5.2 Ερωτηματολόγιο 

4.5.2.1 Σχεδιασμός ποσοτικού εργαλείου 

Ήδη έχει προσδιοριστεί πως το ερευνητικό εργαλείο που αξιοποιήθηκε για την υλοποίηση της 

ποσοτικής έρευνας  ανήκει στα δημοσκοπικά αυτοαναφορικά εργαλεία άντλησης δεδομένων. 

Με το πρωτότυπο διερευνητικό εργαλείο που αξιοποιούμε στην παρούσα έρευνα επιθυμούμε 

να αποτυπώσουμε έναν ευρύ, συμπεριληπτικό «χάρτη» στρατηγικών αναγνωστικής 

κατανόησης τόσο γενικότερων όσο και ειδικότερων υποδεξιοτήτων της ανάγνωσης, οπότε 

ήταν αναγκαίο να συμπεριλάβουμε στρατηγικές από όλες τις κατηγορίες γλωσσικών 

«ενεργειών», που εμπίπτουν στο ερευνητικό μας ενδιαφέρον (βλ.3.7).  

Αξιοποιήθηκε ένα εκτεταμένο ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς (66 items), που 

συνοδεύεται από  φυλλάδιο συλλογής πληροφοριών δημογραφικού χαρακτήρα,  όπου τα 

ερωτήματα αντιστοιχούν το καθένα σε περιγραφικούς ενδείκτες στρατηγικής, ώστε να 

συλλεχθεί ερευνητικό υλικό σε σχέση με το είδος αλλά και τη συχνότητα ή εύρος  χρήσης 

συγκεκριμένων, ενδεικτικών στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης, για τις οποίες τα 

υποκείμενα δηλώνουν- ενεργοποιώντας μνημονική και κριτική σκέψη- ότι κάνουν κάποια 

διαβαθμισμένη χρήση. Αξιοποιήθηκαν ερωτήσεις/διατυπώσεις κλειστής 

απόκρισης/απάντησης με βάση την κλίμακα Likert-Scale. Επιλέχτηκε η αξιοποίηση ενός 

ερευνητικού εργαλείου (ερωτηματολόγιο) 66 ερωτημάτων/στρατηγικών (items),  που 

διαμορφώθηκε μέσω της τροποποίησης ενός βασικού, ειδικά σχεδιασμένου,  σταθμισμένου 

δημοσκοπικού εργαλείου  που παραχωρήθηκε από τις Γρίβακαι Στάμου (Γρίβα & Στάμου 

(2017) και το οποίο ήταν απόλυτα συμβατό με τις κύριες κατευθύνσεις και αναζητήσεις της 

ποσοτικής μας έρευνας. Χρειάστηκε, όμως, να τροποποιηθεί και να εμπλουτιστεί, ώστε να 

προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες προδιαγραφές και στοχεύσεις της συγκεκριμένης έρευνας (λχ, 

συμπληρώθηκε με περιγραφικά ερωτήματα που αφορούσαν , ως διακριτή, καινοφανή 

κατηγορία τις στρατηγικές κριτικής προσέγγισης κειμένου), ώστε η τελική μορφή του να 

αποτελεί μία ισορροπημένη-προσδοκούμε- σύνθεση και έναν αντιπροσωπευτικό συνδυασμό 

στρατηγικών ανάγνωσης.  

Το πρόσθετο υλικό που ενσωματώθηκε και οι όποιοι μετασχηματισμοί υλοποιήθηκαν 

βασίστηκαν είτε στην αξιοποίηση έγκυρων, δοκιμασμένων (σταθμισμένων) εργαλείων που 

πρόσφερε η βιβλιογραφία και η έως τώρα διενεργούμενη έρευνα (Anderson, 1991∙ Ediger, 

2006∙ Grabe & Stoller, 2001∙ Oxford, 1990∙ O’ Maley & Chamot, 1990∙  Mokhtari & 
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Rechard, 2002)122 είτε στη διεξαγωγή της πιλοτικής δημοσκοπικής έρευνας με παραπλήσιο 

δημοσκοπικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο) (βλ. Παράρτημα Α) είτε, τέλος, στα ποιοτικά  

αποτελέσματα αντίστοιχης πιλοτικής έρευνας  (με ΠΠΕ) που εμπλούτισαν κριτικά και 

συνθετικά το εργαλείο μας με προσθήκες ή διορθωτικές παρεμβάσεις, λαμβάνοντας, βέβαια, 

υπόψη σε όλη αυτή τη διαδικασία τις τέσσερις φάσεις ανάπτυξης εργαλείου που συνιστούν οι  

Benson & Clark, (1982 στο Creswell, 2016). 

Κριτήρια της σύνθεσης του ερωτηματολογίου υπήρξαν η επιστημονική εγκυρότητα 

των προτεινόμενων στρατηγικών από αναγνωρισμένους μελετητές, η αντιπροσωπευτικότητα 

των περισσότερων-κατά το εφικτό- τύπων στρατηγικών σε μια προσδοκώμενη αναλογία 

χρήσης, η ποικιλία και η ευρύτητα των γνωστικών διεργασιών που ενεργοποιούνται από τα 

υποκείμενα, η κάλυψη και αξιοποίηση των περισσότερων ενδο- και εξωκειμενικών στοιχείων 

(δηλαδή, σε επίπεδο περιεχομένου και γνωστικού υπόβαθρου, δομής, γλωσσομορφικών 

χαρακτηριστικών, λεξιλογίου, πληροφοριακών πόρων, κοινωνικοπολιτισμικού περικειμένου) 

αλλά και ανταπόκριση –επίσης, κατά το δυνατό- στις απαιτήσεις και δυνατότητες χρήσης 

τους από το σύνολο των υποκειμένων με τις ιδιαιτερότητες που πιθανά διαμορφώνουν τα 

ατομικά τους χαρακτηριστικά (ηλικία, γλωσσικό επίπεδο, αναγνωστικές εμπειρίες, εμπειρία 

στην επεξεργασία ερωτηματολογίων, κ.ά.). Ενώ με κριτήριο τη συνθετότητα/πολυπλοκότητα 

δόθηκε προσοχή, ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών από τις απλούστερες έως 

τις πιο περίπλοκες και απαιτητικές. Με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια προτάθηκε και 

επιπεδοποίηση των επιμέρους στρατηγικών, που αντιστοιχούν σε τρία στάδια ανερχόμενης 

κατανόησης του κειμένου, και τα οποία περιλαμβάνουν διαφοροποιημένες τυπολογικά 

στρατηγικές  κατανεμημένες ελεύθερα στη δομή του ερωτηματολογίου αλλά και με κάποια 

τάση «συγκέντρωσης» -όχι αυστηρής-  ανά επίπεδα ανάγνωσης και ανά «τυπολογική 

συγγένεια» (βλ. πίνακα προσδιορισμού-συσχετισμού στρατηγικών/αναφορών  

ερωτηματολογίου με τυπολογικές κατηγορίες και επίπεδα ανάγνωσης). 

                                                           
122Ενδεικτικά, το ερωτηματολόγιο των Mokharti&Rechard (2002) το MARSI (Metacognitive Awareness Reading Strategy 
Inventory) είναι ένα δοκιμασμένο και έγκυρο ερωτηματολόγιο 30 στρατηγικών που απευθύνεται σε μαθητές που 
αλληλεπιδρούν με ακαδημαϊκά κείμενα της αγγλικής γλώσσας και διαμορφώνει μία τριεπίπεδη κλιμάκωση/διάκριση 
στρατηγικών (13 γενικές στρατηγικές ανάγνωσης- 8 στρατηγικές επίλυσης προβλήματος- 9 υποστηρικτικές στρατηγικές). 
Ωστόσο, σε έρευνες που αφορούν ελληνικούς μαθητικούς πληθυσμούς έχει αξιοποιηθεί από τους Παπαντωνίου, Ευκλείδη & 
Κιοσέογλου, (2004) μια εναλλακτική και τροποποιημένη εκδοχή του MARSI προκειμένου να ανταποκριθεί πιο αξιόπιστα 
στις αναγνωστικές ανάγκες και τους γλωσσομαθησιακούς όρους της ελληνικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει 19 
στρατηγικές , οι οποίες αντιστοιχούν σε τρία επίπεδα αναγνωστικής προσέγγισης: α) στρατηγικές επιφάνειας β) ερμηνείας γ) 
τεχνικές.Το τελευταίο αποτέλεσε και ένα πρότυπο ερευνητικό μοντέλο το οποίο τεκμηριώνει την ανάγκη και τη δυνατότητα 
διερεύνησης με ποσοτικές μεθόδους τυπολογίας στρατηγικών σε συνάρθρωση με επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης και 
τους εν δυνάμει συσχετισμούς τους. 
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4.5.2.2 Πίνακας  προσδιορισμού-συσχετισμού στρατηγικών/αναφορών ερωτηματολογίου 

με τυπολογικές κατηγορίες και επίπεδα ανάγνωσης  

Στις προηγούμενες ενότητες έγινε μια αναλυτική παρουσίαση και αποσαφήνιση τόσο του 

θεωρητικού πλαισίου υποστήριξης του εργαλείου μας, όσο και σε σχέση με τα «βήματα» 

δόμησης και συγκρότησής του. Όπως εξηγήθηκε, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο 

προτάθηκε ως ένα πρωτότυπο ερευνητικό εργαλείο, το οποίο συμπεριλαμβάνει και συνθέτει 

με κριτικό τρόπο ερωτήματα-αναφορές-στρατηγικές που έχουν αναδειχθεί και στηριχθεί 

ερευνητικά/βιβλιογραφικά από αντίστοιχα έγκυρα και σταθμισμένα ποσοτικά ερευνητικά 

εργαλεία δημοσκοπικού  χαρακτήρα στο εξωτερικό και στην ελληνική εκπαιδευτική έρευνα. 

Έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθεί με δημιουργικό τρόπο το προνόμιο της προσφερόμενης 

εμπειρίας  αντλώντας τόσο από τα θετικά πλεονεκτήματά τους, όσο και αποφεύγοντας ή έστω 

λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους και διαθέσιμους σε εμάς περιορισμούς που η 

εφαρμογή τους έχει αναδείξει. Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της πολυσυνθετικής και 

πολυσυλλεκτικής «κατασκευής» του προτεινόμενου ερευνητικού εργαλείου δόθηκε 

προτεραιότητα σε τρεις ακόμα σημαντικές παραμέτρους: α) τις ιδιαίτερες συνθήκες 

διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας (τα διαθέσιμα υποκείμενα, τη σύνθεση του 

διερευνούμενου πληθυσμού, τον χώρο και τον διαθέσιμο χρόνο υλοποίησής της, τα υλικά 

μέσα, τις αντικειμενικές και υποκειμενικές δυνατότητες ερευνητή και υποκειμένων, κ.ά.) β)  

τα παραγόμενα ερευνητικά δεδομένα που  η πιλοτική έρευνα αποκόμισε (ποσοτική και 

ποιοτική), η οποία μας παρείχε σημαντικά και χρήσιμα στοιχεία για την τελική διαμόρφωση 

του ερωτηματολογίου (λ.χ. έκταση και εύρος ερωτημάτων, δυσκολίες και διορθώσεις στη 

διατύπωση, αναλογική και αντιπροσωπευτική παρουσία στρατηγικών διαφορετικής 

τυπολογικής ποιότητας με βάση την κατά το δυνατόν «πραγματική» χρήση τους από τους 

μαθητές αναγνώστες, προσθήκη ή απάλειψη αναφορών/στρατηγικών, κ.ά) και γ) τους 

ιδιαίτερους ερευνητικούς στόχους της παρούσας έρευνας, οι οποίοι εστίασαν μεταξύ άλλων 

ως  επιμέρους αλλά κεντρικού ενδιαφέροντος αντικειμένου  διερεύνησης, στον ρόλο μιας 

διακριτής και αναδυόμενης κατηγορίας στρατηγικών ανάγνωσης, αυτών του κριτικού 

στοχασμού και της κριτικής προσέγγισης κατά την ανάγνωση και οι οποίες συνδέονται, κατά 

κύριο λόγο, με το τρίτο επίπεδο αναγνωστικής προσέγγισης που οριοθετήθηκε από την 

εργασία μας, αυτό της κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης. 

Κατ΄αυτόν τον τρόπο καθίσταται  κατανοητό και αναμενόμενο το γεγονός της 

«ανισοτιμίας» και της «δυσαναλογίας» μεταξύ   των ερωτημάτων-στρατηγικών του 

ερωτηματολογίου, καθώς ένα ερευνητικό εργαλείο δεν δικαιούται να καλύπτει κατά 

προτεραιότητα τις «βολικές» αναγκαιότητες της στατιστικής επεξεργασίας μιας ισόποσης 
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αναλογικότητας στρατηγικών αλλά να υπηρετεί  τους συγκεκριμένους όρους και τις συνθήκες 

υλοποίησης ενός φαινομένου, αποτυπώνοντας, κατά δύναμιν, μια αντιπροσωπευτική 

«προσομοίωση» μιας «μέσης» αναγνωστικής πραγματικότητας. Με άλλα λόγια ένας 

αναγνώστης και εδικά ένας όχι ακόμα ολοκληρωμένος (αν υπάρχει τέτοιος) και έμπειρος (π.χ. 

μαθητής) δεν φροντίζει εκ των προτέρων να «κατανέμει» με σύμμετρη αναλογία τη χρήση 

των στρατηγικών που αξιοποιεί αλλά ανάλογα με τι δεδομένες συνθήκες ανάγνωσης 

(κείμενο, δυσκολίες, στόχοι, ψυχοσυναισθηματικές επιδράσεις, κλπ), καθώς και το 

αναγνωστικό κεφάλαιο και οπλοστάσιο στρατηγικών που φέρει. Μια πληρέστερη και πιο 

αντιπροσωπευτική της πραγματικής αναγνωστικής εμπειρίας απεικόνιση θα μας δώσει η 

ποιοτική καταγραφή των στρατηγικών ανάγνωσης μέσω της προφορικής εξωτερίκευσης που 

διεξάγεται εκ παραλλήλου και συνοδεύει την παρούσα έρευνα. Η ποσοτική, ωστόσο, 

μεθοδολογία επιστρατεύει προς αποκατάσταση της προαναφερόμενης  «μη βολικής» 

στατιστικά έκθεσης των δεδομένων με σύμμετρη αναλογικότητα μια σειρά από τεχνικές  

(μέση τιμή, κανονικότητα, αναλογικότητα, κυρίαρχη τάση, ακραία όρια, κλπ) που καλούνται 

να ενισχύσουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και να προσδώσουν στα 

δεδομένα χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικότητας των πραγματικών διεργασιών που 

τεκταίνονται στις αναγνωστικές δραστηριότητες των υποκειμένων.  

Παρακάτω παρουσιάζεται με τη μορφή πινάκων η κατανομή των 66 

ερωτημάτων/αναφορών του ερωτηματολογίου που αξιοποιήθηκε από τον ερευνητή για τη 

διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας στα 157 υποκείμενα-μαθητές της συγκεκριμένης σχολικής 

μονάδας της πρώτης κλίμακας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (α΄, β΄ και γ΄ γυμνασίου), 

τόσο σε σχέση με την ειδολογική ένταξή τους σε «τύπους» στρατηγικών αναγνωστικής 

κατανόησης, σύμφωνα πάντα με την προταθείσα και αναλυτικά σε άλλη ενότητα 

παρουσιασθείσα εναλλακτική ταξινομία στρατηγικών (3.7) και η οποία αξιοποιείται 

συνολικά στην παρούσα εργασία ως μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής, κατανομής, 

επεξεργασίας, ανάλυσης και κατανόησης των δεδομένων της έρευνας, όσο και αναφορικά με 

την τριεπίπεδη αναγνωστική προσέγγιση που η παρούσα έρευνα έχει αποδεχτεί ότι οι 

αναγνώστες και οι αξιοποιούμενες από αυτούς στρατηγικές υπηρετούν (ή θα όφειλαν να 

υπηρετούν). 

Πριν, ωστόσο, παρουσιαστούν οι προαναφερόμενοι ταξινομητικοί συσχετισμοί είναι 

σημαντικό να επισημάνουμε εκ νέου και πολύ συνοπτικά ότι ο ερευνητής αρκετά συχνά 

αντιμετώπισε δυσκολίες σε σχέση με την απόφαση-επιλογή τοποθέτησης μιας στρατηγικής 

(που αναδύεται μέσω ενός ερωτήματος αναφοράς στο ερωτηματολόγιο) σε μια συγκεκριμένη 

τυπολογική κατηγορία και όχι σε κάποια άλλη (βλ. και 4.7.7). Εδώ, η βιβλιογραφική 
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περιδιάβαση στην ως τούδε ερευνητική εμπειρία μακράν απέχει από το να διαλευκάνει και να 

αποκαταστήσει τη σαφήνεια και εγκυρότητα της απόφασης. Αντίθετα, η επικάλυψη, η 

διαφοροποίηση και συχνά και η αντιφατικότητα στην κατηγορική ταξινόμηση των 

στρατηγικών περιέπλεκε συχνά ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ο ερευνητής, 

αναγνωρίζοντας το έλλειμμα, τον υποκειμενισμό και  την αποσπασματικότητα της 

ερευνητικής του μεθοδολογίας επέλεξε να προκρίνει ως κριτήριο κατάταξης μιας 

στρατηγικής σε μια τυπολογική κατηγορία την γνωστική προτεραιότητα και λειτουργικότητα 

που αυτή υπηρετεί κατά κύριο λόγο- χωρίς αυτό να αποκλείει ότι σε άλλη αναγνωστική 

περίσταση αυτή η προτεραιότητα ανατρέπεται- την «εμπιστοσύνη» σε συγκεκριμένες και 

έγκυρες τυπολογικές ταξινομίες που ο ερευνητής αξιολόγησε, τη γλωσσοδιδακτική εμπειρία 

του ως ενεργού εκπαιδευτικού της μέσης εκπαίδευσης και την κριτική προσέγγιση της κάθε 

περίπτωσης ξεχωριστά. Όπου, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν να οδηγηθούμε σε μία οριστική 

και ξεκάθαρη ταξινομητική επιλογή και όπου τα κριτήρια αξιολόγησής τους φάνηκαν αρκετά 

«ισοδύναμα», ο ερευνητής προέκρινε την επιλογή να συμπεριληφθεί μία 

στρατηγική/αναφορά σε δύο τυπολογικές κατηγορίες και να προσμετρηθούν «ποσοτικά» και 

στατιστικά- εφόσον δηλώνονται- και στις δύο  κατηγορίες. Οι στρατηγικές/αναφορές αυτές 

παρουσιάζονται στους δύο Πίνακες με έντονη γραφή (bold). Η ίδια «λογική» εφαρμόστηκε 

και σε στρατηγικές/αναφορές που δεν ήταν εύκολο να ενταχθούν σε ένα μόνο επίπεδο 

αναγνωστικής προσέγγισης, εφόσον μια τέτοια διαδικασία συσχετίζεται με ένα σύνολο 

εκτιμώμενων αλλά και συχνά αστάθμητων παραγόντων.  

Κλήθηκε, λοιπόν,  ο ερευνητής να λάβει παρόμοιες αποφάσεις και για την 

κατηγοριοποίηση στρατηγικών-ερωτημάτων στην τριεπίπεδη κλίμακα βάθους ανάγνωσης 

(κατανόηση- ερμηνεία- κριτική προσέγγιση). Κι εδώ ακολουθήθηκε παρόμοια μέθοδος, όπως 

προαναφέρθηκε, επιλογών και προτεραιοτήτων, ενώ εδώ συνεκτιμήθηκαν πολύ σοβαρά όλες 

οι θεωρητικού τύπου «προδιαγραφές» και τα κριτήρια που κάνουν διακριτά τα τρία επίπεδα 

αναγνωστικής κατανόησης (βλ. σχετική ενότητα), χωρίς πάλι να υποτιμώνται οι  περιορισμοί, 

οι συγχρονικές παράμετροι και η ιδιοσυστασία της κάθε αναγνωστικής περίστασης, που 

επαναδιατυπώνονται παρακάτω, καθιστώντας λίγο έως πολύ και αυτές τις αντιστοιχίσεις 

συμβατικές και ως εκ τούτου μη δεσμευτικές. 

Αξίζει, στο σημείο αυτό να αναφέρουμε-αν και έχει τονιστεί συχνά στην εργασία μας- 

πως τόσο η ανάγνωση όσο και οι επιμέρους συνιστώσες της- μεταξύ των οποίων και οι 

στρατηγικές- αποτελούν σύνθετες, μη ορατές, πολυδιάστατες, πολύπλοκες και 

αλληλεπιδραστικές ψυχογνωστικές διεργασίες, οι οποίες συνυφαίνονται οργανικά και 

αναδεικνύουν τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά  συγχρονικά και άλλοτε συγκυριακά με ένα 
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πλήθος παραγόντων και συνθηκών που επηρεάζουν και καθορίζουν τις αναγνωστικές 

διαδικασίες και τις επιλογές του αναγνώστη, που ποτέ δεν είναι ο ίδιος αναγνώστης σε κάθε 

αναγνωστική περίσταση καθώς ούτε και οι ίδιες οι περιστάσεις. Άρα, η ανάδειξη, 

ταυτοποίηση και «προσμέτρηση» με ποσοτικά κριτήρια αναγνωστικών στρατηγικών μέσω 

αυτοαναφορών από εξελισσόμενους και συχνά ανώριμους αναγνώστες-μαθητές αποτελεί ή 

πρέπει να αποτελεί μία ερευνητική σύμβαση που μόνο ως ενδεικτική μπορεί να εκληφθεί και 

τα αποτελέσματά της οφείλουν να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιστημονική επιφύλαξη και 

υπό το πρίσμα πάντα της σχετικότητας των ερευνητικών συνθηκών. Αυτό εξηγεί εξάλλου και 

τη μεθοδολογική προτεραιότητα που η παρούσα εργασία προκρίνει - μέσω της 

τριγωνοποιημένης διερεύνησης του φαινομένου- στα αποτελέσματα της ποιοτικής 

προσέγγισης της διαδικασίας. 

Ο Πίνακας (4.1) παρουσιάζει αναλυτικά τους συσχετισμούς τυπολογικής κατηγορίας 

αναγνωστικών στρατηγικών και ερωτημάτων/αναφορών-στρατηγικών με την αριθμητική 

ταυτοποίηση κάθε στρατηγικής από τον αύξοντα αριθμό που διαθέτει αυτή στο 

ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι μαθητές/τριες της ποσοτικής έρευνας. Διευκρινίζεται 

ότι οι κατηγορίες αυτές (συνολικά επτά) «διαχέονται» και στα τρία αναγνωστικά στάδια 

(προαναγνωστικό- κυρίως αναγνωστικό- μετα-αναγνωστικό), όπως ακριβώς διαχέονται και 

στα τρία αναγνωστικά επίπεδα (Πίνακας 4.2). Η αριθμητική «ταυτότητα» κάθε στρατηγικής 

φαίνεται να διατηρεί μία λογική «ομαδοποιητικής συγκέντρωσής» τους σε συγκεκριμένο 

«χώρο» αριθμητικής ακολουθίας χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό, ώστε να μην 

υπάρχουν και αρκετές αποκλίσεις από αυτό το «μοτίβο». Το ίδιο ισχύει και για τον δεύτερο 

Πίνακα (4.2) συσχετισμού ερωτημάτων-στρατηγικών και επιπέδων αναγνωστικής 

εμβάθυνσης από την άλλη. 

Πίνακας 4.1  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ –ΝΕΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ 

ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ -

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

1. Γνωστικές/υποστηρικτικές επιφανειακής επεξεργασίας(12) 2, 4, 10, 14, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 32, 37 

2.Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας  (27) 3, 5, 6α, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 

25, 28, 35, 36, 39, 40,42, 43, 50, 53, 54, 56, 66 

3. Γνωστικές μνημονικής προτεραιότητας  (4) 6β, 11, 27, 50 

4. Γνωστικές/υποστηρικτικές της αντιστάθμισης  (4) 19, 29,33, 34 

5. Κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης  (4) 36, 61, 62, 64 

6. Μεταγνωστικές, αποτίμησης της αναγνωστικής διαχείρισης(8) 1,7,15, 38,41,63,65,66 

7. Κριτικού στοχασμού και κριτικής επεξεργασίας  (13) 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 57, 58, 59,60,                                   
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Πίνακας  4.2  

        ΕΠΙΠΕΔΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ↔ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΦΟΡΕΣ (που τα υπηρετούν) 

ΑΠΛΗ/ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 

  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  (34) 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ                                      

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ     (13) 

ΚΡΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  (19) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,  

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42 

26, 28, 35, 36, 40, 43, 48, 49,  

50, 53, 54, 56, 66 

12, 39, 44, 45, 46, 47, 50, 51,  

52,55, 57, 58, 59, 60, 61, 62,  

63, 64, 65  

4.5.2.3 Διαδικασία υλοποίησης του Ερωτηματολογίου 

Η υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας123ξεκίνησε με τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων από τους μαθητές/τριες που είχαν προσδιοριστεί ως υποκείμενα της 

έρευνας, καθώς η  εμπλοκή των μαθητών μέσω της δημοσκοπικής έρευνας με χρήση 

κατάλληλου ερευνητικού εργαλείου θα μπορούσε να λειτουργήσει γι αυτούς ως φάση 

εξοικείωσης και ερευνητικής προλείανσης μιας αρχικής εισαγωγής σε αυτοστοχαστικές 

διεργασίες περί αναγνωστικών στρατηγικών και εσωτερικευμένων πρακτικών, ώστε τα 

υποκείμενα που θα λάμβαναν μέρος στην ποιοτική έρευνα (ΠΠΕ και μετα-αναγνωστικές 

συνεντεύξεις) και στην οποία θα έπεφτε και η βαρύτητα του συνολικού ερευνητικού 

σχεδιασμού να οδηγούνταν πιο ομαλά και με μεταγνωστική «ευαισθητοποίηση» στη 

διαδικασία. Ο ερευνητής-εκπαιδευτικός διεξήγαγε την ποσοτική έρευνα με τη μέθοδο 

συλλογής με ερωτηματολόγια σε ένα βάθος χρόνου περίπου 45 ημερών που επιμερίστηκαν σε 

11 διαδοχικά στάδια υλοποίησης όσα και τα αντίστοιχα τμήματα των μαθητών της σχολικής 

μονάδας που έλαβαν μέρος σε αυτήν124. Το εύρος χρόνου που απαιτήθηκε σχετίζεται με το 

γεγονός ότι η διαδικασία συλλογής δεδομένων προσαρμόστηκε στις συνθήκες κανονικής 

ροής του σχολικού προγράμματος ενώ ο ερευνητής αξιοποίησε κάθε φορά ένα συνεχόμενο 

διδακτικό δίωρο σε όσα τμήματα υπήρχε εξαρχής αυτή η δυνατότητα. Για λιγότερα τμήματα 

χρειάστηκε να γίνουν μικρές αναπροσαρμογές σε συνεννόηση με πρόθυμους συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς. Η ποιοτική έρευνα της προφορικής εξωτερίκευσης εξελίχτηκε σχεδόν 

αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ποσοτικής, τόσο, ώστε να μπορούν να θεωρηθούν τα 

χρονικά πλαίσια  υλοποίησής τους ως παράλληλα. 

                                                           
123Η έρευνα διεξήχθη στη διάρκεια διεξαγωγής του ημερήσιου ωρολογίου σχολικού προγράμματος χωρίς σημαντικές 
παρεμβατικές αλλαγές στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εφόσον βέβαια είχαν 
προηγηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες ενημέρωσης και εξασφάλισης της τυπικής έγκρισης από τους αρμόδιους φορείς της 
εκπαίδευσης. 
124Απαιτήθηκαν δύο διδακτικές ώρες για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων κάθε φορά, κατανεμημένα και 
πολλαπλασιαζόμενα με τον αριθμό των τμημάτων από 15 έως 25 μαθητές ανά τμήμα, ώστε να συμπληρωθεί ο συνολικός 
αρχικά σχεδιαζόμενος αριθμός των 180 ερωτηματολογίων 
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Κατά την υλοποίηση της έρευνας μέσω ερωτηματολογίων οι οδηγίες συμμετοχής των 

υποκειμένων/μαθητών δόθηκαν και γραπτώς αλλά αναλύθηκαν και αποσαφηνίστηκαν 

περαιτέρω και κατά το δυνατόν αναλυτικότερα και προφορικά. Οι μαθητές στο ποσοτικό 

εργαλείο ανταποκρίθηκαν με γραπτές σημειώσεις/ αναφορές (τσεκάρισμα σε 

προτυπωμένες/προδιατυπωμένες απαντήσεις/εκδοχές) επί του εντύπου που τους δόθηκε. 

Υπήρξε αυτοπρόσωπη παρουσία του ερευνητή για καθοδηγητική διευκόλυνση και 

εξομάλυνση αποριών, δυσκολιών, αδυναμιών, έτσι ώστε, όποτε οι μαθητές χρειάστηκε να 

ζητήσουν διευκρινίσεις και εξηγήσεις σε σχέση είτε επί του περιεχομένου των επιλογών τους 

είτε επί πρακτικού τύπου ζητημάτων, αυτό έγινε προφορικά. Καταβλήθηκε, ωστόσο, 

συνειδητή προσπάθεια –γνωστοποιώντας και υπενθυμίζοντας συνεχώς στους μαθητές τη 

φυσική και προσδοκώμενη από αυτούς υποκειμενικότητα, διαφορετικότητα  και 

ανομοιογένεια των απαντήσεων- να μην υπάρχει επιδραστικότητα και κατευθυντήρια επιρροή 

στην ουσία των αναφορών τους. Έτσι,  η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε ομαδικά, 

ταυτόχρονα και συνεργατικά για όλους τους μαθητές ανά τμήμα και με την παρουσία και την 

καθοδήγησή και εν γένει τη διαχείριση της όλης διαδικασίας υπό την επίβλεψη του  ερευνητή 

στον ρόλο του συντονιστή-συμβούλου-καθοδηγητή (εν είδει συνεντευκτή). Με την επιλογή 

αυτή κατέστη δυνατό όλοι οι μαθητές να παρακολουθούν με τον ίδιο ρυθμό  τα 

ερωτήματα/στρατηγικές και να τα συμπληρώνουν ταυτόχρονα, περιορίζοντας, κατά το 

δυνατό, το ενδεχόμενο να προκύψουν αναπάντητα ερωτηματολόγια ή σύγχυση και 

δυσχέρειες σε σχέση με την αντιστοίχιση ερωτημάτων και αναφορών125. 

4.6 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Μεθοδολογίας 

Η επιλογή της τριγωνοποίησης βασίστηκε στην άποψη –γενικής παραδοχής- ότι η 

τριγωνοποίηση της μεθοδολογικής προσέγγισης των πόρων μιας έρευνας που εμφανίζει 

διαφορετικές «μεροληψίες» αναδεικνύει και διαφορετικές δυνατότητες, έχοντας το 

πλεονέκτημα της συμπληρωματικότητας των θετικών και άμβλυνσης των αρνητικών 

χαρακτηριστικών τους (Huberman & Miles , 1994, p. 438), σε βαθμό που να επιβεβαιώνει – η 

                                                           
125Τα ερωτηματολόγια που διεκπεραιώνονται με παρουσία και μεσολάβηση συνεντευκτή θεωρούνται σχέδια συνέντευξης 
(interview schedule). Η εν λόγω επιλογή προκρίθηκε για την οικονομία της έρευνας, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, 
την ενδυνάμωση της εγκυρότητας, καθώς και την άμβλυνση των μειονεκτημάτων που η καθεμία προσέγγιση παρουσιάζει 
αυτοτελώς σε ποικίλα επίπεδα (λ.χ. ζητήματα χρονικής διάρκειας, απλότητας-συνθετότητας, ποσοστά απόκρισης, τύποι και 
δυστοκίες ερωτημάτων, έλεγχος των συνθηκών απόκρισης, ποιότητα της καταγεγραμμένης απόκρισης, εξασφάλιση σειράς 
και διάταξης ερωτημάτων-απαντήσεων, σχέσεις εμπιστοσύνης σε ευαίσθητα δεδομένα, κ.ά.) (Zaja & Blair, 1998 στο 
Robson, 2010). Η επιλογή της διαδικασίας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων με τη μεσολάβηση, καθοδήγηση και 
επίβλεψη του ερευνητή, τέλος, ενισχύθηκε και από τη συνθήκη της ευρείας έκτασης, πολυπλοκότητας και απαιτητικότητας 
του ερευνητικού εργαλείου αλλά θεωρήθηκε και αναγκαία λόγω της απειρίας διαχείρισής του από τους μαθητές. 
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άποψη αυτή-  πως και η ακριβής και μόνο αναφορά των διαδικασιών προσφέρει επαρκή 

αξιοπιστία και εγκυρότητα στην έρευνα. 

4.6.1 Η Εγκυρότητα της έρευνας 

Συνολικά, στην παρούσα έρευνα η εγκυρότητα εξασφαλίζεται μέσω της συστηματικής και 

συνεπούς τήρησης χρονοδιαγράμματος, την εφαρμογή όρων και προϋποθέσεων 

δειγματοληψίας  του πληθυσμού των υποκειμένων, την τριγωνοποίηση των μεθόδων 

συγκέντρωσης δεδομένων, τη συμβατότητα των ερευνητικών εργαλείων με τα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του προς διερεύνηση αντικειμένου, την άμεση 

πρόσβαση στο δείγμα, την εξασφάλιση θεωρητικών προδιαγραφών στη δόμηση των 

ερευνητικών εργαλείων και την πιλοτική προετοιμασία και έλεγχο της λειτουργικότητας και 

καταλληλότητάς τους, τη διαμόρφωση καινοτόμων κατηγοριών που καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα της εμπειρικής καταγραφής, καθώς και τη μεθοδική παρουσίαση λειτουργικών 

ορισμών, την αυστηρή ακολουθία  των «πρωτοκόλλων» κατά τη διεκπεραίωση-διαχείριση 

των ερευνητικών εργαλείων, τη «φυσικοποίηση» της ποιοτικής έρευνας (δηλαδή την 

προσομοίωση της αναγνωστικής διαδικασίας), την εξασφάλιση ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των ερωτηματολογίων μέσω της αυτοπρόσωπης παρουσίας και επίβλεψης του ερευνητή. 

Επιπλέον, στοιχεία εγκυρότητας για την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων θα μπορούσαν 

να αναφερθούν τα εξής: Η αναγνώριση και συζήτηση των περιορισμών και αδυναμιών όλου 

του πλέγματος παραμέτρων της έρευνας. Η «συστολή» στην εξαγωγή και υιοθέτηση 

γενικευτικών συμπερασμάτων και διατύπωση αντίστοιχων «προτάσεων». Η αποφυγή 

αναγνώρισης των συσχετισμών ως «γενεσιουργών αιτίων», η παράθεση και διαθεσιμότητα 

όλου του καταγεγραμμένου υλικού, η προσπάθεια για πολύπλευρη ανάγνωση των 

συσχετισμών  των δεδομένων ανάμεσα σε άξονες, κατηγορίες, υποσύνολα και μεταβλητές, η 

αποφυγή αυθαίρετων ερμηνειών ερήμην των αναφορών (ποιοτική), η εμπλουτισμένη, 

εξαντλητική αλλά υπό σταθερά κριτήρια κωδικοποίηση των ποιοτικών δεδομένων  και  η 

αξιοποίηση κατάλληλων και αξιόπιστων εργαλείων στατιστικής επεξεργασίας (ποσοτική). 

Τέλος, ως εχέγγυο εσωτερικής εγκυρότητας μπορεί να θεωρηθεί και η σχετικά παρατεταμένη 

ενασχόληση και εμπλοκή του ερευνητή στο πεδίο δράσης (Lincoln & Cuba, 1985). 

Επιπρόσθετα για την ποιοτική έρευνα ως στοιχεία εγκυρότητας αναφέρονται: 

Η άμεσα διαθέσιμη και προσβάσιμη στον αναγνώστη σύνδεση του ερευνητικού 

υλικού και της ερμηνευτικής επεξεργασίας του (κωδικοποίηση). Τα δεδομένα είναι 



259 
 

περιγραφικά και προσφέρονται με διττό τρόπο: α) κωδικοποιημένα και β) ως αυθεντικές και 

κατά λέξη αναφορές (Blumenfeld & Jones, 1995 στο Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

Κατασκευή Πινάκων ή ποσοτικά σύμβολα και μορφές για την παρουσίαση ποιοτικών 

χαρακτηριστικών, ειδικά για την κατηγοριοποίηση και συστηματοποίηση των δεδομένων 

(Silverman, 2005) 

«Ο ερευνητής αποτελεί κομμάτι του κόσμου που τίθεται υπό εξέταση» (Cohen & 

Manion & Morrison, 2008). Το χαρακτηριστικό αυτό ενδεχομένως συνδέεται και με στοιχεία 

εσωτερικής εγκυρότητας, εφόσον προσδίδει στον ερευνητή δυνατότητες επισήμανσης, 

ανάδειξης αλλά και ερμηνείας αντιφάσεων, υπαναχωρήσεων, ασαφών αναφορών, δυστοκιών, 

υπερβάλλουσας ή ελαχιστοποιημένης ανταπόκρισης των υποκειμένων, κ.ά. 

Σε σχέση και με τα Focus groups:  

Η διαμόρφωση κλίματος ειλικρίνειας, εχεμύθειας, εμπιστοσύνης, συνεργατικότητας, 

ομαδικότητας μέσα στις μικρές ομάδες. «Εγείρουν τη συνειδητότητα και ενδυναμώνουν τους 

συμμετέχοντες», στοιχείο πολύ σημαντικό και ενισχυτικό της  εγκυρότητας του ΠΠΕ , το 

οποίο επιζητά να «αποκαλύψει» με συνειδητή εμπλοκή και ενεργοποίηση των υποκειμένων  

σκόπιμες αλλά και ασύνειδες, εσωτερικές και «αθέατες» ψυχονοητικές διεργασίες  (Johnson, 

1996 στο Robson, 2010). 
Για την ποσοτική έρευνα ως στοιχεία εγκυρότητας: 

Μία παράμετρος εγκυρότητας της διεξαγόμενης δημοσκοπικής-ποσοτικού τύπου 

έρευνας συνίσταται στο ότι οι ίδιες ερωτήσεις τέθηκαν σε όλους τους αποκρινόμενους και 

κατά το δυνατόν κάτω από τις ίδιες συνθήκες και συμπληρώθηκαν από τα ίδια τα υποκείμενα 

υπό την καθοδήγηση και  επίβλεψη των ίδιων οδηγιών (Bell, 1997). 
Το δείγμα-στόχος του μαθητικού πληθυσμού αξιοποιήθηκε συνολικά, χωρίς 

περιορισμούς και αποκλεισμούς με προσχεδιασμένες μόνο κατηγορίες και τα κριτήρια 

διαμόρφωσης υποσυνόλων (μεταβλητές). Το ίδιο το δείγμα καθόρισε τις ποσοστώσεις και τις 

κατανομές  του πληθυσμού στα συγκεκριμένα υποσύνολα.  

Η αντιπροσωπευτικότητα των στοιχείων  υποστηρίζεται και από την αναλυτική και 

πολυτροπική παρουσίαση των δεδομένων (πίνακες, γραφήματα, ποικίλα μοντέλα 

αποτύπωσης, διαθεσιμότητα ερωτηματολογίων, κλπ) 
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4.6.2 Η αξιοπιστία της έρευνας 

Ως εχέγγυα αξιοπιστίας της έρευνας αναφέρονται126 η σαφής και αναλυτική περιγραφική 

παρουσίαση των προφίλ των πληροφοριοδοτών, η έμφαση και επισήμανση των ποικίλων 

περιορισμών -των μεθόδων, του ερευνητή, των υποκειμένων, των συνθηκών, κ.ά.-, η εκτενής 

αιτιολόγηση της επιλογής και παρουσίαση της λειτουργικότητας τόσο των εργαλείων 

συλλογής όσο και της επεξεργασίας των δεδομένων, η ολιστική προσέγγιση και η 

συμπερίληψη οπτικών και ερμηνειών κατά την ανάλυση δεδομένων, η τριγωνοποίηση, η 

επαρκής ενασχόληση στο πεδίο, η επίμονη και επαναλαμβανόμενη παρατήρηση και 

επεξεργασία του υλικού, οι αναστοχαστικές προσεγγίσεις, τα οποία εν μέρει μπορούν να 

αποδειχτούν (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

Επίσης, δεν παρατηρούνται να ισχύουν ειδικές εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές συνθήκες 

ή μαθησιακές ιδιαιτερότητες, που θα περιόριζαν τις προοπτικές συγκρισιμότητας και 

μεταβιβασιμότητας των αποτελεσμάτων, πέρα των δεδομένων και αναμενόμενων 

περιορισμών που τίθενται και στην παρούσα εργασία. 

Η αντικειμενικότητα  (objectivity), που σχετίζεται με τη διατήρηση και διαθεσιμότητα 

του ερευνητικού υλικού, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατή η εξακρίβωση, ο 

επανέλεγχος και η επαναξιολόγηση των δεδομένων και της ερμηνευτικής ή μεθοδολογικής 

τους αξιοποίησης (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

Πιο εξειδικευμένα στην ποιοτική έρευνα: Το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται ομοιογένεια 

στη διασπορά και στο πλήθος  των κωδικών που αντιστοιχούν στο κάθε υποκείμενο αλλά 

ταυτόχρονα επαληθεύονται αναλογικότητες σε σχέση με κοινά  χαρακτηριστικά στο προφίλ 

των υποκειμένων (λ.χ. μαθητές γ΄ γυμνασίου), αποτελεί, κατά τον Brown (2001) ένδειξη 

αξιοπιστίας της έρευνας. 

Η ολιστική προσέγγιση και η συμπερίληψη οπτικών και ερμηνειών κατά την ανάλυση 

δεδομένων θα μπορούσε να εκληφθεί ως δικλείδα αξιοπιστίας. Η τριγωνοποίηση, η επαρκής 

ενασχόληση στο πεδίο, η επίμονη και επαναλαμβανόμενη παρατήρηση και επεξεργασία του 

υλικού, οι αναστοχαστικές προσεγγίσεις αποτελούν εργαλεία ενίσχυσης της αξιοπιστίας στην 

έρευνά μας. Αναγνωρίζεται η υποκειμενικότητα, η «στενότητα» της μη γενικευσιμότητας, η 

                                                           
126Αν και στη βιβλιογραφία της ερευνητικής μεθοδολογίας η οριοθέτηση των εννοιολογικών όρων της «εγκυρότητας» και 
της «αξιοπιστίας» είναι σαφής και επαρκώς τεκμηριωμένη, ωστόσο ο ερευνητής διαπίστωσε ότι συχνά αναγνωρισμένοι 
μελετητές δεν ταυτίζονται ή αλληλεπικαλύπτονται,  όσον αφορά στην περιγραφή και καταγραφή των κριτηρίων που διέπουν 
τους παραπάνω όρους, με αποτέλεσμα να μην υφίστανται σαφείς διαχωριστικές γραμμές σε σχέση με τις «προδιαγραφές» 
που ο κάθε ερευνητής θέτει ως προαπαιτούμενους για την υποστήριξη και επιβεβαίωση των παραπάνω όρων. Είναι, λοιπόν, 
πιθανό και στην παρούσα εργασία κάποια κριτήρια-χαρακτηριστικά της έρευνας να αξιοποιούνται προς επίρρωση τόσο της 
εγκυρότητας όσο και της αξιοπιστίας, με αναφορά βέβαια στην αντίστοιχη βιβλιογραφική πηγή. 
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αποσπασματικότητα των συμπερασμάτων της ποιοτικής έρευνας και προβάλλεται η 

ενδεικτικότητά τους . 

Ενδεικτικά  μπορούμε να αναφέρουμε και το κριτήριο της πιστότητας (credibility), 

που επιτυγχάνεται στην έρευνά μας με την παρατεταμένη δέσμευση, την επίμονη 

παρατήρηση - στοιχείο που την εμπεριέχει ως μεθοδολογικό εργαλείο το ΠΠΕ. 

Συμπληρωματικά, όπως το διατυπώνει ο Sim (1998, p.350)  «εδώ τα δεδομένα που 

κατακτήθηκαν σε μια συγκεκριμένη εργασία παρέχουν θεωρητικές συλλήψεις με έναν ικανό 

βαθμό εν δυνάμει γενίκευσης ή καθολικότητας, ώστε να επιτρέπεται η προβολή τους σε άλλα 

πλαίσια και καταστάσεις». Με άλλα λόγια, ο «θετικιστικός» αντίλογος της ποιοτικής έρευνας 

είναι τα κριτήρια της συγκρισιμότητας και μεταφραστικότητας ή μεταβιβασιμότητας και με 

βάση τα οποία δύνανται εν μέρει να αξιοποιηθούν σε διαφορετικές καταστάσεις, εφόσον 

πληρούνται  οι προϋποθέσεις της άρτιας, πλήρους και αναλυτικής περιγραφής συνθηκών της 

έρευνας, ούτως ώστε ο ενδεχόμενος χρήστης της να είναι σε θέση να αποφανθεί για την 

αξιοποιησιμότητά της. Επίσης, τα ίδια κριτήρια θα οδηγήσουν τους μελετητές να 

αποφασίσουν τα όρια της διαφορετικότητας ή της κοινότητας στοιχείων που ανακύπτουν από 

δύο διαφορετικά ερευνητικά περιβάλλοντα (Schofield, 1996 στο Cohen, Manion & Morrison, 

2008). 

Ως ενισχυτικά στοιχεία αξιοπιστίας της ποσοτικής έρευνας θεωρητικά εντάσσεται η 

παρουσία του ερευνητή, που  ενθάρρυνε και ανατροφοδότησε τη διαδικασία, καθώς 

καταβλήθηκε προσπάθεια να αναθερμαίνεται με κατάλληλους χειρισμούς η προσήλωση στην 

(αντικειμενικά χρονοβόρα και απαιτητική) δραστηριότητα. 

Τέλος, στην παρούσα εργασία ο ερευνητής δηλώνει αναρμόδιος να αξιολογήσει και 

να αποτιμήσει τον βαθμό αξιοπιστίας της γενικευσιμότητας των αποτελεσμάτων –ελλείψει 

εξειδικευμένων δεδομένων στατιστικού και συγκριτικού τύπου του κοινωνικοπολιτισμικού 

και μαθησιακού προφίλ του εν λόγω πληθυσμού- προκρίνοντας απλά ως  αντιστάθμισμα μιας 

τέτοιας οπτικής, την ακολουθούμενη μεθοδολογία, την ακριβή και αναλυτική περιγραφή των 

σταδίων υλοποίησης της δειγματοληψίας και της ανάλυσης των δεδομένων, καθώς και την 

πιστότητα και αυθεντικότητα καταγραφής του παραγόμενου υλικού των αναφορών  των 

υποκειμένων. Οι όποιες ανακολουθίες και  αδυναμίες στη διαχείριση της μεθόδου μπορούν 

να  ελεγχθούν  κριτικά από τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες απομαγνητοφωνημένο 

υλικό αποτύπωσης της διαδικασίας (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 
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4.6.3 Ηθική Δεοντολογία Έρευνας 

Στην ηθική δεοντολογία της έρευνας προσμετρώνται η εθελοντική συμμετοχή,  

η ανωνυμία, η εχεμύθεια, η εμπιστευτικότητα. Δόθηκε και τηρήθηκε η διαβεβαίωση της 

αποσύνδεσης της όλης διαδικασίας από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αξιολόγηση και 

εξασφαλίστηκε το δικαίωμά των συμμετεχόντων να αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο σε 

οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας. 

4.7  Μεθοδολογικοί Περιορισμοί 

4.7.1 Η (Α)συμβατότητα ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων 

Τα όρια συμβατότητας και συγκρισιμότητας των διττών αποτελεσμάτων της 

τριγωνοποιημένης έρευνας είναι ρευστά και αβέβαια. Ένα από τα βασικά μεθοδολογικά 

ζητήματα-προϋποθέσεις που χρειάζεται να αποσαφηνίσει μια εργασία που αναπτύσσει 

συνδυαστικές/μικτές  μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας  δεδομένων στα πλαίσια της 

τριγωνοποίησης της ερευνητικής διαδικασίας είναι τόσο η συμβατότητα των στοιχείων και 

δεδομένων που διερευνώνται, η συγκρισιμότητα των ποικίλων συνόλων και υποσυνόλων στα 

οποία  κατά την εξέλιξη της έρευνας αυτά κατηγοριοποιούνται, καθώς και η εξασφάλιση της 

συνθετικής (παραπληρωματικότητα και συνδυαστικότητα) αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 

που προκύπτουν από την επεξεργασμένη διαμόρφωση των δεδομένων. Και στην παρούσα 

έρευνα αναδύονται αρκετοί τέτοιοι εύλογοι περιορισμοί¹ .Ενδεικτικά:  α) Το είδος, το πλήθος 

και η αναλογικότητα των στρατηγικών μεταξύ τους, ανάμεσα στα δεδομένα της ποσοτικής 

και ποιοτικής έρευνας δεν μπορούν να ταυτίζονται και άρα η σύγκριση και ο παραλληλισμός 

τους είναι αρκετά συμβατικός και σχετικοποιημένος β) Η ποιοτική έρευνα βασίστηκε στο 

μεθοδολογικό εργαλείο της προφορικής εξωτερίκευσης, όπου τα υποκείμενα της έρευνας 

ανέπτυξαν εκείνες τις στρατηγικές ανάγνωσης που συνάδουν ως πρόσφορες για και 

κατάλληλες με την αναγνωστική πρόσκτηση του συγκεκριμένου κειμένου ενώ τα ποσοτικά 

δεδομέναεπιχειρούν να αποτυπώσουν τις αναγνωστικές στρατηγικές που αξιοποιούν οι 

μαθητές/τριες σε οποιαδήποτε αναγνωστική περίσταση και για οποιοδήποτε κειμενικό είδος 

γ) Για την «παραγωγή» των ποιοτικών δεδομένων ,  η  κριτική  συνέργεια και εμπλοκή του 

ερευνητή/μελετητή είναι σημαντική έως και καταλυτική και το στοιχείο της υποκειμενικής 

προσέγγισης αρκετά ισχυρό ενώ για τα ποσοτικά αποτελέσματα ο βαθμός παρέμβασης και 

εμπλοκής του ερευνητή είναι περιορισμένος και η έρευνα «αντικειμενικοποιείται», καθώς την 

«ευθύνη» πλέον φέρουν ως ένα σημείο, ανάλογα με τα ποσοστά αξιοπιστίας/ειλικρίνειας  που 
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αντιμετώπισαν τη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, τα ίδια τα υποκείμενα, 

καθώς και οι «τεχνοκρατικές» μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης και διαμόρφωσης  των 

δεδομένων, κ.ά.)]. Ο ερευνητής έχει συνείδηση της υφιστάμενης «ασυμβατότητας» χωρίς 

ωστόσο να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει/προσδιορίσει  το βαθμό που αυτή τυχόν 

«αλλοιώνει» τα συμπεράσματα μιας συνδυαστικής-συνθετικής «ανάγνωσης» των 

αποτελεσμάτων.  

Προς αντιστάθμιση των προαναφερομένων «δυστοκιών» ο ερευνητής θεωρεί 

σημαντικές παραμέτρους εξομάλυνσής τους α) Την κοινή τυπολογική κατηγοριοποίηση των 

στρατηγικών με την αξιοποίηση τόσο της προτεινόμενης συστηματικής ταξινόμησης 

στρατηγικών ανάγνωσης(βλ. 3.7)και η οποία εν τέλει διαμορφώνει κατανεμητικά ομοειδείς 

και ομοιογενείς κατηγορίες στρατηγικών, οι οποίες μπορούν κατά συνέπεια να τύχουν 

επεξεργασίας  συγκριτικά και συνδυαστικά β) Στην ίδια «λογική» ταξινομητικής 

εξομάλυνσης των διαφοροποιήσεων ανήκει και η δομική οργάνωση των ερευνητικών 

εργαλείων που ακολουθεί και στις δύο περιπτώσεις συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγιο 

και ΠΠΕ) τη χρονική ακολουθία της «φυσικής» πορείας ανάγνωσης των υποκειμένων σε τρία 

διαδοχικά στάδια (προαναγνωστικό, κυρίως αναγνωστικό, μετα-αναγνωστικό) γ) Τέλος, ο 

ερευνητής λαμβάνοντας υπόψη του  τις  μεθοδολογικά αιτιολογημένες «μομφές» που πιθανά  

εγείρονται για τα εν λόγω ζητήματα αμφιλεγόμενης συμβατότητας των αποτελεσμάτων έχει 

θέσει σε ερευνητική προτεραιότητα για την συναγωγή συμπερασμάτων τα αποτελέσματα της 

ποιοτικής του έρευνας, ως πλέον σύμφυτα με και πρόσφορα για τη διερεύνηση και 

κατανόηση του ρόλου και της λειτουργίας των σύνθετων αυτών νοητικών διεργασιών που 

συγκροτούν οι στρατηγικές, όπως και η σχετική θεωρητική επισκόπηση έχει καταδείξει (βλ. 

4.3). Επομένως, είναι πλέον σαφές ότι η συνέργεια των ποσοτικών αποτελεσμάτων έχει ρόλο 

(συν)επικουρικό, συμπληρωματικό, υποβοηθητικό και τα όποια  συμπεράσματα δεν μπορούν 

να δομηθούν ισοβαρώς σε αμιγώς ισοσταθμισμένες παρατηρήσεις παρά μόνο εκεί που τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά και η υπόσταση των δεδομένων επιτρέπουν βάσιμες συγκρίσεις, 

έκδηλες  αλληλοεπιδράσεις και ασφαλείς συσχετισμούς.  

4.7.2 Ζητήματα για αξιολόγηση και επιπεδοποίηση επιδόσεων 

Δεν αξιολογήθηκαν με κάποια αξιολογικά κριτήρια και μέθοδο τα απότοκα της αναγνωστικής 

διαδικασίας, αν δηλαδή η δεξιότητα της κατανόησης του γραπτού κειμένου εκ μέρους των 

υποκειμένων ήταν υψηλής ή χαμηλής αποτελεσματικότητας, καθώς στην παρούσα εργασία 

τέθηκαν  άλλες ερευνητικές προτεραιότητες ενώ  συσχετισμοί ανάμεσα στα τυπολογικά 
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χαρακτηριστικά των στρατηγικών που αξιοποίησαν οι μαθητές και στην αναγνωστική τους 

επίδοση θα αποτελούσε πεδίο/αντικείμενο έρευνας μιας άλλης ερευνητικής εστίασης. 

Η χρήση της βαθμολογικής επίδοσης ως ταξινομητικό κριτήριο κατηγοριοποίησης και 

διαφοροποίησης ερευνητικών υποκειμένων πέρα από το ότι τεκμηριώνεται ως ένα ενιαίο και 

κατά συνέπεια «αντικειμενικό» κριτήριο, εφόσον εφαρμόζεται σε μία ενιαία σχολική μονάδα, 

σαφώς εμπίπτει, , σε περιορισμούς, οι οποίοι σχετίζονται τόσο με την υποκειμενικότητα της 

βαθμολογικής αξιολόγησης και τα κριτήριά της.Στην  παρούσα  έρευνα δεν αξιοποιήθηκε 

κάποιο σταθμισμένο τεστ/εργαλείο αξιολογικής διαβάθμισης των επιδόσεων των μαθητών σε 

επίπεδα επίτευξης στόχων αναγνωστικής κατανόησης κειμένων. Κάτι τέτοιο θα υπερέβαινε 

τους χρονικούς περιορισμούς και τις καταστασιακές δυνατότητες της έρευνας και του 

ερευνητή,  υποθέτοντας, ωστόσο, - και  ισοσταθμίζοντας έτσι ως ένα σημείο το έλλειμμα- ότι 

η ενδοσχολική βαθμολογική επίδοση των μαθητών στο αντικείμενο της νεοελληνικής 

γλώσσας- η οποία, σημειωτέον, δεν αφορά φυσικά μόνο τη δεξιότητα της κατανόησης- 

αντικατοπτρίζει, σε αδρά όρια και κατά προσέγγιση, τόσο  το επίπεδο κατάκτησης της 

γλώσσας συνολικά όσο και ειδικότερα τις αναγνωστικές τους δεξιότητες. Εξάλλου,  σχεδόν 

νομοτελειακά,  οι «γραμμές» οριοθέτησης και επιπεδοποίησης δημιουργούν και «γκρίζες 

ζώνες»127 για υποκείμενα που στέκονται στα μεταβατικά όρια των κριτηρίων διακριτότητας 

και που συγκυριακά ενδεχομένως εντάσσονται στη μία ή στην άλλη κατηγορία. 

Επίσης, δεχτήκαμε συμβατικά την άποψη ότι, εφόσον κατά κύριο λόγο οι γλωσσικές 

δεξιότητες (λ.χ. κατανόηση και παραγωγή λόγου) των μαθητών αναπτύσσονται παράλληλα, 

ομοιόμορφα και σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους, η αξιολόγηση της συνολικής γλωσσικής 

επίδοσης των μαθητών/τριών αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό και την αναγνωστική 

ικανότητα, έτσι ώστε να μην αλλοιώνεται το γενικό στατιστικό αποτέλεσμα της γλωσσικής 

βαθμολογίας που αξιοποιήσαμε ως ταξινομητικό κριτήριο κατάταξης των μαθητών σε 

γλωσσικά επίπεδα. Ούτως ή άλλως στην τελική συζήτηση των αποτελεσμάτων δεν τίθενται 

                                                           
127Η ερευνητική αυτή σύμβαση, με άλλα λόγια, υποχρεώνει τον ερευνητή να ενσωματώσει στην ίδια αξιολογική γλωσσομαθησιακή 
κατηγορία π.χ. έναν/μία  μαθητή/τρια με αριθμητικά αξιολογούμενη  επίδοση λ.χ. 17 (που ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει βαθμολογηθεί 
με κάπως τροποποιημένα κριτήρια από άλλον/η εκπαιδευτικό  με 18) και που άρα πλησιάζει ή ταυτίζεται με την ομάδα υψηλών επιδόσεων, 
με  έναν/μία άλλον/η μαθητή/τρια με αντίστοιχη βαθμολογική επίδοση λ.χ. 14 (που ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει βαθμολογηθεί με 
κάπως τροποποιημένα κριτήρια από άλλον/η εκπαιδευτικό  με 13) και που άρα πλησιάζει ή ταυτίζεται με την ομάδα χαμηλών επιδόσεων. Η 
βαθμολογική αυτή απόκλιση πιθανά διαφοροποιεί σημαντικά τόσο το επίπεδο αναγνωστικής και γλωσσικής ικανότητας των δύο 
υποκειμένων αλλά προφανώς και το εύρος και την ποιότητα χρήσης των στρατηγικών ανάγνωσης και κατά συνέπεια αιτιολογεί κάποιες 
ποικιλόμορφες ή ενδεχομένως αποκλίνουσες και αντιφατικές ενδείξεις δεδομένων της έρευνας, ειδικά όσον αφορά στη μεσαία κατηγορία 
γλωσσικών επιδόσεων που διαθέτει και πιο διευρυμένα περιθώρια αποκλίσεων προς τη μία (υψηλή) ή την άλλη (χαμηλή) αξιολογική 
βαθμίδα.. Ωστόσο, όπως είναι αυτονόητο κάθε έρευνα οφείλει να θέτει κριτήρια ομαδοποίησης των ερευνητικών υποκειμένων και να ορίζει 
μεταβλητές διαφοροποίησης κατά το δυνατόν τεκμηριωμένες και λειτουργικά προσδιορισμένες, ώστε να συστηματοποιήσει 
ερευνητικά το πεδίο ελέγχου της αλλά και τα πορίσματά της θέτοντας ταυτόχρονα τα όρια των δυνατοτήτων και των 
συμπερασμάτων που δύναται να κατοχυρώσει. 
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«αιτήματα» γενικευτικών προεκτάσεων- να εδραιωθούν, δηλαδή,  συνολικότερα και 

γενικευτικά «στατικά» συμπεράσματα στη βάση της μεταβλητής «γλωσσικές επιδόσεις».  

4.7.3 Εγγενείς αναγνωστικές - μαθησιακές αδυναμίες 

Στην έρευνά μας δεν μπορούν να αποκλειστούν για τα υποκείμενα της έρευνας παράγοντες 

εμπλοκής θεμελιωδών αναγνωστικών δυσκολιών που σχετίζονται με διεγνωσμένες εγγενείς 

αδυναμίες συγκρότησης αναγνωστικής δεξιότητας [λ.χ. δυσχέρειες αναγνωστικής 

αποκωδικοποίησης  σε επίπεδο λέξης ή κειμένου (Fletcher, Morris & Lyon, 2003), 

υποδεέστερες ικανότητες αναγνωστικής ευχέρειας, κλπ), και οι οποίες συνολικά 

υποβαθμίζουν την αναγνωστική αποτελεσματικότητα και υποδηλώνουν σοβαρά διδακτικά 

και μαθησιακά κενά σε πρωταρχικά στάδια γλωσσικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, δε στάθηκε 

δυνατό να αναγνωριστούν και να αναλυθούν συστηματικά τέτοιου τύπου αναγνωστικές 

δυσκολίες και οι οποίες πιθανότατα ενυπάρχουν και συνοδεύουν πολλούς μαθητές της 

Β΄βάθμιας εκπαίδευσης με χαμηλά γλωσσομαθησιακά αποτελέσματα. Τέθηκε, πάντως, ως 

δικλείδα ασφαλείας, κατά την επιλογή των υποκειμένων στη διαδικασία τόσο της ποιοτικής 

έρευνας όσο και της ποσοτικής  να μη συμπεριληφθούν μαθητές/τριες- στην αξιολόγηση των 

δεδομένων, όχι κατά τη συμμετοχή- μαθητές/τριες με διεγνωσμένες από θεσμικό φορέα 

μαθησιακές ή άλλες ειδικού τύπου δυσκολίες αλλά ακόμα και υποκείμενα, όπου η εμπειρική 

γνώση του  ερευνητή μέσω της εξοικείωσής του μαζί τους από τη σχέση δάσκαλου-μαθητή 

υποδήλωνε - έστω άτυπα- εμφανή, εγγενή γλωσσομαθησιακά ελλείμματα και σοβαρές 

αναγνωστικές δυσκολίες που τους/τις  διαφοροποιούν και από την ομάδα των υποκειμένων με 

χαμηλές αναγνωστικές-γλωσσικές επιδόσεις.   

4.7.4 Η μεταγνωστική και ψυχοσυναισθηματική «ανωτερότητα» ως παράγοντας 

ερευνητικού περιορισμού   

Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Halbach (1999) ότι οι υψηλών επιδόσεων μαθητές φαίνεται 

ότι εμφανίζουν μεγαλύτερες δεξιότητες κριτικής και αναλυτικής παρουσίασης και 

περιγραφικής έκφρασης των στρατηγικών που εφαρμόζουν κατά τις ποικίλες γλωσσικές 

δραστηριότητες ενώ υπερτερούν και σε μεταγνωστικές δεξιότητες αιτιολόγησης της 

επιλεγμένης στρατηγικής που αξιοποίησαν για τη διεκπεραίωσή τους, τίθεται το ζήτημα του 

κατά πόσο οι παραγωγικές και μεταγνωστικές δεξιότητες αυτοαξιολόγησης και γλωσσικής 

αυτοέκφρασης  των εσωτερικών νοητικών διεργασιών, που ενδεχομένως διαθέτουν σε 

ανώτερο βαθμό αυτοί αλλά και η αυτοπεποίθηση που τους παρέχει τόσο η επίγνωσή της όσο 
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και γενικότερα η επιτυχημένη ακαδημαϊκή τους παρουσία –μέσω των επιδόσεών τους-, τους 

προσδίδει ένα πλεονέκτημα που οδηγεί σε υπερτιμημένη ερευνητική αξιολόγηση σε σχέση με 

άλλους μαθητές με χαμηλότερες τις αντίστοιχες δεξιότητες εξωτερίκευσης ,οι οποίοι, όμως, 

ενδεχομένως να κάνουν ανάλογη-ισότιμη με τους πρώτους  εφαρμογή  στρατηγικών, η οποία, 

όμως, δεν εξωτερικεύεται επαρκώς και άρα δεν καταγράφεται και δεν αξιολογείται. Εδώ, ως 

αντιστάθμισμα, μπορούν να λειτουργήσουν οι έμπειροι και προσεχτικοί χειρισμοί του 

ερευνητή, ο οποίος πρέπει να εξασφαλίζει μέσω της υψηλής αλληλεπίδρασης με τα 

υποκείμενα/μαθητές ότι διατυπώθηκαν και εκφράστηκαν στο έπακρο και με τον πιο 

αναλυτικό και εμφανή τρόπο όλες οι δυνατές και υπό επίγνωσή τους  διεργασίες-στρατηγικές 

που ο κάθε μαθητής ήταν σε θέση πρώτα να αυτοπαρατηρήσει και στη συνέχεια να 

δημοσιοποιήσει εύληπτα και αξιοποιήσιμα από την έρευνα. 

 

4.7.5 Η πολυπαραγοντικότητα της ανάγνωσης και η ερευνητική «αποστασιοποίηση»                                                      

Ο ερευνητής αναγνωρίζει ότι σαφώς και συνεπιδρούν στην επιλογή και ενεργοποίηση των 

ποικίλων τύπων  στρατηγικών πολλοί και αλληλεπιδρώντες παράγοντες στη διαμόρφωση των 

τελικών μαθησιακών-αναγνωστικών ενεργειών (λχ συναισθηματικές καταστάσεις, κίνητρα, 

μαθησιακό στυλ, φιλαναγνωσία, κειμενικά είδη, περιβάλλον και περίσταση ανάγνωσης, κ.ά.) 

αλλά συνειδητά η έρευνά μας τους αποκλείει, ως μη ελέγξιμους ή καλύτερα ως «μη 

μετρούμενες»  (παρασιτικούς), καθώς η απομόνωση όλων των παραπάνω στην ταυτόχρονη 

εμπλοκή τους θα απαιτούσε πολύ πιο σύνθετες, πολλαπλές και συνεργαζόμενες έρευνες σε 

πολύ ευρύτερα πλαίσια, που ξεφεύγουν από τις δυνατότητες της παρούσας μελέτης.  

Τέλος, ως συνολικότερος προβληματισμός των ερευνών για το «φαινόμενο» της 

ανάγνωσης τίθεται το εξής: όταν η διαδικασία και η εξέλιξή της ανάγνωσης γίνονται τα 

βασικά ζητούμενα της έρευνας, τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες του αναγνώστη 

«αποκόπτονται» από τον αναγνώστη, γίνονται αντικείμενο έρευνας σε ένα δικό τους 

«αυτόνομο» ερευνητικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να διερευνούμε ατομικά χαρακτηριστικά 

στην αναγνωστική διαδικασία αλλά αποστασιοποιημένα-κατά μία έννοια- από το υποκείμενο 

της ανάγνωσης. Οι αφηγήσεις μας, ακόμα και για τις γνωστικές-διαδικαστικές όψεις της 

πολυεπίπεδης αναγνωστικής διαδικασίας έχουν γίνει τόσο περίπλοκες,  που η προσθήκη 

επιπλέον παραγόντων/μεταβλητών αναδεικνύει εξαιρετικά δύσκολες μεθοδολογικές, 

αναλυτικές και θεωρητικές προκλήσεις. Λένε χαρακτηριστικά οι Schatschneider & Petscher 

(2011, in Fox & Maggioni, pp. 63, 2016) «Στη βιβλιογραφία της έρευνας, θα ήταν σχεδόν 

αδύνατο για έναν ερευνητή να συμπεριλάβει παρατηρήσεις για όλες τις βιολογικές, 
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γνωστικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις στην αναγνωστική συμπεριφορά, αν 

καιόλοι οι μελετητές θα αναγνώριζαν στη σπουδαιότητα όλων αυτών των πεδίων». 

4.7.6 Η «τεχνητότητα» της διαδικασίας ΠΠΕ 

Όσο κι αν η μεθόδευση και η στόχευση του ερευνητή στη διαδικασία Think aloud Protocol 

είναι να διαμορφώσει αναγνωστικά περιβάλλοντα προσομοίωσης ενδεικτικά και 

αντιπροσωπευτικά των αναγνωστικών δυνατοτήτων και πρακτικών για τον κάθε μαθητή και 

όσο και αν θεωρεί ότι επιλέγοντας κείμενα κατάλληλα και συμβατά με τα ενδιαφέροντα της 

ηλικιακής ομάδας-στόχου, ενεργοποιούνται οι αυθεντικοί μηχανισμοί αναγνωστικών 

διεργασιών, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πρόκειται για μια ανάγνωση ετεροκατευθυνόμενη, 

«προκατασκευασμένη», μη φυσική διαδικασία. Και παρόλο που, ο ερευνητής το πλαισιώνει 

σε ένα «ελκυστικό πακέτο» «πειραματικής», μη αναμενόμενης, μη αξιολογήσιμης 

συμβατικά, «εξωθεσμικής» μαθησιακής διαδικασίας, εφόσον δεν ικανοποιείται η 

προδιαγραφή της εσωτερικής παρόρμησης και αυτόβουλης επιλογής ελέγχεται αν οι 

αναγνωστικοί στόχοι των υποκειμένων ταυτίζονται με αυτούς που ο ερευνητής επιθυμεί128. 

4.7.7 Η αλληλοεπικάλυψη νοητικών διεργασιών  

Συχνά κατά την ενεργοποίηση μιας στρατηγικής συμπλέκονται αλληλεπιδραστικά διεργασίες 

και λειτουργίες εσωτερικές, που καθιστούν δυσχερή την αποσαφήνιση της νοητικής 

προτεραιότητας του αναγνώστη κατά την εφαρμογή της. Κάτι τέτοιο σχετίζεται 

αδιαμφισβήτητα από το συγκεκριμένο κειμενοαναγνωστικό πλαίσιο, τις συγκεκριμένες 

αναγνωστικές συνθήκες και τους αναγνωστικούς στόχους σε συγχρονικό επίπεδο, οπότε μόνο 

μια άμεση μεθοδολογική παρατήρηση της ίδιας της διαδικασίας και καταγραφής της 

αυθεντικής –κατά το δυνατόν βέβαια- λειτουργίας των εσωτερικών μηχανισμών του 

αναγνώστη θα μας διασφάλιζε το ιδιάζον «στίγμα» της συγκεκριμένης στρατηγικής ως 

τύπου/κατηγορίας. Σε ένα ερωτηματολόγιο, όμως, κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο και εγγενής 

αδυναμία του ίδιου του ερευνητικού εργαλείου, που εξαρχής ο ερευνητής έχει de facto 

αποδεχτεί ως  σύμβαση της έρευνάς του. Προκειμένου, λοιπόν, να υπερβούμε το 

μεθοδολογικό έλλειμμα και να προστατέψουμε την ερευνητική αξιοπιστία σε αυτές τις 

σχετικά λίγες περιπτώσεις ερωτημάτων, τα εντάξαμε διπλά και στις δύο κατηγορίες/ομάδες 

στρατηγικών, που ενδεχομένως εμπλέκονται για τη διεκπεραίωση της ανάγνωσης.  
                                                           
128Το αντιστάθμισμα για την αποκατάσταση της αναγνωστικής «φυσικότητας» επέρχεται ως ένα βαθμό μέσω κατάλληλων 
χειρισμών του ερευνητή, που δύνανται να ενδυναμώσουν την ερευνητική- μαθησιακή περιέργεια των υποκειμένων, τον 
αυθορμητισμό της συμμετοχικότητάς τους και το πρωτόγνωρο της διαδικασίας, τα οποία έτσι προδιαμορφώνουν  συνθήκες 
«αυτόβουλης» αναγνωστικής εμπλοκής (Alderson, 2000). 
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Παρόμοιος σκεπτικισμός και αμηχανία προέκυψε και κατά τη διαχείριση και 

«αποδελτίωση» των ποιοτικών δεδομένων, όσον αφορά τις κατηγορίες/υποκατηγορίες και 

τους ειδικούς θεματικούς άξονες (επίπεδα ανάγνωσης) στα οποία έπρεπε να ενταχθεί μία 

στρατηγική.  Κι εκεί ακολουθήθηκε παρόμοια μεθοδολογικά προσέγγιση με τη διαφορά ότι 

σε εκείνες τις περιπτώσεις ο ερευνητής είχε ιδίαν άποψη και αυθεντικό, ελεγχόμενο και 

φιλτραρισμένο υλικό λόγου και σκέψης, οπότε μπόρεσε πιο εμπεριστατωμένα και έγκυρα να 

προβεί στις κατάλληλες αποσαφηνίσεις κατά περίπτωση υποκειμένου και συνεκτιμώντας 

όλες τις συνθήκες αξιοποίησης της κάθε στρατηγικής. Εξάλλου, στις αντίστοιχες 

περιπτώσεις, όπως φαίνεται και στην παρουσίαση των ποιοτικών αποτελεσμάτων δίνονται με 

τη μορφή σημειώσεων και χρήση αστερίσκων οι απαιτούμενες διευκρινίσεις. Άλλοι 

περιορισμοί στη μεθοδολογία συναρτώνται με «αυτοπεριορισμούς» της ίδιας της μεθόδου του 

ΠΠΕ129. 

4.7.8 Συν-εκτίμηση και συν-έλεγχος  

Η αξιοπιστία και εγκυρότητα της ΘΠΑ, ως μεθόδου κωδικοποίησης, θα επαυξανόταν ισχυρά 

εάν υπήρχε η δυνατότητα συν-εκτίμησης και συν-επεξεργασίας του γλωσσικού υλικού και 

συνεξέτασης των κωδικοποιητικών συστημάτων και διαδικασιών που υλοποιήθηκαν από δύο 

αναλυτές-ερευνητές (interioder agreement coefficient) αλλά στην παρούσα έρευνα αυτό δε 

στάθηκε εφικτό. 

  

                                                           
129Λ.χ. τον βαθμό μεροληψίας, που a priori  εμπεριέχει με αφετηρία ποικίλες παραμέτρους σχετικές είτε με προσδοκίες και 
κατευθυντήριες ερευνητικές τάσεις του ερευνητή είτε με επιφυλάξεις, αδυναμίες, ψυχοσυναισθηματικές ιδιαιτερότητες ή 
σκοπιμότητες του ερωτηθέντα,  άλλοτε με δυσκολίες συνεννόησης και έγκυρης καταγραφής των εκπεφρασμένων κι  άλλοτε   
με το επίπεδο της διαπροσωπικής σχέσης  που προϋπάρχει ή αναπτύσσεται. Ή ακόμα την ατελή λειτουργία της άμεσης 
μνήμης (Samir, Mevarech & Gida, 2009) και με τις σχέσεις «εξουσίας» που διαμορφώνονται ανάμεσα στους δύο ή 
περισσότερους (λ.χ. focus group interview) πόλους επικοινωνίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

 

- Γίνεται καταρχήν μια περιγραφική-επεξηγηματική  και όχι αξιολογική παρουσίαση με 

επικέντρωση στα δεδομένα. 

- Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθεί ταξινομητικές και ερμηνευτικές αρχές 

δόμησης των δεδομένων με βάση  γενικές κατευθύνσεις και άξονες → κατηγορίες → 

υποκατηγορίες → κώδικες, όπως προέκυψαν από την επεξεργασία της ΘΠΑ που διενέργησε ο 

ερευνητής και με σταθερά κριτήρια αξιοποίησής τους τα ερευνητικά ερωτήματα και στόχους.  

- Αξιοποιήθηκε όλο το απομαγνητοφωνημένο και μετεγγραμμένο υλικό μαζί με τις 

λεκτικές αναφορές και τους θεματικούς κωδικούς από όπου προέκυψαν με βάση την 

επαγωγική διαμόρφωση και ταξινόμησή τους ανά άξονα, κατηγορία, κλπ.  

5.1 Εισαγωγικές διευκρινίσεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

Η κωδικοποίηση υλοποιήθηκε  ως «ανοιχτό σύστημα» που διαμορφώθηκε  σταδιακά  και 

οριστικοποιήθηκε  μέχρι και την επεξεργασία των καταγεγραμμένων δεδομένων και της 

τελευταίας αναφοράς υποκειμένου αλλά παράλληλα δομήθηκε  στις προδιαμορφωμένες και 

κατοχυρωμένες γενικότερες κατηγορίες και υποκατηγορίες μελέτης και ταξινόμησης 

στρατηγικών ανάγνωσης. Στην πορεία χρειάστηκε να γίνονται «ανασχηματισμοί», βελτιώσεις, 

επεκτάσεις, ενσωματώσεις κωδικών και υποκωδικών  μέσα από τη συγκριτική αντιπαραβολή 

τους, (Charmaz, 2000) με σταθερό άξονα αναφοράς πάντα τις εκπεφρασμένες διατυπώσεις των 

υποκειμένων. Η ανάλυση δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει «κωδικοποίηση γραμμή προς 

γραμμή» χρησιμοποιώντας ή όχι τις ίδιες τις λέξεις, δηλαδή «μεταφράζοντας», 

αντιστοιχώντας και κατατάσσοντας τις διατυπώσεις των υποκειμένων σε κατηγορίες 

ενεργειών, συμπεριφορών, τρόπων σκέψης (λ.χ. στρατηγικών στην περίπτωσή μας) (Creswell, 

2016) και εστιάζοντας όχι τόσο στην ακριβή διατύπωση αλλά στην ουσία της λειτουργίας της 

πράξης/διεργασίας, που η διατύπωση περιγράφει ή υπονοεί, ούτως ώστε το «κωδικοποιημένο 

πλέον δεδομένο» να αποτελεί φόρμα, μοτίβο εσωτερικής, νοητικής ενέργειας, το οποίο μπορεί 

να εσωκλείσει ομοειδή ή ταυτόσημα μοτίβα ακόμα και αν η αρχική διατύπωση διαφέρει από 

υποκείμενο σε υποκείμενο. Για παράδειγμα, οι αναφορές «το κατάλαβα από τα γύρω γύρω», ή 

«διάβασα και τις προηγούμενες ή επόμενες λέξεις» ή «με βοήθησαν τα συμφραζόμενα»,  

αποτελούν διαφορετική περιγραφή της ίδιας νοητικής διεργασίας, γι αυτό και  καλύπτονται 
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από το ίδιο κωδικοποιημένο μοτίβο (ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για 

εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου), παρόλο που η εκπεφρασμένη διατύπωση ποικίλει. Στα 

αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης παρουσιάζονται τα θέματα, μοτίβα, ιδιότητες και οι 

ενέργειες που προέκυψαν, τόσο μέσω των κωδικών όσο και μέσω των λειτουργικών ορισμών 

τους (ένας σύντομος για όλους τους κωδικούς και αναλυτικοί για όσες περιπτώσεις κρίθηκε 

αναγκαία μια πιο αποσαφηνιστική ανάλυσή τους). Η κωδικοποίηση των δεδομένων 

συνοδεύεται ανά υποκείμενο από μια αρκετά αναλυτική περιγραφή με προσωπικές και 

«κρίσιμες» πληροφορίες για τον/την συμμετέχοντα/χουσα εν είδει «βιογραφικού» στον βαθμό 

που αυτές διαφωτίζουν, αφορούν και υποστηρίζουν καλύτερα την ερμηνεία των δεδομένων 

(βλ. Παράρτημα Ε). 

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων διενεργήθηκε συνδυαστικά «με το χέρι» και 

χρήση υπολογιστή χωρίς χρήση συγκεκριμένου λογισμικού πέρα από το Word office της 

Microsoft. 

Καταρτίστηκαν πίνακες συγκεντρωτικοί-συγκεφαλαιωτικοί και συμπεριληπτικοί αλλά 

και επιμέρους, εξειδικευμένοι και εστιασμένοι σε συγκεκριμένες σχέσεις δεδομένων 

(Συγκριτικοί ή Μητρικοί Πίνακες) σύμφωνα με τις ταξινομητικές υποδιαιρέσεις του υλικού. 

5.2 Βασικές προκαταρκτικές διευκρινίσεις και προϋποθέσεις για διευκολυντική 

κατανόηση και ερμηνεία της επεξεργασίας και κωδικοποίησης των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. 

Α. Η αποκωδικοποίηση της  ονοματολογίας των μαθητών-υποκειμένων της έρευνας έχει ως 

εξής: Το αρχικό κεφαλαίο «Μ» ισχύει για όλους, ως αρχικό γράμμα της λέξης Μαθητής/τρια. 

Το δεύτερο κεφαλαίο «Α» αντιστοιχεί στη σχολική γυμνασιακή τάξη  (Α, Β, Γ). Ο τόνος (΄) 

διακρίνει τα αγόρια από τα κορίτσια ( ). Το νούμερο «1» (2, ,3, 4…,18) δηλώνει τον αύξοντα 

αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών/τριών. Το εκθετικό ( α ) αναφέρεται στο επίπεδο 

γλωσσικής επίδοσης (α = υψηλό, β = μέτριο, γ = χαμηλό). 

Β. Πριν από την κωδικοποιημένη σε πίνακες έκθεση του προσωπικού «οπλοστασίου» 

στρατηγικών ανάγνωσης του κάθε μαθητή/τριας προηγείται μία  συνοπτική παρουσίαση του 

αναγνωστικού του προφίλ με βασικό πληροφοριακό υλικό, όπως καταγράφηκε από μία 

προκαταρκτική συζήτηση/συνέντευξη με τους μαθητές/τριες για τις αναγνωστικές τους 

συνήθειες, προτιμήσεις και επιλογές, πιθανά χρήσιμη για διεπιδραστικούς συσχετισμούς και 

εξαγωγή συμπερασμάτων  κατά τη συνολική, εποπτική ανάλυση των δεδομένων. 
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Γ. Οι Γενικοί Θεματικοί Άξονες (Προαναγνωστικό, Κυρίως Αναγνωστικό, Μετα-

αναγνωστικό στάδιο) αντιστοιχούν αμφιμονοσήμαντα στα ανάλογα ερευνητικά στάδια-φάσεις 

της ερευνητικής διαδικασίας της προφορικής εξωτερίκευσης, που εφαρμόστηκε για τη 

συλλογή των δεδομένων  (προαναγνωστικό στάδιο, κυρίως αναγνωστικό στάδιο 

(διεκπεραιώθηκε σε δύο αναγνωστικές φάσεις), ανασκοπική συνέντευξη. Ο Ειδικός 

Θεματικός Άξονας διαμορφώθηκε με βάση τη θεωρητική πλαισίωση της έρευνας για τα τρία 

ανερχόμενα επίπεδα ανάγνωσης (απλή κατανόηση, ερμηνεία, κριτική προσέγγιση ) και τα 

οποία εξυπηρετούνται ή φαίνεται να  ευνοούνται από  κατάλληλες στρατηγικές. Αυτό το 

ζήτημα ούτως ή άλλως ευελπιστούμε να αναδειχτεί τουλάχιστον ως ερευνητική «ένδειξη» 

μέσα από την ολοκλήρωση της έρευνάς μας. Πως συσχετίζονται και διεπιδρούν, δηλαδή, 

τύποι/κατηγορίες στρατηγικών ανάγνωσης με τα επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης που 

επιδιώκουν ή κατακτούν οι αναγνώστες. 

Δ. Οι Κατηγορίες της ΘΠΑ αντιστοιχούν στην τυπολογική ταξινόμηση των στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης που προτείνουμε (συνολικά επτά-7- κατηγορίες). 

Ε. Για την ολοκληρωμένη  έκθεση των τελικών και συνολικών δεδομένων της ποιοτικής 

έρευνας  ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων εμπλουτισμένα τόσο με επιλεκτικές, 

ενδεικτικές  αυθεντικές αναφορές των μαθητών-υποκειμένων της έρευνας όσο και με σχόλια, 

ώστε να αναδειχθούν οι άξονες και   τα περιγράμματα που απασχολούν τα ερευνητικά μας 

ερωτήματα και που θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια στη διατύπωση συμπερασμάτων. 

Στ. Συχνά κάποιες από τις αναφορές που προέκυψαν από την προφορική εξωτερίκευση 

επανακαταγράφονται  από τον ερευνητή, προκειμένου να συσχετιστούν με άλλη κατηγορία 

στρατηγικών που αναδεικνύονται μέσα από την ίδια διατύπωση. Αυτό επιβεβαιώνει την 

παραδοχή ότι οι στρατηγικές είναι και σύνθετες διαδικασίες αλλά, επίσης, ότι συνήθως οι 

ποικίλες κατηγορίες τους συλλειτουργούν και συνεπικουρούνται. Έτσι, για παράδειγμα είναι 

σύνηθες, όταν ο μαθητής μάς εκθέτει τον τρόπο που εφάρμοσε μία γνωστική στρατηγική την 

οποία καταγράφουμε ως τέτοια, παράλληλα εμφανίζει και μεταγνωστικές δεξιότητες, εφόσον 

συνειδητοποιεί και αιτιολογεί τη σκοπιμότητα της χρήσης της, οπότε αναπτύσσει και μια 

μεταγνωστική στρατηγική, η οποία πιστοποιείται από την ίδια αναφορά ή ένα μέρος της. 

Ζ. Στο προαναγνωστικό στάδιο (Γενικός θεματικός άξονας) είναι αναμενόμενο και σύμφωνο 

με τη «φυσική» διαδικασία της ανάγνωσης, οι όποιες στρατηγικές αναπτύσσονται να 

εντάσσονται περισσότερο στο επίπεδο της απλής αναγνωστικής κατανόησης (Ειδικός 

θεματικός άξονας), εφόσον η άμεση και αρχική προσδοκία του επίδοξου αναγνώστη είναι 

καταρχήν να κατανοήσει το κείμενο. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι ένας έμπειρος και 

αυτόνομος αναγνώστης δεν είναι σε θέση να εντοπίσει και να αξιοποιήσει  γνωρίσματα και 
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¨ιδιότητες¨ του κειμένου που  τον προετοιμάζουν και του ανοίγουν δρόμους για εις βάθος 

επεξεργασία ερμηνείας και κριτικής προσέγγισης του κειμένου. Όπως, επίσης, είναι 

αναμενόμενο στο μετα-αναγνωστικό στάδιο να αξιοποιούνται περισσότερο οι στρατηγικές 

που προσφέρονται για αξιολογική-μεταγνωστική προσέγγιση της ολοκληρωμένης πλέον 

αναγνωστικής διαδικασίας, καθώς και για προσεγγίσεις κριτικού στοχασμού, αν και όπως 

ειπώθηκε, ένας έμπειρος αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να διαχέει τις στρατηγικές του σε 

όλες τις φάσεις και τα επίπεδα ανάγνωσης. Ή με άλλα λόγια ο ικανός αναγνώστης είναι αυτός 

που γνωρίζει πώς να ¨ενορχηστρώνει¨ τις ποικιλίες στρατηγικών ανάγνωσης (Anderson 1991). 

5.3 Συμπεριληπτικοί  Πίνακες Δεδομένων της ΘΠΑ σχετικά με χρήση στρατηγικών  

Πίνακας 5.1 Συνολική ποσοτική καταγραφή υποκατηγοριών και κωδικών της ΘΠΑ 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο (Γ.Θ.Α.1) *1 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου  (Ε.Θ.Α.1α) *2 

 

Υποκατηγορίες Στρατηγικών  Κωδικοί / Λειτουργικοί 

Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές  επιφανειακής  επεξεργασίας 11 

Γνωστικές ισχυρής επεξεργασίας 7 

Γνωστικές μνημονικής επεξεργασίας 1 

Γνωστικές- Υποστηρικτικές  αντισταθμιστικού τύπου 2 

Μεταγνωστικής προεργασίας 7 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Διασύνδεσης 1 

Σύνολο Ε.Θ.Α.1α = 6 Σύνολο Ε.Θ.Α.1α = 29 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου   (Ε.Θ.Α.1γ) 

 

Μεταγνωστικής κριτικής  προεργασίας 2 

Κοινωνικοπολιτισμικής Αλληλεπίδρασης 1 

Κριτικής Προεργασίας 2 

Σύνολο Ε.Θ.Α.1γ = 3 Σύνολο Ε.Θ.Α.1γ =5 

Σύνολο Γ.Θ.Α.1 = 9 Σύνολο Γ.Θ.Α.1 = 34 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο  (Γ.Θ.Α.2) 



273 
 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου   (Ε.Θ.Α.2α) 

 

Υποκατηγορίες Στρατηγικών  Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας επεξεργασίας 4 

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας 11 

Γνωστικές με μνημονική προτεραιότητα 6 

Γνωστικές-υποστηρικτικές αντισταθμιστικής ανάγνωσης 10 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας 11 

                                                           Σύνολο Ε.Θ.Α.2α = 

5 

Σύνολο Ε.Θ.Α.2α = 42 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου  (Ε.Θ.Α.2β) 

 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας ερμηνευτικής 

επεξεργασίας 

1 

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής επεξεργασίας 11 

Γνωστικές- ερμηνευτικές με μνημονική προτεραιότητα 1 

Μεταγνωστικής ερμηνευτικής επεξεργασίας 4 

                                                           Σύνολο Ε.Θ.Α.2β = 

4 

Σύνολο Ε.Θ.Α.2β = 17 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου  (Ε.Θ.Α.2γ) 

 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης 2 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας κριτικής προσέγγισης 7 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης 15 

                                                          Σύνολο Ε.Θ.Α.2γ = 3 Σύνολο Ε.Θ.Α.2γ = 24 

  

                                                          Σύνολο Γ.Θ.Α.2 = 12 Σύνολο Γ.Θ.Α.2 = 83 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο (Γ.Θ.Α.3) 

 Υποκατηγορίες Στρατηγικών(3+4= 7) Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί (28) 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου   (Ε.Θ.Α.3β) 

 

Γνωστικές βαθιάς ανασκοπικής επεξεργασίας 1 

Γνωστικές-υποστηρικτικές της μνημονικής διαχείρισης 3 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της ερμηνευτικής ανάγνωσης 2 

Σύνολο Ε.Θ.Α.3β = 3 Σύνολο Ε.Θ.Α.3β = 6 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου   (Ε.Θ.Α.3γ) 

Γνωστικές-υποστηρικτικές της κριτικής μνημονικής 

διαχείρισης    

1 

Κοινωνικοπολιτισμικής Αξιοποίησης 2 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της αναγνωστικής διαχείρισης 7 

Κριτικού στοχασμού και  Επεξεργασίας  12 

Σύνολο Ε.Θ.Α.3γ = 4 Σύνολο Ε.Θ.Α.3γ = 22 

  

Σύνολο Γ.Θ.Α.3 = 7 Σύνολο Γ.Θ.Α.3 = 28 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

(9+12+7)= 28 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ (34+83+28)= 

145 

  

*1Όπου το νούμερο αντιστοιχεί στο Γενικό Θεματικό Άξονα (τρεις διαδοχικές αναγνωστικές 

φάσεις= 1,2,3) 

*2 Όπου το γράμμα (α, β, γ) υποδεικνύει τον Ειδικό Θεματικό Άξονα (τρία αναγνωστικά 

επίπεδα: κατανόησης κειμένου, ερμηνευτικής προσέγγισης κειμένου, κριτικής προσέγγισης 

κειμένου) 
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Πίνακας   5.2     Συγκεντρωτικός – συγκριτικός  πίνακας ποσοτικοποιημένων δεδομένων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παρών πίνακας παρουσιάζει συγκεντρωτικά και συγκριτικά μια συνολική και εύχρηστη 

απεικόνιση των  ποιοτικών αποτελεσμάτων με τη μορφή ποσοτικών δεδομένων, ύστερα από 

τη διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας,  της επεξεργασίας της με το μεθοδολογικό εργαλείο της 

θεματικής ποιοτικής ανάλυσης  και της καταγραφής των παραγομένων, ώστε να είναι δυνατή 

μία πρώτη, γενική και πρωτογενής επισκόπησή τους.   

Στον πίνακα αυτό απεικονίζεται συστηματοποιημένα η "παραγωγή" αναγνωστικών 

στρατηγικών και υποκατηγοριών ανά υποκείμενο τόσο συνολικά όσο και διαβαθμισμένα, 

αναλυτικά και συνδυαστικά με κριτήρια συστηματοποίησης  i) τα αναγνωστικά στάδια  

[Γενικοί θεματικοί Άξονες: προαναγνωστικό (ΓΘΑ1) - κυρίως αναγνωστικό (ΓΘΑ2) - μετα-

αναγνωστικό (ΓΘΑ3)], ii) το επίπεδο αναγνωστικής προσέγγισης   [Ειδικοί θεματικοί Άξονες: 

Απλή κατανόηση κειμένου (ΕΘΑα) - ερμηνευτική προσέγγιση κειμένου (ΕΘΑβ) και κριτική 
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προσέγγιση κειμένου (ΕΘΑγ)], όπως αυτά εμφανίζονται σε κάθε αναγνωστικό στάδιο και 

τέλος iii) την ταξινομητική ποικιλία της προτεινόμενης τυπολογίας  των αναγνωστικών 

στρατηγικών, όπως αυτές εκπροσωπούνται και προσδιορίζονται με μικρές διαφοροποιήσεις 

ανά αναγνωστικό στάδιο και επίπεδο ανάγνωσης.  

Η χρωματική παλέτα επιχειρεί να αναδείξει τη συστηματικότητα αλλά και τους 

συσχετισμούς που αναπτύσσονται μεταξύ των δεδομένων. Έτσι, οι διακριτοί χρωματισμοί 

διαφοροποιούν τα στάδια της ανάγνωσης, τα επίπεδα της ανάγνωσης -τα οποία 

επανεμφανίζονται ανά φάση ανάγνωσης-, αλλά και τις υποκατηγορίες των στρατηγικών, που 

παραλλάσσουν  σε κάθε στάδιο και επίπεδο αλλά ενιαιοποιούνται χρωματικά ανά 

κατηγορία/τύπο στρατηγικών, εφόσον συνανήκουν σε αυτήν και υποστηρίζουν την ίδια 

αναγνωστική λειτουργία. Η χρωματική ταύτιση  τους με  τις ευρύτερες, γενικές κατηγορίες 

στρατηγικών και η ενιαιοποίησή τους  σε υπερκείμενο τύπο στρατηγικών παρουσιάζεται στον 

πίνακα 5.3.  

Επίσης, τα νούμερα που εμφανίζονται ως αθροίσματα στο κάτω μέρος του πίνακα 

εκπροσωπούν τις συνολικές επιδόσεις κάθε υποκειμένου∙ σε αριθμό υποκατηγοριών το πρώτο 

και σε σύνολο στρατηγικών-κωδικών το δεύτερο ,π.χ. 20/47 για τον ΜΑ΄1α., έτσι ώστε να 

γίνεται εύκολα αντιληπτή η συγκριτική αντιπαραβολή των επιδόσεών τους.  

Ήδη, έχει επεξηγηθεί τι σηματοδοτεί η κωδική ονοματοθεσία των υποκειμένων, ώστε να είναι 

κατατοπιστική σχετικά με τον αύξοντα αριθμό του εν είδει ταυτότητας, το φύλο, την ηλικία 

και το γλωσσικό επίπεδο που εκπροσωπεί. Ταυτόχρονα, είναι δυνατή η πληροφόρηση για την 

εξειδικευμένη "επίδοση" του κάθε υποκειμένου σε στρατηγικές ανά υποκατηγορία.  

Τέλος, στη δεξιά πλευρά του πίνακα τα νούμερα που εμφανίζονται αποτελούν το 

άθροισμα των κωδικών που ενεργοποιήθηκαν από το σύνολο των υποκειμένων ανά 

υποκατηγορία στρατηγικών, ανά επίπεδο ανάγνωσης και ανά  αναγνωστικό στάδιο. Στο 

σημείο "ένωσης" της οριζόντιας και κάθετης στήλης εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός 

/άθροισμα των κωδικών που προέκυψαν από την ποιοτική έρευνα (656). Ωστόσο, η πιο 

συστηματική και αναλυτική επεξεργασία καταγραφής και ερμηνείας των δεδομένων θα 

συνοδεύσει πιο εξειδικευμένους και τμηματικούς πίνακες και γι αυτό πιο εύχρηστους , ώστε 

να είναι πιο εστιασμένη, ευέλικτη και εμπεριστατωμένη η ανάλυσή τους. 
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Πίνακας  5.3  Αντιστοίχιση τυπολογικών υποκατηγοριών στρατηγικών σε πλήρη 

ονοματολογική περιγραφή με τη χρωματική παλέτα 

 

1.     Γνωστικές/ υποστηρικτικές επιφανειακής επεξεργασίας  →      ροζ χρώμα 

2.     Γνωστικές/ υποστηρικτικές βαθιάς επεξεργασίας  →                 κίτρινο 

3.     Γνωστικές μνημονικής προτεραιότητας →                                  γαλάζιο 

4.     Γνωστικές/ υποστηρικτικές της αντιστάθμισης →                       πράσινο 

5.     Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης →                                         πορτοκαλί 

6.     Μεταγνωστικές/αποτίμησης της αναγνωστικής διαχείρισης →   μπεζ 

7.     Κριτικής επεξεργασίας και κριτικού στοχασμού →                     κόκκινο 

 

Πίνακας   5.4   Συσχετιστικός - συγκριτικός για ποσοτικοποίηση χρήσης της βασικής 

τυπολογίας κατηγοριών στρατηγικών και κωδικών/στρατηγικών ανά μαθητή/τρια 

ΜΑΘΗΤΕΣ/ 

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

1. Γνωστικές/ 

υποστηρικτικές                                          

επιφανειακής 

επεξεργασίας   

2. Γνωστικές/ 

υποστηρικτικές 

βαθιάς 

επεξεργασίας   

3. Γνωστικές 

μνημονικής 

προτεραιότητας 

4. Γνωστικές/ 

υποστηρικτικές 

της αντιστάθμισης 

5. Κοινωνικο-

πολιτισμικής 

Επίγνωσης 

6. Μεταγνωστικές 

αποτίμησης της 

αναγνωστικής 

διαχείρισης 

7. Κριτικής 

επεξεργασίας 

και κριτικού 

στοχασμού 

ΜΑ'1α(48) 6 8 2 3 2 12 15 

ΜΑ2 α  (42) 4 9 2 3 3 15 6 

ΜΑ'3 β (33) 7 3 2 7 3 10 1 

ΜΑ4 β (31) 5 5 2 4 3 6 6 

ΜΑ'5 γ (24) 5 4 0 4 2 7 2 

ΜΑ6 γ(24) 6 4 0 5 3 3 3 

ΜΒ7 α (41) 5 8 1 5 3 9 10 

ΜΒ8 α (41) 6 7 1 4 4 9 10 

ΜΒ'9 β (29) 4 5 1 2 3 6 8 

ΜΒ10β (35) 5 3 4 4 4 6 9 

ΜΒ'11γ (29) 6 2 2 5 3 9 2 

ΜΒ12γ (25) 5 3 2 4 3 4 4 

Μ Γ'13α(58) 7 9 1 5 2 14 20 

Μ Γ 14α(53) 5 7 2 4 2 16 17 

ΜΓ'15β (34) 3 5 1 5 1 7 12 

ΜΓ 16β (42) 6 7 1 3 4 10 11 

ΜΓ'17γ (27) 4 2  2 4 4 11 

ΜΓ18γ (39) 8 6 2 3 4 5 11 
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Πίνακας    5.5        Συγκεντρωτικός και συσχετιστικός Πίνακας τυπολογικών κατηγοριών 

με επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης - Ποσοστοποίηση της συχνότητας εμφάνισης των 

αντίστοιχων κωδικών/στρατηγικών ανά αναγνωστικό στάδιο. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ                                    

ΓΡΑΠΤΟΥ                        

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ                        ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ 

ΑΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ* 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙ %  

ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Ε.Θ.Α. 1 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  

ΓΡΑΠΤΟΥ   

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γνωστικές-υποστηρικτικές  επιφανειακής  επεξεργασίας 70 + 15+ 0= 85 24,7% 

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας 20+ 52+ 0= 72 21% 

Γνωστικές μνημονικής προτεραιότητας 6+ 11 + 0= 17 5% 

Γνωστικές- Υποστηρικτικές  της αντιστάθμισης 4+ 69 +0 = 73 21,2% 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης 0+2+0 =2 0,6% 

Μεταγνωστικές, Αποτίμησης της αναγνωστικής διαχείρισης 47+48 +0= 95 27,6% 

Κριτικού στοχασμού και  κριτικής Επεξεργασίας 0   - 

  344 (52,5 %) 100% 

Ε.Θ.Α. 2 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ  

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

ΓΡΑΠΤΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γνωστικές-υποστηρικτικές  επιφανειακής  επεξεργασίας 0+9+0 = 9 29% 

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας 1+1+0= 2 6,5% 

Γνωστικές μνημονικής προτεραιότητας 1+5 +0= 6 19,5% 

Γνωστικές- Υποστηρικτικές  της αντιστάθμισης 0   - 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης 0   - 

Μεταγνωστικές, Αποτίμησης της αναγνωστικής διαχείρισης 0+9+5 = 14 45% 

Κριτικού στοχασμού και  κριτικής Επεξεργασίας 0  

  31 (4,8 %) 100% 

Ε.Θ.Α. 3 

ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΓΡΑΠΤΟΥ   

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γνωστικές-υποστηρικτικές  επιφανειακής  επεξεργασίας 0  

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας 0  

Γνωστικές μνημονικής προτεραιότητας 0+0+1 = 1 0,4% 

Γνωστικές- Υποστηρικτικές  της αντιστάθμισης 0  

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης 13+22+16= 51 20% 

Μεταγνωστικές, Αποτίμησης της αναγνωστικής διαχείρισης 3+14+26 = 43 17% 

Κριτικού στοχασμού και  κριτικής Επεξεργασίας 6+98+54= 158 62,5% 

  253  (38,5 %) 100% 

 

Η θέση (1η,2η,3η) που εμφανίζεται κάθε νούμερο (3η στήλη)  υποδεικνύει το αντίστοιχο 

αναγνωστικό στάδιο, δηλαδή προαναγνωστικό, κυρίως αναγνωστικό, μετα-αναγνωστικό.  

Ο παραπάνω συγκεντρωτικός πίνακας συσχετισμού υλοποίησης συγκεκριμένων τύπων 

στρατηγικών  από τους/τις μαθητές/τριες και επιπέδων ανάγνωσης που αντιστοιχούν σύμφωνα 

με την προαπαιτούμενη και προηγηθείσα  θεωρητική τεκμηρίωση της έρευνας, όπως αυτή 

αναπτύχθηκε, μας παρουσιάζει, πέρα από μια συνολική ποσοτικού τύπου διαβάθμιση χρήσης 
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στρατηγικών κατά αναγνωστικό επίπεδο, παράλληλα και τις ιδιαίτερες «προτιμήσεις» των 

υποκειμένων σε ειδικούς τύπους στρατηγικών προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε 

διαφορετικές αναγνωστικές προσεγγίσεις. Έτσι, σε ένα σύνολο 654 κωδικών- στρατηγικών 

που αναδύθηκαν από την θεματική ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που καταγράφηκαν, 

περίπου οι μισοί (344) αφορούν σε στρατηγικές που αποσκοπούν σε μια βασική, 

προκαταρκτική, διεκπεραιωτική αναγνωστική προσέγγιση και την οποία λίγο πολύ 

φιλοδοξούν να κατακτήσουν οι περισσότεροι μαθητές/τριες που εμπλέκονται σε μια τέτοιου 

τύπου μαθησιογνωστική  διαδικασία. Σε αυτό το επίπεδο της ανάγνωσης φαίνεται να γίνεται 

μια ομοιόμορφη και ισορροπημένη σχετικά χρήση γνωστικών στρατηγικών  ήπιας, βαθιάς και 

αντισταθμιστικής επεξεργασίας, καθώς και των μεταγνωστικών, που υπερτερούν σημαντικά 

έναντι αυτών με μνημονική προτεραιότητα (μόλις 5% επί του συνολικού αριθμού κωδικών 

της κατανόησης) και φυσικά των υπολειπόμενων κατηγοριών κοινωνικοπολιτισμικής 

επίγνωσης και κριτικής επεξεργασίας που είτε εμφανίζονται ελάχιστα είτε καθόλου. 

Προχωρώντας ή μάλλον ανεβαίνοντας αναγνωστική κλίμακα και περνώντας στην 

ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου παρατηρούμε καταρχήν μια κάθετη πτώση του 

πλήθους και της ευρύτητας χρήσης των στρατηγικών που της αναλογούν (31) σε σχέση με το 

προηγούμενο επίπεδο, γεγονός που κατά πάσα πιθανότητα συνδέεται με παγιωμένες 

αναγνωστικές τακτικές, με αδύναμα ή μη φιλόδοξα αναγνωστικά κίνητρα και προφανώς και 

με άγνοια χρήσης πιο «εξειδικευμένων» και ενσυνείδητων τεχνικών ανάγνωσης, που θα 

μπορούσαν εν δυνάμει να προάγουν μια πιο διεισδυτική και ώριμη ανάγνωση εκ μέρους των 

μαθητών/τριών, αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά τόσο τις γλωσσοδιδακτικές «ευθύνες» της 

σχολικής πρακτικής, όσο και την ανάγκη διδακτικής ενίσχυσής τους για πιο επαρκή 

αναγνωστικά αποτελέσματα. Εδώ, η κατανομή των τύπων των στρατηγικών που 

αξιοποιήθηκαν από τα υποκείμενα της έρευνας παρουσιάζει σημαντική ανομοιομορφία και 

αποκλίσεις. Παραδόξως, ίσως, εξακολουθούν οι στρατηγικές ήπιας γνωστικής επεξεργασίας 

να ενεργοποιούνται σημαντικά για μια ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου ενώ υποχωρούν 

σε πολύ μεγάλο βαθμό οι στρατηγικές ισχυρής γνωστικής επεξεργασίας, δεδομένο που 

συνάδει βέβαια με μια αναγνωστική απειρία και αμηχανία των μαθητών στο επίπεδο αυτό. 

Αρκετά αναμενόμενη μοιάζει να είναι η ευρύτατη χρήση στρατηγικών μεταγνωστικού τύπου 

που πρωτοστατούν (45%) και αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της κατηγορίας αυτής των 

στρατηγικών στην αναγνωστική ενδυνάμωση, ενώ και οι μνημονικές στρατηγικές φαίνεται ότι 

συμβάλλουν ικανά (19,5%) στην ερμηνευτική προσέγγιση. Τρεις τύποι/κατηγορίες 

στρατηγικών απουσιάζουν εντελώς από το ρεπερτόριο της ερμηνευτικής ανάγνωσης. Οι 

αντισταθμιστικές- αναμενόμενο από τη στιγμή που τα αναγνωστικά κενά μπορούν ίσως να 
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καλυφθούν από αυτές σε ένα πρώτο επίπεδο βασικής κατανόησης, όχι όμως και να 

επιτρέψουν περαιτέρω εμβαθύνσεις-, οι κριτικού τύπου στρατηγικές, που κυρίως υπηρετούν 

την κριτική, αναθεωρητική, προσωποκεντρική ανάγνωση ενώ οι στρατηγικές αξιοποίησης  

κοινωνικοπολιτισμικών διασυνδέσεων, επίσης παραδόξως δεν φάνηκε να ενεργοποιούνται. 

Προκύπτει, λοιπόν, ο προβληματισμός της μερικής ή περιορισμένης αξιοποίησης της 

κοινωνικής εμπειρίας και των κοινωνικών βιωμάτων, που δεν προάγεται σε γνωστικό και 

εμπειρικό εργαλείο  εξαγωγής υποδηλούμενων ή εμμέσως προσφερόμενων νοημάτων εκ 

μέρους των μαθητών/τριών, πιθανά γιατί η προσωπική εμπειρία αντί να διευρύνει και να 

εμβαθύνει τις αναγνωστικές οπτικές τους τελικά τις δεσμεύει και περιχαρακώνει σε στενά 

πλαίσια μονοσήμαντων και περιχαρακωμένων προσεγγίσεων.  

Τέλος, στο επίπεδο της κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης προέκυψε ένας μεγάλος 

αριθμός στη χρήση  στρατηγικών όχι όμως και στην ποικιλία. Φαίνεται- αρκετά αναμενόμενο- 

πως  μία δημιουργική, μετασχηματιστική, υπερκειμενική ανάγνωση κριτικού τύπου  δεν 

υποστηρίζεται τόσο από τις ποικίλες γνωστικές κατά βάση κατηγορίες στρατηγικών (ήπιας, 

βαθιάς και αντισταθμιστικής επεξεργασίας) όσο  από τις μεταγνωστικές στρατηγικές,  που 

ενδυναμώνουν την ενσυνείδητη και αυτοκατευθυνόμενη κριτική ανάγνωση αλλά και τις 

στρατηγικές κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης,  όπου εδώ συχνά το προσωπικό βίωμα και οι 

«εσωστρεφείς» εμπειρίες των εφήβων  αναβαθμίζονται σε αναγνωστικά κίνητρα κριτικής 

αμφισβήτησης, αντιπαραβαλλόμενου ελέγχου δεδομένων, στοχασμού και επανατοποθέτησης 

σε σχέση με  τις αποσπώμενες πληροφορίες και οπτικές του κειμένου.  

Να επισημανθεί, επίσης – αναφέρεται και στα ειδικά, αναλυτικά διευκρινιστικά σχόλια 

των κατηγοριών και της κωδικοποίησης- ότι η χαμηλή συχνότητα μνημονικού τύπου 

στρατηγικών για την προώθηση της κριτικής ανάγνωσης δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι για 

την επιτέλεσή της απαιτούνται και μνημονικής φύσης νοητικές διεργασίες. Υποστηρίζουμε, 

όμως ,απλά  ότι σε αυτές τις αναγνωστικές περιστάσεις δεν υφίσταται ζήτημα μνημονικής 

προτεραιότητας αλλά πως αυτή υπολείπεται έναντι της κριτικής κυρίως επεξεργασίας που 

αποτελεί και την στόχευση των αναγνωστών. Όπως ήταν αναμενόμενο, την δυναμική 

πρωτοκαθεδρία στην τυπολογία των στρατηγικών την κατέχουν οι στρατηγικές κριτικού 

στοχασμού και επεξεργασίας, που, ως ειδικής  και ιδιαίτερης τάξης  στρατηγικές, έχουν 

προταθεί από τον ερευνητή ως νέα ταξινομητική κατηγορία. 
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5.4 Αναλυτική παρουσίαση των συνολικών αποτελεσμάτων της ΘΠΑ κατά γενικό 

και θεματικό άξονα ανάλυσης με πίνακες, παρατηρήσεις και αναφορές. 

5.4.1 Γενικές περιγραφικές παρατηρήσεις 

Συνολικά και οι τρεις γενικοί θεματικοί άξονες απόκτησαν ως υποσύνολά τους επτά (7) 

ειδικούς θεματικούς άξονες. Στον πρώτο Γενικό Θεματικό Άξονα (προαναγνωστικό στάδιο: 

ΓΘΑ.1) εντάσσονται δύο (2) ειδικοί θεματικοί άξονες που αντιστοιχούν στο πρώτο επίπεδο 

ανάγνωσης (απλή κατανόηση κειμένου : ΕΘΑ.1α) και στο τρίτο αναγνωστικό επίπεδο 

(κριτική προσέγγιση κειμένου: ΕΘΑ.1γ). Στο δεύτερο  Γενικό Θεματικό Άξονα (κυρίως 

αναγνωστικό στάδιο: ΓΘΑ.2) αντιστοιχούν τρεις (3) ειδικοί θεματικοί άξονες (ΕΘΑ.2α 

/ΕΘΑ.2β /ΕΘΑ.2γ). Στον τρίτο Γενικό  Θεματικό Άξονα (μετα-αναγνωστικό στάδιο: ΓΘΑ.3) 

αντιστοιχούν δύο ειδικοί θεματικοί άξονες (ΕΘΑ.3β /ΕΘΑ.3γ). 

Συνολικά διαμορφώθηκαν 28 διακριτές και αναδυόμενες εκ των συγκεκριμένων 

ποιοτικών δεδομένων της έρευνας υποκατηγορίες στρατηγικών ανάγνωσης όλων των 

επιπέδων ανάγνωσης, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: εννιά (9) υποκατηγορίες στρατηγικών 

στο προαναγνωστικό στάδιο, δώδεκα (12) υποκατηγορίες στο κυρίως αναγνωστικό στάδιο και 

επτά (7) υποκατηγορίες στο μετα-αναγνωστικό στάδιο. Η αντίστοιχη κατανομή 

υποκατηγοριών ανά αναγνωστικό επίπεδο (βάθος ανάγνωσης), ανεξαρτήτως αναγνωστικού 

σταδίου έχει ως εξής: 11 υποκατηγορίες σε επίπεδο επιφανειακής κατανόησης, 7 

υποκατηγορίες σε επίπεδο ερμηνευτικής ανάγνωσης, 10 σε επίπεδο κριτικής προσέγγισης. 

Συνολικά προέκυψαν 145 κωδικοί -ως λειτουργικοί ορισμοί στρατηγικών -για όλα τα 

αναγνωστικά στάδια και επίπεδα ανάγνωσης και οι οποίοι κατανέμονται ως εξής στα 

αναγνωστικά στάδια (ΓΘΑ): 34  κωδικοί για το προαναγνωστικό στάδιο (ΓΘΑ.1), 83 για το 

κυρίως αναγνωστικό στάδιο (ΓΘΑ.2) και 28 για το μετα-αναγνωστικό στάδιο (ΓΘΑ.3). 

Αντίστοιχα η κατανομή των κωδικών κατά αναγνωστικό επίπεδο (ΕΘΑ) ανεξαρτήτως 

αναγνωστικού σταδίου έχει ως εξής: 71 κωδικοί σε επίπεδο κατανόησης , που υπερτερούν με 

αξιοσημείωτη διαφορά , 51 κωδικοί  σε επίπεδο κριτικής προσέγγισης και 23 κωδικοί, σαφώς 

περιορισμένος αριθμός των στρατηγικών σε επίπεδο ερμηνευτικής ανάγνωσης. Είναι φανερό 

όσο και αναμενόμενο ότι η εκτενέστερη χρήση και ενεργοποίηση στρατηγικών υλοποιείται 

στο κυρίως αναγνωστικό στάδιο (83 κωδικοί) ενώ για τις άλλες δύο φάσεις ανάγνωσης η 

αξιοποίηση στρατηγικών είναι σχεδόν μοιρασμένη, με κάποια μικρή απόκλιση υπέρ του 

προαναγνωστικού σταδίου. 
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Η συσχετιστική ενσωμάτωση των 28 διακριτών υποκατηγοριών στρατηγικών 

ανάγνωσης σε όλα συνολικά τα αναγνωστικά στάδια,  που ανέδειξαν τα δεδομένα,  στους 

επτά βασικούς ταξινομητικούς τύπους στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης (κατηγορίες), 

που η παρούσα έρευνα αποδέχεται και προτείνει, παρήξε τις σχετικές ομαδοποιήσεις και 

συζεύξεις, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας     5.6   Συσχετιστικός Πίνακας Κατηγοριών-Υποκατηγοριών 

στρατηγικών και κωδικών στρατηγικών 

Προτεινόμενη Ταξινομία Στρατηγικών 

Ανάγνωσης (7) 

Αναδυόμενες Υποκατηγορίες Στρατηγικών Ανάγνωσης                      

από τη ΘΠΑ (28) - Σύνολο Κωδικών/στρατηγικών (145) 

1. Γνωστικές/υποστηρικτικές                                          

επιφανειακής επεξεργασίας  (3/16) 

Γνωστικές-υποστηρικτικές επιφανειακής  επεξεργασίας (11) 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας επεξεργασίας (4) 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας ερμηνευτικής επεξεργασίας (1) 

2. Γνωστικές/υποστηρικτικές βαθιάς 

επεξεργασίας  (4/30) 

Γνωστικές ισχυρής επεξεργασίας (7) 

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας (11) 

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής επεξεργασίας  (11) 

Γνωστικές βαθιάς ανασκοπικής Επεξεργασίας  (1) 

3. Γνωστικές μνημονικής προτεραιότητας  

(5/12) 

Γνωστικές μνημονικής επεξεργασίας (1) 

Γνωστικές με μνημονική προτεραιότητα (6) 

Γνωστικές-ερμηνευτικές με μνημονική προτεραιότητα (1) 

Γνωστικές-υποστηρικτικές της μνημονικής διαχείρισης (3) 

Γνωστικές-υποστηρικτικές της κριτικής μνημονικής διαχείρισης (1) 

 

4. Γνωστικές/ υποστηρικτικές της 

αντιστάθμισης  (2/12) 

Γνωστικές- υποστηρικτικές  αντισταθμιστικού τύπου (2) 

Γνωστικές- υποστηρικτικές αντισταθμιστικής ανάγνωσης             (10) 

5. Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης  

(4/6) 

Κοινωνικοπολιτισμικής Διασύνδεσης (1) 

Κοινωνικοπολιτισμικής Αλληλεπίδρασης (1) 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης (2) 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης (2) 

6. Μεταγνωστικές/αποτίμησης της 

αναγνωστικής διαχείρισης(7/40)         

Μεταγνωστικής προεργασίας (7) 

Μεταγνωστικής κριτικής  προεργασίας (2) 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας (11) 

Μεταγνωστικής ερμηνευτικής επεξεργασίας (4) 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας κριτικής προσέγγισης (7) 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της Ερμηνευτικής ανάγνωσης                        (2)  

Μεταγνωστική Αποτίμηση της αναγνωστικής διαχείρισης                       (7) 

7. Κριτικής επεξεργασίας και κριτικού 

στοχασμού  (3/29) 

Κριτικής Προεργασίας  (2) 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης  (15) 

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας  (12)  
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Περιγραφή Πίνακα 5.6:  

Εμφανίστηκαν συνολικά τρεις (3) διακριτές υποκατηγορίες  στρατηγικών στην κατηγορία « 

Γνωστικές/ υποστηρικτικές επιφανειακής επεξεργασίας »  σε όλα τα αναγνωστικά επίπεδα  

υποβοηθώντας την απλή και ερμηνευτική κατανόηση κειμένου. Συμπεριλαμβάνουν 16 

κωδικούς/στρατηγικές. 

Η δεύτερη γενική κατηγορία  αναγνωστικών  στρατηγικών  «Γνωστικές/ υποστηρικτικές 

βαθιάς επεξεργασίας» συμπεριέλαβε  τέσσερις (4) υποκατηγορίες που υποστηρίχτηκαν από 30 

κωδικούς-στρατηγικές σε όλα τα αναγνωστικά στάδια με έμφαση στο πρώτο και δεύτερο 

επίπεδο ανάγνωσης. 

Ο τύπος στρατηγικών  «Γνωστικές μνημονικής προτεραιότητας»  συγκροτείται από πέντε (5) 

υποκατηγορίες που περιλαμβάνουν συνολικά 12  κωδικούς/στρατηγικές σε όλα τα 

αναγνωστικά στάδια και ενεργοποιούμενες  και στα τρία επίπεδα ανάγνωσης. 

Στην κατηγορία  στρατηγικών  «Γνωστικές/ υποστηρικτικές της αντιστάθμισης»  

διαμορφώθηκαν δύο (2) υποκατηγορίες με 12 κωδικούς/στρατηγικές που αξιοποιήθηκαν όλες   

στο αναγνωστικό επίπεδο της απλής κατανόησης για τα δύο πρώτα αναγνωστικά στάδια. 

Τέσσερις υποκατηγορίες στρατηγικών (4) συντάσσονται στη γενική κατηγορία της 

«Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης» αναδεικνύοντας 6 κωδικούς/στρατηγικές σε όλα τα 

αναγνωστικά στάδια και ενισχύοντας το πρώτο και τρίτο αναγνωστικό επίπεδο των μαθητών. 

Η κατηγορία  στρατηγικών «Μεταγνωστικές/αποτίμησης της αναγνωστικής διαχείρισης»  

συνδιαμορφώνεται από επτά (7) υποκατηγορίες στρατηγικών, που εμφανίστηκαν σε όλα τα 

αναγνωστικά στάδια και όλα τα επίπεδα ανάγνωσης με συνολικά 40 κωδικούς/στρατηγικές. 

Η ειδική και καινοφανώς προτεινόμενη κατηγορία στρατηγικών  «Κριτικής επεξεργασίας και 

κριτικού στοχασμού» αντιπροσωπεύεται με τρεις (3) υποκατηγορίες και 29 

κωδικούς/στρατηγικές, που καλύπτουν όλα τα αναγνωστικά στάδια και, όπως είναι και 

μεθοδολογικά και ερευνητικά  αναμενόμενο, υποστηρίζουν και προάγουν την κριτική 

προσέγγιση της ανάγνωσης ταυτιζόμενες με το τρίτο επίπεδο ανάγνωσης.  

5.4.2 Η συστηματοποίηση και η μεθοδολογία παρουσίασης των αποτελεσμάτων  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται εκείνοι οι κωδικοί/στρατηγικές, που ανά υποκατηγορία 

στρατηγικών φαίνεται να τυγχάνουν ευρύτερης και συχνότερης χρήσης από περισσότερους 

μαθητές. Δηλαδή, είναι πιο δημοφιλείς, όσον αφορά στη διασπορά της χρήσης τους, σε όλες 

τις ομάδες και υποομάδες μαθητών/τριών, καθώς φαίνεται ότι δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από 

τις μεταβλητές (φύλο, ηλικία, επίδοση), που έθεσε ως ερευνητικούς άξονες αναφοράς η 
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παρούσα έρευνα. Η επιλογή αυτή σχετίζεται με τους σκοπούς και στόχους της παρούσας 

έρευνας να αναδείξει  το εύρος, την ποικιλία και τα ποιοτικά τυπολογικά στοιχεία χρήσης 

κατηγοριών/υποκατηγοριών στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης ανά αναγνωστικό 

στάδιο και ανά επίπεδο βάθους ανάγνωσης αλλά και τους συσχετισμούς αυτών των επιλογών 

με κατηγορικά δημογραφικά και ποιοτικά/γλωσσομαθησιακά χαρακτηριστικά των 

υποκειμένων. 

Ο ερευνητής έθεσε, για τις ανάγκες και τα μεγέθη της παρούσας έρευνας, ως 

συμβατικό μέτρο/ποσοστό  καθορισμού μιας στρατηγικής (κωδικού) ως υψηλής συχνότητας 

(υ), την παρουσία-αναφορά της σε τουλάχιστον 10 υποκείμενα από τα 18 (10 ≤ υ / ≈60% έως 

100%) ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, επίδοσης. Επίσης, αποδεχόμαστε ως ποσοστό μέτριας 

συχνότητας  εμφάνισης κωδικού (μ) τη διακύμανση από 9 έως 4 αναφορές (4 ≤ μ ≤ 9/ ≈ 22% 

έως 50%)  και χαμηλής συχνότητας (χ) την εμφάνιση του κωδικού σε 1 έως 3 μαθητές/τριες (1 

≤ χ ≤ 3/ ≈ 7% έως 21%). Η ποσόστωση, που περιγράφει την αναλογία της εμφάνισης 

στρατηγικών με κριτήριο τη συχνότητα ή «δημοφιλία» χρήσης τους διαμορφώνεται  συνολικά 

για όλα τα στάδια ανάγνωσης και για όλους τους κωδικούς (145) ως εξής: 21 κωδικοί 

ευρύτατης χρήσης (υ ≈ 15%), 78 κωδικοί μέτριας συχνότητας εμφάνισης (μ ≈ 54%) και 46 

κωδικοί περιορισμένης χρήσης /χαμηλής συχνότητας εμφάνισης (χ ≈ 31%). 

Η παραπάνω κατανομή συχνοτήτων χρήσης και εμφάνισης κωδικών/στρατηγικών μας 

υποδεικνύει ότι η πλειονότητά τους αφορά τις πιο «ειδικές» χρήσεις των στρατηγικών από 

ενδεχομένως  συγκεκριμένες ομάδες υποκειμένων σε αντιπαραβολή  με τη γενικευμένη χρήση 

κωδικών, που αποτελούν μια μικρή μειοψηφία και  που μοιάζει να μην «εξειδικεύονται» σε 

«κατηγορίες» υποκειμένων.  Το δεδομένο αυτό μας μπορεί να μας οδηγήσει σε παρατηρήσεις 

και πιθανά συμπεράσματα σε σχέση με συνδέσεις και συσχετισμούς  τους  με ειδικά και 

προσδιορισμένα από την ερευνητική διαδικασία χαρακτηριστικά. Μάλιστα, στο βαθμό που 

πολλές  στρατηγικές χαμηλής συχνότητας στοιχίζονται με ομοειδή  ειδικά κατηγοριοποιητικά 

χαρακτηριστικά μαθητών μας παρέχεται η δυνατότητα να επισημάνουμε τους συσχετισμούς, 

να πιθανολογήσουμε αλληλεξαρτήσεις, ώστε στη συνέχεια να αναζητήσουμε, μέσω 

περαιτέρω ερευνών, την εδραίωση  και την τελική γλωσσοπαιδαγωγική αξιοποίησή τους. 

Ωστόσο και οι κωδικοί «ευρείας και μέτριας» χρήσης μας δίνουν το πλεονέκτημα να 

εκτιμήσουμε με ενάργεια την κατανομή τους σε όλες τις ομάδες υποκειμένων, συμβάλλοντας 

έτσι με διαφορετικό τρόπο στον ίδιο στόχο της διερεύνησης των ίδιων στόχων.Επίσης, για 

αρτιότερη και συστηματικότερη παρακολούθηση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων 

προκρίθηκε η ακολουθία των αναφορών να συντονίζεται με τον παρακάτω 

συγκεντρωτικό/συγκεφαλαιωτικό πίνακα που συμπεριλαμβάνει τους κωδικούς/στρατηγικές 
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ανά αναγνωστικό στάδιο (Γ.Θ.Α.), ανά επίπεδο κατανόησης (Ε.Θ.Α.) με τους πλήρεις 

λειτουργικούς ορισμούς τους, την τυπολογική τους κατάταξη σε υποκατηγορίες στρατηγικών 

ανάγνωσης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με βάση την εξειδικευμένη λειτουργία τους σε κάθε 

στάδιο και επίπεδο ανάγνωσης, και εντασσόμενες βέβαια  στις υπερκείμενες γενικές 

κατηγορίες στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης που προτάθηκαν ως τυπολογικό σύστημα 

ταξινόμησης στρατηγικών από τον ερευνητή.                                                            

 Είναι χρήσιμο εδώ να επισημάνουμε πως οι καταγεγραμμένες αναφορές των μαθητών, 

όπως μεταφέρονται αυτούσιες από το ερευνητικό υλικό που συλλέχθηκε με τη μέθοδο της 

ΠΠΕ, δεν είναι δυνατόν να καλύψουν όλους τους κωδικούς (145). Κάτι τέτοιο θα 

δημιουργούσε τεράστια συσσώρευση στοιχείων (τα οποία ο ενδιαφερόμενος μελετητής ούτως 

ή άλλως μπορεί να ανασύρει από τα Παραρτήματα) χωρίς να προσθέτει κάτι περισσότερο στη 

βασική κατανόηση του ερευνώμενου ζητήματος. Επομένως, παρουσιάζονται ενδεικτικές 

αναφορές που καλύπτουν ένα αρκετά ευρύ φάσμα κατηγοριών και αντικατοπτρίζουν τις 

κύριες αναγνωστικές επιλογές και γλωσσομαθησιακές συμπεριφορές των υποκειμένων.    

Τέλος, εξηγούμε εδώ ότι οι αναφορές που εμφανίζονται με μέτρια ή χαμηλή 

συχνότητα στις εκπεφρασμένες αναγνωστικές-νοητικές λειτουργίες τους στη διάρκεια της 

συγκεκριμένης αναγνωστικής διαδικασίας,  θα παρουσιαστούν συνδυαστικά με άλλους 

πίνακες συσχετισμών (βλ. ..), οι οποίοι αναδεικνύουν την αξιοποίηση στρατηγικών από τα 

υποκείμενα σε συνάρτηση με τις διερευνώμενες και προσδιορισμένες μεταβλητές (φύλο, 

ηλικία, επίδοση), εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται ότι η σαφώς πιο περιορισμένη 

χρήση τους αποκαλύπτει συνάφειες και αλληλεπιδράσεις με συγκεκριμένες 

«ομάδες/κατηγορίες» μαθητών, στοιχεία που, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν και τους 

βασικούς διατυπωμένους στόχους της έρευνας.   
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Πίνακας   5.7.1 Παρουσίαση κωδικών με λειτουργικούς ορισμούς για Γ.Θ.Α.1 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο  (Γ.Θ.Α.1) *1 

 

Υποκατηγορίες Στρατηγικών     (9) Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  (34) 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου   (Ε.Θ.Α.1α) *2 

 

Υποκατηγορίες Στρατηγικών     (6) Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  (29) 

(Στις παρενθέσεις δίπλα στον τίτλο της 

κατηγορίας αναγράφεται το πλήθος των 

κωδικών που  αντιστοιχούν σε κάθε 

κατηγορία-τύπο στρατηγικών) 

(Ο κάθε κωδικός περιγράφει ως λειτουργικός ορισμός (εν είδη 

λειτουργικού ορισμού) την αξιοποίηση μιας στρατηγικής των 

υποκειμένων της έρευνας) 

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   

επιφανειακής  επεξεργασίας (11) 

ΓΡΑΝΔΙΘΕΠ = Γρήγορη επιλεκτική  ανάγνωση για  αρχική 

διερεύνηση θεματικού περιεχομένου (skimming) 

ΓΡΑΝΕΝΠΛΗ = Γρήγορη ανάγνωση για εντοπισμό 

πληροφοριών (scanning) (π.χ. λέξεις-κλειδιά, άγνωστο 

λεξιλόγιο, κτλ) 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη 

περιεχομένου του κειμένου 

ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 

περιεχομένου 

ΠΡΑΞΕΝΛΕΞ = Πρόδρομη αξιοποίηση ενσωματωμένων 

λεξιλογικών ερμηνειών 

ΑΞΠΡΠΛΔΙΚ = Αξιοποίηση προ-κειμενικών πληροφοριών 

για διευκόλυνση κατανόησης. 

ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών 

στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΥΠΛΕΓΝΕΠ = Υπογράμμιση άγνωστων/δυσνόητων λέξεων 

/φράσεων για περαιτέρω γνωστική επεξεργασία 

ΑΞΕΤΑΝΚΙ* = Αξιοποίηση τίτλου/εικόνας ως αναγνωστικού 

κινήτρου  

ΥΠΑΞΓΛΜΙ = Υπογράμμιση αξιοποιήσιμων γνωστικά 

γλωσσικών μικροδομών (λ.χ. λέξεις, φράσεις, προτάσεις)  

ΓΕΠΡΜΟΧΑ = Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-
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οπτικών χαρακτηριστικών του κειμένου (λ.χ. μέγεθος, δομή, 

πολυτροπικότητα, σελιδοποίηση, κτλ) 

Γνωστικές ισχυρής επεξεργασίας (7) ΑΞΣΗΜΚΑΤ = Αξιοποίηση (υπο)σημειώσεων για 

κατανόηση 

ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ* = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 

προετοιμασία κατανόησης  

ΠΡΑΞΣΥΔΡ* = Πρόδρομη αξιοποίηση συνοδευτικών 

δραστηριοτήτων του κειμένου για υποβοήθηση κατανόησης  

ΑΝΓΝΚΕΙΕΙ* = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης τυπικών 

χαρακτηριστικών των κειμενικών ειδών  

ΠΡΑΝΠΛΚΑ = Πρόδρομη αναζήτηση ομοθεματικών 

πληροφοριών για υποβοήθηση κατανόησης 

ΧΡΠΡΣΗΠΡΓ = Χρήση προκαταρκτικών σημειώσεων με 

βάση προϋπάρχουσα γνώση 

ΠΡΑΞΔΟΠΑ = Προκαταρκτική αξιοποίηση της οργανωμένης 

δομής της παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης) 

Γνωστικές μνημονικής επεξεργασίας (1) ΑΝΠΡΓΝΜΑ* = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 

μάθηση   

Γνωστικές- Υποστηρικτικές  

αντισταθμιστικού  τύπου (2) 

ΧΡΕΞΠΗΓΛΕΞ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 

διαδίκτυο) για  πρόδρομη γλωσσική εξομάλυνση 

ΑΝΠΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση προαναγνωστικής υποστήριξης  

από έγκυρα πρόσωπα 

Μεταγνωστικής προεργασίας (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ = Προετοιμασία αντιμετώπισης 

αναγνωστικών δυσκολιών 

ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ* = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης 

στρατηγικών κατανόησης κειμένου  

ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και 

τρόπου ανάγνωσης 

ΠΡΤΡΑΝΕΞΚ = Προσχεδιασμός  στόχων και τρόπου 

ανάγνωσης ανάλογα με το κειμενικό είδος, τις συνθήκες 

ανάγνωσης, κ.ά. (εξωγενή κίνητρα). 

ΠΡΤΡΑΝΕΣΚ = Προσχεδιασμός στόχων και τρόπων 

ανάγνωσης ανάλογα με εσωτερικά κίνητρα (διάθεση, 
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προσωπικό ενδιαφέρον, κτλ) 

ΑΞΣΥΝΔΡΑ* = Αξιοποίηση συνοδευτικών δραστηριοτήτων 

του κειμένου για υποβοήθηση κατανόησης  

ΑΝΚΕΙΕΙΣΚ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για 

προσδιορισμό του σκοπού του κειμένου 

 

Κοινωνικοπολιτισμικής Διασύνδεσης (1) ΑΞΕΙΑΛΚΟΙ = Αξιοποίηση εικόνας ως μέσου 

αλληλεπίδρασης με κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα. 
 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου  (Ε.Θ.Α.1γ) 

 

Υποκατηγορίες Στρατηγικών  (3) Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί   (5) 

Μεταγνωστικής κριτικής  προεργασίας (2) 
 

 

 

ΠΡΑΙΣΤΚΡΠ* = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης 

στρατηγικών κριτικής προσέγγισης  

ΠΡΑΞΑΝΔΙ = Πρόδρομη αξιολόγηση  αναγνωστικής 

διαδικασίας με προαναγνωστικά κριτήρια 

Κοινωνικοπολιτισμικής  

Αλληλεπίδρασης(1) 

ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με 

κοινωνικές εμπειρίες 

Κριτικής Προεργασίας(2) ΕΓΚΕΑΝΚΙ* = Πρόδρομη αξιολόγηση εγκυρότητας 

κειμένου ως αναγνωστικό κίνητρο/κριτήριο 

ΠΡΓΛΜΟΧΑ* = Πρόβλεψη γλωσσομορφολογικών 

χαρακτηριστικών με προαναγνωστικά κριτήρια  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Γ.Θ.Α. = 9  ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ Γ.Θ.Α. = 34 

*1Όπου το νούμερο αντιστοιχεί στο Γενικό Θεματικό Άξονα (τρεις διαδοχικές αναγνωστικές 

φάσεις= 1,2,3) 

*2 Όπου το γράμμα (α, β, γ) υποδεικνύει τον Ειδικό Θεματικό Άξονα (τρία αναγνωστικά 

επίπεδα: κατανόησης κειμένου, ερμηνευτικής προσέγγισης κειμένου, κριτικής προσέγγισης 

κειμένου) 

Στο προαναγνωστικό στάδιο ανάγνωσης ((Γ.Θ.Α.1) και ειδικότερα στο επίπεδο της απλής 

αναγνωστικής κατανόησης αναδείχτηκαν  γνωστικές στρατηγικές ήπιας/επιφανειακής  
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επεξεργασίας ιδιαίτερα δημοφιλείς, όπως η στρατηγική με τον κωδικό ΑΞΤΙΠΡΠΕ (= 

Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου που αξιοποιήθηκε από όλα τα 

υποκείμενα της έρευνας). Ο ΜΑ΄5γ  αναφέρει«Και μετά διάβασα τον τίτλο ..Γιατί και ο 

τίτλος μερικές φορές μας δίνει πληροφορίες για το θέμα .». Συχνότατη εμφανίζεται η 

στρατηγική της αξιοποίησης της εικόνας για πρόβλεψη του περιεχομένου (ΑΞΕΙΠΡΠΕ). 

Εξηγεί ο ίδιος μαθητής: ««Πρώτα είδα τις εικόνες. Το κάνω σε κάθε κείμενο όταν έχει 

εικόνες… Μετά γύρισα πίσω και έψαξα μήπως έχει και άλλες εικόνες για να ξέρω στο 

περίπου με ποιο θέμα έχω να κάνω». Αρκετοί μαθητές/τριες επικεντρώνουν τη προσοχή 

τους σε τυπογραφικά και γραφηματικά στοιχεία του κειμένου επενδύοντας σε αυτά 

μεγαλύτερη προσοχή για άντληση προαναγνωστικού νοήματος, όπως  η  ΜΑ4β που αναφέρει: 

«Και εγώ, όπως είπαν τα παιδιά, κοιτάζω τις μαύρες λέξεις … Περίπου έκανα κάποιες 

υποθέσεις ..». Στην κατηγορία των στρατηγικών ισχυρής ή βαθιάς επεξεργασίας από τους 7 

κωδικούς που εμφανίστηκαν κανένας δε φαίνεται να είναι ευρείας αποδοχής, καθώς η 

πλειονότητά τους συνδέεται με μαθητές και μαθήτριες υψηλών επιδόσεων ανεξαρτήτως 

ηλικιακής ταξινόμησης. - Η μέτριας συχνότητας αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης 

για προετοιμασία της  κατανόησης (ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ) ως στρατηγική ισχυρής επεξεργασίας  

φαίνεται να προτιμάται κυρίως από μαθητές/τριες υψηλών αναγνωστικών επιδόσεων (από τις 

8 αναφορές οι 6 ανήκουν σε μαθητές αυτής της «ομάδας»: ΜΑ2α: «Ναι,, το έκανα και εγώ 

επειδή σε κάποια θέματα έχω κάποιες πρώτες γνώσεις. Για παράδειγμα για το junk food  

όλοι ξέρουμε ότι είναι βλαβερό για την υγεία μας, ότι προκαλεί καρκίνο και διάφορες 

άλλες ασθένειες ». Παρόμοια αποτελέσματα ισχύουν και σε σχέση με τη μοναδική 

στρατηγική μνημονικής επεξεργασίας που εμφανίζεται σε αυτό το στάδιο και συνδέεται με 

μαθητές/τριες υψηλών γλωσσικών επιδόσεων. Η πολύ περιορισμένη χρήση στρατηγικών 

αντισταθμιστικού τύπου (2) σε αυτήν την πρώιμη αναγνωστικά φάση δεν μπορεί να συνδεθεί 

με συγκεκριμένες κατηγορίες μαθητών/τριών. 

Στην κατηγορία κωδικών μεταγνωστικής προεργασίας αρκετά διευρυμένη εμφανίζεται 

η στρατηγική της πρόδρομης αιτιολόγησης στη χρήση στρατηγικών κατανόησης κειμένου 

(ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ), η οποία δε φαίνεται να συσχετίζεται με υποκείμενα συγκεκριμένης 

«ομάδας»: «Αργά, όπως το διαβάζω πάντα, γιατί αν το κάνω γρήγορα δεν θα καταλάβω πολλά 

πράγματα.» διαπιστώνει η ΜΒ12γ αναφερόμενη στον τρόπο που προσχεδιάζει να διαβάσει το 

κείμενο αιτιολογώντας την αναγνωστική αυτή επιλογή. Επίσης, μια ισχυρή πλειονότητα των 

μαθητών/τριών (14 από τους 18) φαίνεται ότι προσχεδιάζουν τους αναγνωστικούς στόχους ή 

και τις μεθόδους ανάγνωσης του κειμένου ανεξάρτητα από το πόσο συνειδητά και 

αιτιολογημένα γίνεται αυτό (ΠΡΣΤΤΡΑΝ): ΜΓ΄13α:«Εγώ πριν ξεκινήσω να δω το κείμενο 
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διάβασα πρώτα από όλα τις οδηγίες και έκανα και αυτό που είπε η Μ14, δηλαδή κοίταξα αν 

είναι μεγάλο, γιατί αν είναι μεγάλο θέλει περισσότερη προσοχή πιστεύω, μεγαλύτερη 

αυτοσυγκέντρωση …». Οι στρατηγικές με επίκεντρο το κοινωνικοπολιτισμικό περιεχόμενο 

δεν αξιοποιούνται ιδιαίτερα από τους μαθητές για την απλή κατανόηση  αναπτύσσοντας μόνο 

έναν κωδικό πολύ περιορισμένης συχνότητας χρήσης. Αντίθετα, φαίνεται ότι περνώντας στον 

ειδικό θεματικό άξονα της κριτικής προσέγγισης (Ε.Θ.Α. 1γ) η μία και μοναδική στρατηγική 

κοινωνικοπολιτισμικής αλληλεπίδρασης που εμφανίζεται (ΠΡΣΥΚΟΕΜ= Προαναγνωστική 

σύνδεση κειμένου με κοινωνικές εμπειρίες) είναι ευρύτατης αποδοχής και χρήσης αλλά με μία 

εμφανή προτίμησή της από υποκείμενα των δύο μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων (β΄& 

γ΄τάξης). Έτσι η ΜΒ7α αναφέρει χαρακτηριστικά: «Που μιλάει για την εξάρτηση γενικά στο 

ίντερνετ,  που είναι θέμα και για μας στη σημερινή κοινωνία και μας ενδιαφέρει». Μόνο ένας 

μαθητής της α΄τάξης έκανε χρήση της.  Τέλος, διαπιστώνεται ότι και στις υπόλοιπες 

υποκατηγορίες στρατηγικών του άξονα της κριτικής προσέγγισης (μεταγνωστικής κριτικής 

προεργασίας και κριτικής προεργασίας), δηλαδή της πιο βαθιάς, σύνθετης και απαιτητικής 

αναγνωστικής προσέγγισης εμφανίζονται περιορισμένοι κωδικοί (2 & 2 αντίστοιχα) και 

συσχετισμένοι με ειδικά κατηγοριοποιητικά χαρακτηριστικά (μεταβλητές) των υποκειμένων, 

όπως θα φανεί και στους επόμενους πίνακες. 

 

Πίνακας 5.7.2  Παρουσίαση κωδικών με λειτουργικούς ορισμούς για Γ.Θ.Α.2 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο  (Γ.Θ.Α.2) 

 

Υποκατηγορίες Στρατηγικών (12) Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί (83) 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου    

 

Υποκατηγορίες Στρατηγικών (5) 

 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί (42) 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 

επεξεργασίας (4) 

ΥΠΣΗΔΙΚΑ = Υπογράμμιση ή κράτηση σημειώσεων για 

διευκόλυνση κατανόησης  

ΑΞΕΝΛΕΞΕΡ = Αξιοποίηση ενσωματωμένων λεξιλογικών 

ερμηνειών 

ΥΠΑΓΔΥΛΕ = Υπογράμμιση άγνωστων ή δυσνόητων 

λέξεων/φράσεων 

ΑΞΓΡΦΤΥΚΑ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
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τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για  κατανόηση 

κειμένου 

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας 

(11) 

ΑΝΛΕΞΤΜΗ = Ανάλυση λέξης σε γνωστά τμήματα 

ΑΞΠΡΕΜΠΚΑ* = Αξιοποίηση προσωπικών εμπειριών για 

κατανόηση  

ΑΝΠΡΓΝΚΑ*  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 

κατανόηση  

ΔΙΑΝΟΗΣΕΙ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής σειράς 

του κειμένου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του 

κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 

ΑΞΔΟΠΑΡ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής της 

παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης) 

ΑΞΕΞΣΥΣΥ* = Αξιοποίηση εξωτερικών γλωσσικών 

συνδέσεων (λ.χ. διαρθρωτικές, μεταβατικές λέξεις) για έλεγχο 

της σημασιολογικής συνοχής  

ΑΞΕΣΣΥΣΥ* = Αξιοποίηση εσωτερικών συνδέσεων 

(επανάληψη, συνώνυμα, υπερώνυμα, κτλ) για έλεγχο της 

σημασιολογικής συνοχής  

ΑΞΓΡΦΤΥΛΕ* = Αξιοποίηση γραφηματικών και 

τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για εμπλουτισμό 

λεξιλογίου  

ΑΞΤΥΕΠΔΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών 

στοιχείων του κειμένου (λ.χ. έντονα/υπογραμμισμένα 

στοιχεία) για υποβοήθηση επεξεργασίας συνοδευτικών 

δραστηριοτήτων 

ΕΝΛΕΒΑΣΗΚ = Εντοπισμός λέξεων/φράσεων βαρύνουσας 

σημασίας για διευκόλυνση κατανόησης. 

Γνωστικές με μνημονική 

προτεραιότητα 

(6) 

 

 

ΑΝΕΛΟΜΚΕΙ* = Ανακαλώ και ελέγχω (ή αντιπαραβάλλω) 

ομοθεματικά κείμενα για διαμόρφωση άποψης  

ΑΞΓΡΦΤΥΑΠ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 

τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για απομνημόνευση 

ΑΞΠΛΑΝΠΕ = Αξιοποίηση πλαγιότιτλων για υποβοήθηση 
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 της ανάκλησης του περιεχομένου 

ΣΥΝΟΕΙΑΠ* = Σύνδεση με  νοητική εικόνα ως 

απομνημονευτική τεχνική 

ΑΞΔΟΜΝΔΙ = Αξιοποίηση της οργανωτικής δομής του 

κειμένου (λ.χ. παράγραφοι) για μνημονική διευκόλυνση  

ΑΞΓΡΑΠΔΕ = Αξιοποίηση γραφής ως μέσο απομνημόνευσης 

αναγνωστικών δεδομένων 

Γνωστικές-υποστηρικτικές 

αντισταθμιστικής ανάγνωσης (10) 

ΕΠΑΝΕΠΝΟ = Επαναληπτική εξ αρχής ανάγνωση του 

κειμένου για επανάκτηση νοητικής αλληλουχίας 

ΠΡΠΑΑΝΡΟ = Πρόδρομη παρέκκλιση της αναγνωστικής 

ροής 

ΠΑΛΕΔΙΑΝ = Παράλειψη λέξης/φράσης για διευκόλυνση της 

ανάγνωσης 

ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 

νοήματος λεξιλογίου 

ΑΝΛΕΣΥΔΙΑ = Αντικατάσταση λέξεων με χρήση 

συνωνύμων για διευκόλυνση της ανάγνωσης 

ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 

διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  

ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από 

έγκυρα πρόσωπα 

ΕΠΑΝΣΗΕΞ = Επαναληπτική ανάγνωση προτασιακής δομής 

για σημασιολογική εξομάλυνση 

ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης 

(λ.χ. φράσης, παραγράφου) 

ΕΠΕΠΣΗΥΠ = Επανάγνωση ως επαλήθευση 

σημασιολογικών υποθέσεων 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας (11) ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον 

αναγνωστικό στόχο 

ΠΡΑΝΚΕΕΙΔ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο 

κειμενικό είδος 

ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για 

κατανόηση  
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ΑΝΣΤΠΕΕΙΚ = Αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάγνωσης 

ανάλογα με περιεχόμενο/είδος  κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το 

ενδιαφέρον, αν άπτεται της πραγματικότητας του 

υποκειμένου, κτλ) 

ΕΠΥΠΛΕΣΥ* = Επαλήθευση υπόθεσης για κατανόηση λέξης 

με συνδυασμό στρατηγικών  

ΑΞΔΟΕΝΚΑ = Αξιολόγηση κειμενικών δομών ως παράγοντα 

ενίσχυσης της κατανόησης 

ΑΙΧΡΣΤΚΑ = Αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης 

κειμένου 

ΠΑΞΣΥΝΔΡΑ* = Παράλληλη αξιοποίηση συνοδευτικών 

δραστηριοτήτων του κειμένου για έλεγχο  κατανόησης  

ΝΟΠΑΑΥΚΑ = Νοητική  αναπαραγωγική παράφραση 

περιεχομένου ως μέσο αυτοελέγχου κατανόησης 

ΠΡΑΝΠΕΚΕΙ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο 

περιεχόμενο του κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το ενδιαφέρον, αν 

άπτεται της πραγματικότητας του υποκειμένου, κτλ) 

ΑΞΠΕΕΝΚΑ = Αξιολόγηση στοιχείων περιεχομένου (λ.χ. 

επιχειρήματα, πληροφορίες, τεκμήρια, κτλ) ως παράγοντας 

ενίσχυσης κατανόησης (ερμηνείας) 
 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου   (Ε.Θ.Α.2β) 

 

Υποκατηγορίες Στρατηγικών   (4) 

 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  (17) 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 

ερμηνευτικής επεξεργασίας (1) 

ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ* = Αξιοποίηση γραφηματικών και 

τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή 

κατανόηση) κειμένου          

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής 

επεξεργασίας  (11) 

ΑΞΕΙΚΕΜΒ = Πολυσημική ανάγνωση εικόνων για 

εμβάθυνση κατανόησης 

ΔΙΑΝΟΗΑΛ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής 

αλληλουχίας του κειμένου 

ΔΙΝΟΑΛΕΡΠ = Διατήρηση  της νοητικής αλληλουχίας του 
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κειμένου ως μέσο ερμηνευτικής προλείανσης. 

ΑΝΣΗΚΕΕΝ = Ανάπτυξη συμπεριληπτικών σημειώσεων με 

εστίαση στις κεντρικές έννοιες.  

ΔΗΑΝΠΛΠΑ =  Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των 

παραγράφων (γραπτώς ή νοητά) 

ΝΟΣΥΑΝΠΑ = Νοητικά συνοπτική αναπαραγωγή 

περιεχομένου ως δημιουργική παράφραση  

ΑΝΠΡΓΝΕΡ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 

ερμηνεία  

ΕΠΛΕΣΥΕΡ = Επαναδιατύπωση και παράφραση (νοητικά ή 

γραπτά)λεκτικών συνόλων για προσπέλαση ερμηνείας 

(κατανόησης) 

ΑΝΑΠΔΟΠΕ = Αναπαραστατική απεικόνιση κειμενικής 

δομής και σημασιολογικού περιεχομένου (λ.χ. μέσω 

σχεδιαγράμματος, εννοιολογικού χάρτη, πίνακα, κτλ) 

ΕΠΥΦΕΡΕΜ = Επισήμανση υφολογικών σχημάτων για 

ερμηνευτική εμβάθυνση 

ΑΞΝΟΕΙΕΡΠ = Αξιοποίηση νοητικών εικόνων ως 

ερμηνευτική προσέγγιση περιεχομένου  

Γνωστικές-ερμηνευτικές με μνημονική 

προτεραιότητα (1) 

ΔΗΑΝΠΛΜΝΕ = Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των 

παραγράφων (γραπτώς ή νοητά) για μνημονική εμπέδωση 

Μεταγνωστικής ερμηνευτικής  

επεξεργασίας (4) 
 

ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ* = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών 

στοιχείων για αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης /ερμηνείας 

ΕΠΜΔΑΞΕΡΜ = Επισήμανση μορφολογικών/δομικών 

στοιχείων για αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης /ερμηνείας 

ΑΝΚΕΙΕΙΕΡ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για ενίσχυση 

της ερμηνευτικής προσέγγισης  

ΑΞΓΛΑΝΚΙ = Αξιολόγηση γλωσσοϋφολογικών στοιχείων ως 

αναγνωστικό κίνητρο (λ.χ. νεανικό λεξιλόγιο, αμεσότητα 

ύφους, κτλ) 

 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου  (Ε.Θ.Α.2γ) 
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Υποκατηγορίες Στρατηγικών   (3) 

 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί   (24) 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης (2) 

 

 

 

 

ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με 

προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 

ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση 

κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή διαπροσωπικής) 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας κριτικής 

προσέγγισης (7) 

 
 

ΑΞΚΕΙΣΥΠΡ = Αξιοποίηση κειμένου ως συγγραφικού 

προτύπου και μετασχηματιστικής γνώσης 

ΕΓΛΔΥΑΠΑΝ* = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών 

δυσκολιών για αποτίμηση της αναγνωστικής διαχείρισής τους.  

ΑΥΑΝΔΙΑΥ = «Αυτοπαρακολούθηση» της αναγνωστικής 

διαδικασίας και αναγνωστική «αυτεπίγνωση» 

ΑΞΜΟΠΟΚΙΑ = Αξιολόγηση μορφολογικής ποικιλίας (λ.χ. 

πολυτροπικότητα) ως αναγνωστικό κίνητρο                                                           

ΑΥΑΥΠΡΠΡ = Αυτοέλεγχος και αυτοαξιολόγηση 

προαναγνωστικών προβλέψεων  

ΑΞΓΛΚΕΣΤ = Αξιοποίηση γλωσσοϋφολογικών 

χαρακτηριστικών για προσδιορισμό των κειμενικών στόχων 

ΑΝΚΕΙΕΙΚΡ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για ενίσχυση 

της κριτικής προσέγγισης  

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης 

(15) 

ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με 

κοινωνική πραγματικότητα 

ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων 

πληροφοριών/γνώσεων 

ΑΞΑΝΠΡΑΠ = Αξιολόγηση και αντιπαραβολή περιεχομένου                                                               

σε σχέση με προσωπικές απόψεις/στάσεις 

ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και 

συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 

ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς 

και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα 

ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου 
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ως πηγή πληροφοριών 

ΕΛΕΓΚΔΙΑ = Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με 

διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων 

ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που 

υπερβαίνουν τα «όρια» του κειμένου 

ΑΝΤΕΛΟΜΚΕ = Αντιπαραβάλλω κα ελέγχω ομοθεματικά 

κείμενα για διαμόρφωση  προσωπικής άποψης  

ΠΡΕΠΑΠΣΤ* = Προβληματισμός και επανέλεγχος απόψεων, 

στάσεων, αξιών. 

ΕΛΑΞΜΕΠΕΙ = Έλεγχος και αξιολόγηση μέσων πειθούς του 

κειμένου 

ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, αναγνώριση και αξιοποίηση 

της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με το 

θέμα του κειμένου 

ΑΞΜΑΕΡΕΜ = Αξιοποίηση κειμένου ως μαθησιακό 

ερέθισμα προς γνωστικό εμπλουτισμό. 

ΣΤΠΡΕΚΖΗ = Στοχασμός και προβληματισμός για «εκκρεμή 

» ζητήματα του κειμένου 

ΑΞΣΥΓΛΚΕΕ = Αξιολόγηση συμβατότητας 

γλωσσοϋφολογικών/ μορφολογικών  στοιχείων (λ.χ. ειδικού 

λεξιλογίου) με το κειμενικό είδος.  

      ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Γ.Θ.Α.= 12           ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ Γ.Θ.Α.= 83 

 

I. Στον δεύτερο γενικό θεματικό άξονα (ΓΘΑ 2) της κυρίως αναγνωστικής φάσης  και 

στο ειδικότερο υποσύνολο της απλής αναγνωστικής κατανόησης (ΕΘΑ2α) εμφανίζονται πέντε 

υποκατηγορίες στρατηγικών εκπροσωπώντας τις  αντίστοιχες τυπολογικές κατηγορίες 

στρατηγικών ανάγνωσης. Στην πρώτη υποκατηγορία της ήπιας γνωστικής επεξεργασίας   

καταγράφηκαν  κωδικοί μέτριας και χαμηλής συχνότητας εμφάνισης.  

Στη δεύτερη υποκατηγορία της βαθιάς γνωστικής επεξεργασίας αξιοποιείται ευρέως ο 

κωδικόςΑΝΠΡΓΝΚΑ (=Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για κατανόηση): Σημειώνει 

χαρακτηριστικά η μαθήτρια ΜΒ8α: «…(είναι θέμα και για μας στη σημερινή κοινωνία και 

μας ενδιαφέρει) Συμφωνώ με την άποψη αυτή. Σκέφτηκα συνήθως τις συζητήσεις που 

κάνω με τη μαμά μου για τέτοια θέματα. Στο σχολείο κάνουμε κάποιες συζητήσεις, 

τέτοια πράγματα…».   
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Η στρατηγική της αξιοποίησης της οργανωμένης δομής του κειμένου (λ.χ. των 

παραγράφων) (ΑΞΔΟΚΕΙΜ) είναι επίσης δημοφιλής και πολλαπλώς εμφανιζόμενη τεχνική 

από τις ποικίλες υποομάδες μαθητών/τριών. Αναφέρει ενδεικτικά ο ΜΒ’9β: «Δεν με 

δυσκόλεψε κάτι... Αυτή είναι σαν εισαγωγική παράγραφος, γιατί σου λέει τι θα 

ακολουθήσει από κάτω». 

Στην υποκατηγορία της μνημονικής προτεραιότητας φαίνεται πως δεν εμφανίζεται 

κάποια  στρατηγική ευρείας χρήσης. Αυτό οδηγεί και στη διαπίστωση  πως οι μαθητές είτε 

δεν συμπίπτουν στη διαμόρφωση κοινών προτεραιοτήτων σχετικών με τα κριτήρια 

απομνημόνευσης ή μνημονικής ανάκλησης (τι, που και πότε αξίζει να ανακαλέσεις ή 

απομνημονεύσεις κάτι) είτε, όποτε αυτό συμβαίνει,   δεν αξιοποιούν κοινούς νοητικούς 

«δρόμους» στην προσπάθειά τους  να ανασύρουν μνημονικά δεδομένα ή να καταγράψουν 

απομνημονευτικά νέες πληροφορίες. Μία από τις συνηθέστερες και ευρέως ενεργοποιούμενες 

στρατηγικές από όλους σχεδόν τους /τις μαθητές/τριες στην υποκατηγορία των γνωστικών-

υποστηρικτικών στρατηγικών αντισταθμιστικής ανάγνωσης σε αυτό το αναγνωστικό στάδιο 

(ΓΘΑ2) είναι η αξιοποίηση των συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου 

(ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ). Μία από τις πολλές αναφορές διευκρινίζει: ΜΒ10β«… ξαναδιαβάζοντας 

την πρόταση μπορείς να μαντέψεις τι σημαίνει αυτή η λέξη, οπότε δεν χρειάζεται πολύ 

ψάξιμο..» ή άλλος μαθητής: ΜΓ΄13α : «Τότε διαβάζω, ξαναδιαβάζω∙ από τα 

συμφραζόμενα». Μία ακόμα διαδεδομένη και σχεδόν «συλλογική» στρατηγική αποδίδεται με 

τον κωδικό ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ  και αφορά στη  χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 

διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση: ΜΓ΄15β: «Ή θα ρωτήσω κανένα  ή θα το ψάξω στο 

λεξικό, στο διαδίκτυο ∙». Παρόμοιας αναγνωστικής τακτικής και εξίσου διευρυμένης χρήσης 

αναδεικνύεται η στρατηγική της αναζήτησης  αναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα 

πρόσωπα (ΑΝΥΠΕΓΠΡ): ΜΓ18γ«…θα πάρω τηλέφωνο κάποια συμμαθήτριά μου ή την 

κολλητή μου που είναι σε πιο μεγαλύτερη ηλικία και θα με βοηθήσει..» ή σε άλλη 

περίπτωση: ΜΓ16β « Θα ρωτούσα τη μαμά μου…». Αρκετά διαδεδομένη παρουσιάζεται και 

ηεπανάγνωση του κειμένου για την υποβοήθηση της κατανόησης (λ.χ. φράσης, παραγράφου) 

(ΕΠΥΠΚΑΤ) : ΜΒ10β :«Ναι, και εγώ πάντα δύο φορές, μπορεί και τρίτη, αν δεν έχω 

καταλάβει τίποτα, το ξαναδιαβάζω και τρίτη φορά» 

Στην υποκατηγορία της μεταγνωστικής επεξεργασίας  εμφανίστηκαν δύο κωδικοί που 

αντιπροσωπεύουν αντίστοιχες δημοφιλείς στρατηγικές ευρείας χρήσης. Ο κωδικός 

ΠΡΑΝΑΝΣΤ (= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον αναγνωστικό στόχο) αναδείχτηκε από 

10 υποκείμενα. Ενδεικτικά αναφέρει οΜΑ΄3β« Και εγώ το ίδιο, αν δεν το καταλάβω ένα 

κείμενο, ειδικά την ιστορία, θα το ξαναδιαβάσω και μία και δυο και τρεις φορές. ..Εγώ 
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τις επόμενες.. την πρώτη φορά το διαβάζω πιο γρήγορα, επιφανειακά. …Δεν θα το 

διαβάσω, όπως την πρώτη, που σημείωσα και λέξεις που δεν ξέρω .. Εγώ κάνα δυο τρεις 

φορές το έχω κάνει, να βάλω πλαγιότιτλους με την πρώτη φορά. Εδώ το έκανα, γιατί με 

τράβηξε το ενδιαφέρον. Αλλιώς δεν θα το είχα κάνει, οπότε θα το διαβάσω λίγο πιο 

γρήγορα από την πρώτη φορά, γιατί την πρώτη το διάβασα αργά επειδή σημείωνα 

κιόλας,  δηλαδή θα κάνω το αντίθετο από ό, τι έκανα τις άλλες φορές. …Όταν έχουμε ένα 

κείμενο ιστορίας θα διαβάσουμε πιο προσεκτικά, θα προσέξουμε και κάποια πράγματα, 

τα πιο σημαντικά, επειδή εκεί στο τέλος θα γράψουμε και τις εξετάσεις και τα 

χρειαζόμαστε να τα ξέρουμε. Και επίσης μας τα ρωτάει ο κύριος,  μας εξετάζει και 

διαφορετικά να πάρω ένα βιβλίο να το ξεφυλλίσω πιο χαλαρά. Εκεί στην ιστορία ο 

στόχος είναι να  τα μάθεις για τις εξετάσεις  και πρέπει να τα ξέρεις. Γι αυτό και 

χρειάζονται και κάποιοι πλαγιότιτλοι.». Με τον κωδικό ΠΡΑΝΤΑΚΑ περιγράφεται η 

στρατηγική  προσαρμογής των αναγνωστικών τακτικών των μαθητών για κατανόηση. Έτσι, 

δηλώνει η  ΜΒ7α«Αν ήταν για μόνη μου στο σπίτι όχι, αν ήταν στο σχολείο ναι. Πρώτα θα 

κοιτούσα τις ασκήσεις και μετά το κείμενο… Ναι πρώτα θα διάβαζα τις ασκήσεις για να 

δω τι ζητάει και μετά θα διάβαζα το κείμενο, για να εντοπίσω αυτό που ζητάει». 

II. Παραμένοντας στον ΓΘΑ2 αλλά προχωρώντας στο επόμενο και διεισδυτικότερο 

επίπεδο της ερμηνευτικής αναγνωστικής προσέγγισης (ΕΘΑ2β) εμφανίζονται τέσσερις 

υποκατηγορίες στρατηγικών ερμηνευτικής ανάγνωσης και συνολικά 17 κωδικοί. Η 

απαιτητικότερη νοητική διαδικασία εμβάθυνσης αυτού του άξονα  περιορίζει όχι μόνο τις 

αναδυόμενες στρατηγικές αλλά και το πλήθος των μαθητών που τις ενεργοποιούν,  καθώς 

αυτές πλέον στοιχίζονται με αναγνωστικά υποκείμενα συγκεκριμένων και ειδικών 

χαρακτηριστικών. Η μέτρια έως μικρή επί το πλείστον κατανομή της παρουσίας τους μας 

κατευθύνει στη σύνδεσή τους με τις αναζητούμενες μεταβλητές της έρευνας ως προς το φύλο, 

την ηλικιακή καθώς και τη βαθμολογική διαβάθμιση της γλωσσικής επίδοσης. Από τις 

εμφανιζόμενες στρατηγικές θα επισημάνουμε, στο σημείο αυτό την πλέον χαρακτηριστική και 

διαδεδομένη παρόλο που εμφανίζεται στους μισούς (9/18) από τους μαθητές και δεν 

ξεπερνάει το συμβατικό όριο που ο ερευνητής έθεσε εξ αρχής ως κριτήριο διαβάθμισης της 

συχνότητας των κωδικών.Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στονΑΞΓΡΦΤΥΕΡ και την 

αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία του 

κειμένου.   Χαρακτηριστικά αναφέρει ο ΜΓ΄13α«Όχι, δεν δυσκολεύτηκα, απλά έμεινα λίγο 

περισσότερο στο γράφημα γιατί μου αρέσει να διαβάζω ποσοστά» «Ναι, τις περισσότερες 

φορές.. Γιατί σκέφτεσαι ότι για να το έχει με μεγάλα γράμματα, σε εισαγωγικά ή κάτι 
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άλλο, θέλει να το τονίσει, θέλει να του δώσεις σημασία, είναι το σημαντικό της 

παραγράφου, θέλει να το τονίσει». 

III. Τέλος, περνώντας στην τρίτη βαθμίδα αναγνωστικής εμβάθυνσης (ΕΘΑ2γ) και στην 

κριτική προσέγγιση του κειμένου διαπιστώνουμε έναν αναμενόμενο περιορισμό της 

τυπολογικής ποικιλίας των στρατηγικών στις τρεις υποκατηγορίες/κατηγορίες της 

κοινωνικοπολιτισμικής και μεταγνωστικής επίγνωσης από τη μια και της πιο εμπλουτισμένης 

(15 κωδικοί) της κριτικής επεξεργασίας και ανάλυσης. Αναζητώντας κι εδώ τις πιο συνήθεις 

στρατηγικές ευρείας εξοικείωσης θα αναφερθούμε στον κωδικό ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ που 

υποδεικνύει τη σύνδεση του κειμενικού περιεχομένου με προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 

των αναγνωστών και υποδηλώνει κριτική συγκριτική και βιωματική προσαρμογή της 

εισερχόμενης πληροφορίας μέσα από το γνωστικό - ελεγκτικό φίλτρο μιας εμπειρικής 

κοινωνικοπολιτισμικής συνειδητότητας, που αναγάγει τον κειμενικό κόσμο στο εδώ και τώρα 

του υποκειμένου χωρίς βέβαια να ελέγχεται ή να επιβεβαιώνεται η επιτυχής τελεσφόρηση 

μιας τέτοιας κριτικής λειτουργίας. Καταθέτει ο ΜΓ΄17γ: «Εγώ κύριε πιστεύω πως αυτή η 

παράγραφος είναι πολύ σημαντική, γιατί μιλάει μία εθισμένη, τα κρούσματα που είχε… 

είναι σημαντική παράγραφος γιατί μπορείς να συνδυάσεις τα κρούσματα της με τα δικά 

σου.. Να συνειδητοποιήσεις άμα είσαι εθισμένος… αυτή λέει ότι της έφταιγαν τα πάντα 

και ήταν πάντα νευριασμένη…».    Στην κατηγορία των μεταγνωστικών στρατηγικών 

κριτικής προσέγγισης και οι επτά κωδικοί (7) ανήκουν στην ομάδα της μέτριας και κυρίως 

χαμηλής διασποράς. Στην τρίτη υποκατηγορία η στρατηγική της αξιολόγησης της 

διασύνδεσης του κειμένου με την κοινωνική πραγματικότηταμε τον κωδικόΑΞΔΙΚΟΙΠΡ 

ενδυναμώνει την υποκειμενική προβολή του αναγνώστη στο κειμενικό περιεχόμενο 

διερευνώντας ένα από τα αξιολογήσιμα χαρακτηριστικά του και απαντάται σε ποικίλες ομάδες 

μαθητών.ΗΜΒ12γ εξηγεί «Επειδή σκέφτηκα πως τα άλλα πράγματα μας κάνουν καλό 

ενώ το Facebook και το ίντερνετ μας καταστρέφουν… Λίγο διαφορετικές απόψεις 

έχουμε…». Στα ίδια πλαίσια της κριτικής αξιολόγησης του κειμένου εντάσσεται και ο 

επόμενος κωδικός ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ που εμφανίζεται να ενεργοποιείται 11 φορές από 

αντίστοιχο αριθμό μαθητών/τριών (Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων 

πληροφοριών/γνώσεων). Μας αναφέρει ο ΜΑ΄5γ ενδεικτικά «Εμένα μου φάνηκε 

ενδιαφέρον ∙ έμαθα κάποια πράγματα παραπάνω που δεν ήξερα … Είχαμε αλλά μάθαμε 

κι άλλα.. ας πούμε δεν ήξερα τα ποσοστά των παιδιών που τρώνε έξω.. αυτά δεν τα 

ήξερα». Παρόμοιας «ποιότητας» στρατηγική υπηρετεί και ο επόμενος κωδικός 

ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ που υποδηλώνει την αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης και τον συν-

κριτικό εμπλουτισμό της με νέες πληροφορίες. Ο ΜΑ΄1αείναι ιδιαίτερα κατατοπιστικός 
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σχετικά με τη λειτουργία και αξιοποίηση αυτής της κριτικής προσέγγισης: «Εμένα με 

βοήθησε το γεγονός ότι φέτος ασχοληθήκαμε πολύ με αυτά τα πράγματα στο σχολείοκαι 

στην οικιακή οικονομία και στα αγγλικάκαι είχα κάποιες γνώσεις. Βέβαια,  δεν ήξερα τις 

παθήσεις αυτές που λέει αλλά ήξερα πόσο κακό κάνει στην υγεία μου και τώρα απλά  

εμπλούτισα τις γνώσεις μου.» «Εγώ έκανα  από τις ήδη γνώσεις μου.. Καταρχάς 

συμπέρανα ότι αυτό το κείμενο μας λέει αλήθειες. Δεν μας λέει ψέματα, γιατί πολλές 

φορές τα κείμενά μας λένε ψέματα για το δικό τους όφελος..» «Ναι,, με βάση τις δικές 

μου γνώσεις το βρήκα έγκυρο το κείμενο, γιατί και εγώ ήξερα ότι το Junk food δεν είναι 

καλό  και ότι θα έχουμε κάποιες παθήσεις » «Ότι πάλι  υπήρχαν γνώριμες πληροφορίες, 

οι οποίες εμπλούτισαν και τις δικές μου γνώσεις και πληροφορίες.» «Εγώ ξέρω από τις 

γνώσεις μου ότι τα παιδιά δεν πρέπει να πηγαίνουν σε διαιτολόγο να κάνουν δίαιτα, απλά 

πρέπει να καίνε ό, τι τρώνε.» «Δεν διαφωνώ τόσο πολύ.. Γενικά είμαι υπέρ αυτών που 

λέει,  εκτός από αυτό το κομμάτι που είναι αντίθετο με τις γνώσεις μου». Μία ομοειδής 

στρατηγική διακρίνεται στον κωδικό ΑΞΕΓΠΗΠΛ, όπου εδώ η βαρύτητα της αξιολόγησης 

του κειμένου (θετικής ή αρνητικής) εδράζεται  στην άποψη του υποκειμένου σε σχέση με το 

πόσο έγκυρη ή όχι πηγή πληροφοριών αποτελεί το αναγιγνωσκόμενο κείμενο. Η ευρύτητα 

χρήσης της υποδεικνύει μια θεμιτή –και παρηγορητική- στάση επιφύλαξης και «καχυποψίας» 

στην εποχή της καταιγιστικής και ανεξέλεγκτης ψηφιακής ως επί το πλείστον κειμενικής και 

εικονικής πληροφορίας προς τους νέους αναγνώστες. «Ότι αυτή που το έγραψε είναι μία 

σοβαρή γιατρός, διατροφολόγος και είναι σωστά αυτά που λέει, δεν είναι στην τύχη, 

Επειδή κάποια κείμενα δεν έχουν ποιος τα γράφει και είναι κάποια πράγματα στην τύχη 

ενώ εδώ λέει το όνομά της και λογικά όλα θα είναι σωστά, επειδή λέει ¨και από μελέτες 

που έχουν γίνει¨.. Για αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σοβαρό κείμενο» εξηγεί με λεκτικά 

και νοηματικά άλματα αλλά εμπεριστατωμένα ο ΜΑ΄3β. 
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Πίνακας 5.7.3  Παρουσίαση κωδικών με λειτουργικούς ορισμούς για Γ.Θ.Α.3 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο  (Γ.Θ.Α.3) 

 

Υποκατηγορίες Στρατηγικών (7) Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί (28) 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου  (Ε.Θ.Α.3β) 

 

Υποκατηγορίες Στρατηγικών   (3) Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί   (6) 

Γνωστικές βαθιάς ανασκοπικής  

Επεξεργασίας  (1) 

ΑΝΕΛΕΠΕΙ = Ανασκοπικός έλεγχος επαλήθευσης εικασιών 

περιεχομένου  

Γνωστικές-υποστηρικτικές της 

μνημονικής διαχείρισης (3) 

ΑΞΝΟΕΙΑΠ = Αξιοποίηση νοητικής εικόνας ως συνολική 

απομνημονευτική τεχνική 

ΣΥΑΝΝΟΚΕ* = Συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση  βασικών 

νοηματικών κέντρων (νοητικά ή γραπτά) 

ΑΝΕΠΠΛΣΗ = Ανασκοπική επεξεργασία πλαγιότιτλων-

σημειώσεων για μνημονική εμπέδωση 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της 

 Ερμηνευτικής ανάγνωσης (2) 

 

ΕΠΔΡΕΡΑΥΤ = Υλοποίηση και επεξεργασία 

δραστηριοτήτων γα ερμηνεία ως διαδικασία αυτοαξιολόγησης, 

αυτοελέγχου 

ΑΞΛΕΠΟΘΛΕ = Αξιοποίηση κειμένου ως μεταγνωστικού 

πόρου θεματικού λεξιλογίου 
 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου   (Ε.Θ.Α.3γ) 

 

Υποκατηγορίες Στρατηγικών   (4) 

 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί    (22) 

Γνωστικές-υποστηρικτικές της κριτικής 

μνημονικής διαχείρισης   (1) 

ΕΠΑΝΠΕΜΝ* = Επιλεκτική ανασκόπηση (γραπτή ή 

νοητική)  περιεχομένου για μνημονική  εμπέδωση  

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης (2) ΣΥΚΟΙΝΠΡ = Σύνδεση περιεχομένου με την κοινωνική 

πραγματικότητα 

ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού 

περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  δράση/στάση 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της  

αναγνωστικής διαχείρισης (7) 

ΑΥΑΞΣΤΒΕ = Αυτοαξιολόγηση αναγνωστικών στρατηγικών 

ως μέσο αυτοβελτίωσης 
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 ΑΞΚΕΕΝΠΟ = Αξιοποίηση κειμένου ως εννοιολογικό πόρο 

για μετασχηματιστική γνώση. 

ΑΞΚΕΛΕΠΟ = Αξιοποίηση κειμένου ως λεξιλογικό πόρο για 

μετασχηματιστική γνώση. 

ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ = Αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως 

μέσο γλωσσικής αυτοπαρατήρησης/αυτοβελτίωσης  

ΑΝΣΤΚΕΕΙ = Αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάλογα με το 

κειμενικό είδος/θεματικό περιεχόμενο/εσωτερικά κίνητρα 

ΑΞΓΛΧΑΑΥ = Αξιοποίηση γλωσσικών χαρακτηριστικών 

κειμένου (λ.χ. επίπεδο λεξιλογίου)  ως μέσο γλωσσικής 

αυτοαξιολόγησης  

ΑΥΑΠΑΝΣΤ = Αυτοπροσδιοριστική αποτίμηση 

διαμόρφωσης αναγνωστικών στρατηγικών 

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας                   

(12)  

 

ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και 

αξιολόγησης περιεχομένου 

ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Στοχασμός και αξιολόγηση της 

ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με το 

θέμα του κειμένου 

ΑΝΚΕΕΞΣΥ = Αναζήτηση ομοθεματικών κειμένων για 

εξαγωγή συμπεράσματος 

ΑΞΠΡΓΛΧΑ = Αξιολόγηση και προβληματισμός με 

αφόρμηση γλωσσοϋφολογικά χαρακτηριστικά του κειμένου 

(λ.χ. λεξιλόγιο)  

ΑΝΠΡΕΚΖΗ = Αναστοχασμός και προβληματισμός για 

«εκκρεμή » ζητήματα του κειμένου 

ΑΞΔΟΧΑΚΕΙ = Αξιολόγηση  με αφόρμηση δομικά 

χαρακτηριστικά του κειμένου (λ.χ. παράγραφοι, πίνακες, κτλ) 

ΣΥΑΞΓΝΕΜΠ = (Συν)κριτική αξιοποίηση προϋπάρχουσας 

γνώσης για εμπλουτισμό με νέες πληροφορίες 

ΣΥΕΛΕΓΚΕ = Συγκεφαλαιωτικός έλεγχος εγκυρότητας 

περιεχομένου με διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων 

ΣΥΑΝΝΚΚΡ = Συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση νοηματικών 

κέντρων με κριτική αξιοποίηση (νοητικά ή γραπτά) 
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ΑΞΚΕΔΙΜΑΣ = Αξιοποίηση κειμένου ως αφόρμηση για 

διεύρυνση μαθησιακών στόχων 

ΑΝΕΠΙΕΝΑΝ = Αξιοποίηση κειμένου ως αφόρμηση για 

ανάπτυξη επιχειρηματολογίας ενισχυτικής ή αντιπαραθετικής 

(νοητά ή γραπτά) 

ΣΤΕΠΑΠΣΤ* = Στοχασμός και επανέλεγχος απόψεων, 

στάσεων, αξιών 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Γ.Θ.Α. = 7  ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ Γ.Θ.Α. = 28 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟ 

ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ (9+12+7)= 28 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΠΟ Γ.Θ.Α. 

(34+83+28)= 145 

 

Στον τρίτο γενικό θεματικό άξονα (ΓΘΑ3) που αντιστοιχεί στο αναγνωστικό στάδιο της μετα-

αναγνωστικής διαδικασίας αναγνωρίστηκαν δύο ειδικοί θεματικοί άξονες (ΕΘΑ3β και 

ΕΘΑ3γ), που συνδέονται με την ερμηνευτική και την  κριτική αναγνωστική προσέγγιση 

αντίστοιχα εμφανίζοντας 7 υποκατηγορίες στρατηγικών και αναπτύσσοντας 28 κωδικούς. 

Από αυτούς οι έξι (6) εντάσσονται στο επίπεδο της ερμηνευτικής ανάγνωσης  (ΕΘΑ3β) και 

αποτελούν στρατηγικές χαμηλής συχνότητας εμφάνισης, οπότε θα μας απασχολήσουν ως 

υλικό διερεύνησης τυπολογικών κατηγοριών σύγκλισης  στρατηγικών με  κατηγορικές 

μεταβλητές/κατηγορικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων. 

Στον ΕΘΑ3γ στις τέσσερις υποκατηγορίες στρατηγικών με τους υπόλοιπους 22 

κωδικούς λίγοι από αυτούς επίσης παρουσιάζονται με υψηλή συχνότητα χρήσης. Έτσι, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κωδικός ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ που απαντάται συνολικά 4 φορές στις 

συνεντεύξεις των μαθητών/τριών και ορίζεται ως εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού 

περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  δράση/στάση και συγκαταλέγεται σαφώς στην 

κατηγορία της κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης. Αναφέρουν για παράδειγμα οι  ΜΓ18γ  και  

ΜΓ16β :«Μ16: Πρέπει να πούμε στους γονείς μας ότι πρέπει εκείνοι να βρουν ένα τρόπο 

ώστε να μην εξαρτιόμαστε από το internet.Μ18: Και αντί να παίρνουμε εμείς καλό 

παράδειγμα να παίρνουν αυτοί καλό παράδειγμα από εμάς.» ή η ΜΒ10β : «Ναι,  με έχει 

επηρεάσει αυτό το συγκεκριμένο … μπορεί να με επηρεάσει,  για να μην είμαι τόσο 

κολλημένη στο διαδίκτυο τόσες ώρες». Στην υποκατηγορία του κριτικού στοχασμού και 

επεξεργασίας ο κωδικός  ΣΤΑΠΑΞΠΕ είναι άλλη μία από τις στρατηγικές υψηλής 

συχνότητας εμφάνισης (=Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και αξιολόγησης περιεχομένου). 
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Ενδεικτικά δηλώνει η ΜΒ8α:«Εγώ θα περίμενα από το κείμενο να λέει πόσες ώρες περίπου 

είναι καλό να καθόμαστε κατά μέσο όρο στο Internet για να έχω περίπου τον έλεγχο και 

αν θα πρέπει τελικά οι γονείς να μας ελέγχουν να μας βάζουν όρια.» 

5.4.2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις ως κατευθυντήριοι άξονες ανάλυσης και 

συμπερασμάτων 

Είναι αρκετά βέβαιο ότι στην τελική συνθετική έκθεση των ποιοτικών ευρημάτων η 

ομαδοποίηση και συστηματοποίησή τους  ενσωματώνει σε κοινές κατηγορίες (λ.χ. 

μαθητές/τριες χαμηλών γλωσσικών επιδόσεων)  αναγνωστικές συμπεριφορές με αρκετά 

διαφοροποιημένες τακτικές χρήσης στρατηγικών (π.χ. Μ17& Μ18), ώστε να συγκεραστούν, 

για να οδηγηθούμε στην κατανόηση αναγνωστικών μοντέλων αλληλεξάρτησης ποικίλων 

μεταβλητών. Υπάρχει όμως, για κάθε υποκείμενο μία εξειδικευμένη αναγνωστική διαδικασία 

που του αναλογούν εξατομικευμένες διεργασίες διεκπεραίωσής της και η οποία θα απαιτούσε 

την αφόρμηση μιας ξεχωριστής διερευνητικής προσέγγισης στα πλαίσια της μελέτης 

περίπτωσης. Εδώ, ο στόχος της έρευνάς μας δεν μπορεί να υπερβεί τα διατυπωμένα και 

επεξεργασμένα μεθοδολογικά όρια που τέθηκαν, οπότε οι όποιες ατομικές και υποκειμενικές 

διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις θα συζητηθούν στα πλαίσια γενικότερων αιτιολογικών 

σχημάτων και συσχετισμών με βάση και τα συγκεκριμένα ερευνητικά δεδομένα αλλά και με 

τη συνδρομή της συνολικότερης ερευνητικής εμπειρίας που λάβαμε υπόψη μας. 

5.4.3 Επεξηγηματικές παρατηρήσεις και σχόλια για το περιεχόμενο των κωδικών130 

ΠΡΑΞΣΥΔΡ = Προφανώς η αξιοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων που συνήθως συνοδεύουν 

κυρίως τα σχολικά κείμενα και «εκπαιδεύουν» τους/τις μαθητές/τριες σε τεχνικές πρόδρομης 

εξομάλυνσης και διευκόλυνσης της αναγνωστικής προσπάθειας συνδέεται  με την κατηγορία 

των  «μεταγνωστικών στρατηγιών», εφόσον συνυπάρχει ή κυριαρχεί και το στοιχείο της 

ενσυνείδητης και σκόπιμης ενίσχυσης της κατανόησης. Από τη στιγμή όμως που  ο/η 

αναγνώστης/τρια αναπτύσσει έστω προαναγνωστικά -με τα επιμέρους και αποσπασματικά 

στοιχεία της γρήγορης και επιλεκτικής ανάγνωσης- σύνθετες νοητικές διεργασίες εντοπισμού, 

εστίασης, σύνδεσης και ανάδειξης πληροφοριών του κειμένου συσχετιστικά με ζητήματα και 

αναγνωστικούς στόχους που θέτουν οι ποικίλες δραστηριότητες μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

ήδη ασκεί ισχυρές γνωστικές στρατηγικές και άρα σε αυτήν την περίπτωση επιστρατεύει και 

αντίστοιχες γνωστικές στρατηγικές. Ο ερευνητής οφείλει να περιγράψει τη «διττή λειτουργία» 
                                                           
130Στο Παράρτημα Ε παρατίθεται αλφαβητικός πίνακας (Ε2) όλων των κωδικών-στρατηγικών που αναδείχτηκαν από τη 
ΘΠΑ της παρούσας έρευνας 
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της στρατηγικής και να διαπιστώσει το βαθμό ενεργοποίησης των τύπων των στρατηγικών 

που αξιοποιούνται σε κάθε αναγνωστική περίσταση ανά υποκείμενο 

ΑΝΠΡΓΝΜΑ = Εντάσσεται στη συγκεκριμένη κατηγορία εφόσον η ανάγνωσή  –κατά 

δήλωση του υποκειμένου- έχει διδακτικό/μαθησιακό στόχο και απαιτείται πρωτίστως η 

μνημονική ανάκληση προϋπάρχοντος γνωστικού υλικού και ενεργοποίηση μνημονικών 

διεργασιών, ώστε η νεοπροσληφθείσα γνώση να δομηθεί και να στηριχτεί σε σαφείς 

«επικαιροποιημένες», ανασυρόμενες  γνωστικές υποδομές.Θέτει, δηλαδή, ως προτεραιότητα 

την μνημονική διεργασία ανάκλησης γνώσεων/πληροφοριών που θα λειτουργήσουν ως ένα 

γνωστικό σχήμα-υποδοχέας για την διευκόλυνση και συστηματική διάρθρωση- ενσωμάτωση- 

καταχώρηση των νέων πληροφοριών. 

ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Ο μαθητής συνειδητοποιεί και ελέγχει τη σκοπιμότητα και λειτουργία των 

στρατηγικών που ενσυνείδητα εφαρμόζει για κατανόηση. Ιδιαίτερα υψηλή μεταγνωστική 

στρατηγική ειδικά για το προαναγνωστικό στάδιο. 

ΠΡΑΙΣΤΚΡΠ = Η συγκεκριμένη αναφορά κρίνεται σκόπιμο να ενταχθεί στο θεματικό άξονα 

της κριτικής προσέγγισης, εφόσον η προαναγγελθείσα –από τον μαθητή-  επεξεργασία  των 

γνωστικών δομών δε στοχεύει στην απλή κατανόηση των νέων εισροών πληροφόρησης, όσο 

στην επαλήθευση με βάση την προϋπάρχουσα γνώση ενώ ταυτόχρονα αποσκοπεί στην 

αντιπαραβολική ανάλυση των πληροφοριών της ¨παλιάς¨ και νέας γνώσης, ώστε να 

¨συνθέσει¨ μέσα από το υποκειμενικό/κριτικό πνεύμα της όλης διαδικασίας μια νέα ¨στάση¨, 

αντίληψη για το θεματικό του αντικείμενο, που δε θα ταυτίζεται απόλυτα ούτε με το 

προϋπάρχον γνωστικό κεφάλαιο ούτε με το νεοεισερχόμενο γνωστικό υλικό. Την εντάσσουμε, 

βέβαια, ως στρατηγική στη μεταγνώση και όχι στον τύπο της κριτικής επεξεργασίας, εφόσον 

δεν πρόκειται για ενεργοποιημένη και εφαρμοσμένη στρατηγική –είμαστε στο 

προαναγνωστικό στάδιο- αλλά για σχεδιασμό της προθετικότητας να αξιοποιηθεί με κριτικό 

τρόπο στο επόμενο στάδιο της κυρίως ανάγνωσης. Σαφώς ανταποκρίνεται σε υψηλού 

επιπέδου μεταγνωστικές δεξιότητες. 

ΑΞΠΡΕΜΠΚΑ = Η διάκριση του αναγνωστικού επιπέδου που διαφοροποιεί την κατανόηση 

από τη βαθύτερη ερμηνεία δεν είναι πάντα αυτονόητη διαδικασία και σχετίζεται τόσο με τις 

ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του ίδιου του κειμένου όσο και τους στόχους της 

ανάγνωσης και  τις αναγνωστικές περιστάσεις και συνθήκες, αλλά η τελική αξιολόγησή της 

εμπίπτει στις αρμοδιότητες και ευθύνες του ερευνητή, ο/η οποίος/α έχει άμεση αντίληψη των 

παραπάνω παραμέτρων της ανάγνωσης και ελέγχει τα συνολικά ποιοτικά της στοιχεία που 

προφανώς δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν αυτούσια ούτε ακόμα και με την 

απομαγνητοφώνηση της προφορικής εξωτερίκευσης των υποκειμένων. Η συγκεκριμένη 



306 
 

στρατηγική θα μπορούσε επίσης να εκληφθεί ως μία γνωστική διεργασία που αποσκοπεί στην 

ερμηνεία, οπότε θα άλλαζε ο ειδικός θεματικός άξονας. Εδώ ο ερευνητής έκρινε πως ο 

μαθητής ενίσχυσε την απλή κατανόηση. 

ΑΞΕΣΣΥΣΥ = Βέβαια, είναι δυνατόν μια στρατηγική απλής  αναγνωστικής προσέγγισης 

(κατανόηση) να αξιοποιείται και σε ανώτερο επίπεδο ανάγνωσης ερμηνευτικού και κριτικού 

τύπου, όπως λ.χ. σε ένα ποιητικό/λογοτεχνικό κείμενο, όπου η αλλαγή στίχου ή η επιλογή της 

θέσης μίας λέξης ή η επανάληψή της ενδεχομένως προσφέρεται για σύνθετους νοητικούς και 

ψυχολογικούς και κοινωνιογλωσσικούς συσχετισμούς και αναλύσεις. Στο συγκεκριμένο 

αναγνωστικό πλαίσιο δεν «πυροδοτούνται» ανάλογα επίπεδα ανάγνωσης.  

ΑΝΕΛΟΜΚΕΙ = Το κομβικό σημείο για τον ερευνητή είναι εδώ να διευκρινίσει το κριτήριο 

κατάταξης της στρατηγικής στις υπάρχουσες ταξινομητικές κατηγορίες . Αν η προτεραιότητα 

δίνεται στην αφετηριακή ¨νοητική διεργασία¨ (τη ¨φύση¨ της δηλαδή: εδώ είναι η 

«ανάκληση») ή στη ¨λειτουργία¨ και την ¨επιδίωξη¨ της υλοποίησής της ( τότε είναι η 

εξαγωγή συμπεράσματος μέσω της σύγκρισης), οπότε συγκλίνει και ταξινομείται στο 

αναγνωστικό επίπεδο της «Κριτικής προσέγγισης» και στην κατηγορία της «Κριτικής 

επεξεργασίας (βλ. κωδικό: ΑΝΤΕΛΟΜΚΕ). 

ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ =  Εδώ ο ερευνητής συμπέρανε ότι τα υποκείμενα δεν επικέντρωσαν το 

ενδιαφέρον τους στις λέξεις με έντονα τυπογραφικά στοιχεία απλά για να κατανοήσουν τη 

γλωσσική μονάδα ή το περικείμενο γλωσσικό σύνολο αλλά για να διερευνήσουν και εξάγουν 

βαθύτερα νοήματα κι ερμηνευτικές προσεγγίσεις σε αλληλεπίδραση με τη συνολικότερη 

νοηματοδότηση του κειμένου αλλά και να εστιάσουν στο υποδηλούμενο της τυπογραφικής 

επιλογής του κειμένου. Φαίνεται λοιπόν, όπως ισχύει και για άλλες περιπτώσεις, κάποιες 

στρατηγικές ήπιας γνωστικής επεξεργασίας δύνανται να υποβοηθήσουν πιο σύνθετες, 

αναβαθμισμένες αναγνωστικές προσεγγίσεις. 

ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ = Παρόλο που προϋποθέτει μια ¨κριτική ματιά¨ του αναγνώστη η 

συγκεκριμένη στρατηγική , κατά την άποψη του ερευνητή,  εντάσσεται πιο συμβατά στο 

επίπεδο ερμηνείας του κειμένου, εφόσον λειτουργεί κυρίως κειμενοκεντρικά με ενδοκειμενική 

προσήλωση των αναγνωστικών στόχων. Ο αναγνώστης γενικότερα συνεκτιμά τέτοια στοιχεία 

που υποστηρίζουν ή παρακωλύουν τόσο την απλή κατανόηση όσο και τη βαθύτερη ερμηνεία 

του κειμένου. 

ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ = Η  στρατηγική αυτή αξιοποιεί –φυσικά και πάλι με την επιστράτευση 

μνημονικών μηχανισμών- το γνωστικό υπόβαθρο, ώστε να προσπελάσει γνωστικά το νέο 

υλικό∙ στοχεύει δηλαδή στην ίδια την κατανόηση ή ερμηνεία μέσω των συσχετισμών, 

ανεξάρτητα αν αυτό θα αφομοιωθεί ως μάθηση ή θα αποθηκευτεί στην μακροπρόθεσμη 
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μνήμη. Εδώ ο αναγνωστικός στόχος είναι η καταρχήν εξαγωγή του σημασιολογικού 

περιεχομένου μέσω προφανώς και της αξιοποίησης αντίστοιχων θεματικών 

γλωσσικών/λεξιλογικών αποθεμάτων. Προφανώς  οι ανακτημένες γνώσεις διαμορφώνουν ένα 

ευνοϊκό γνωστικά περιβάλλον (ενεργοποιεί και «ανοίγει» τα κατάλληλα γνωστικά «συρτάρια» 

) που προετοιμάζει και ψυχοσυναισθηματικά την αποτελεσματικότερη πρόσληψη των νέων 

πληροφοριών. 

ΑΝΓΝΚΕΙΕΙ = Εννοείται πως και η στρατηγική αυτή συνδυάζει νοητικές διεργασίες που 

απαιτούν την εμπλοκή μνημονικών μηχανισμών ανάκλησης πληροφοριών (γλωσσομορφικών 

σχημάτων της βαθύτερης μνήμης: βλ. θεωρία γνωστικών σχημάτων) αλλά και  μια σχεδόν 

αυτοματοποιημένη πολύπλοκη γνωστική ισχυρή επεξεργασία (ανάκληση και επιλογή 

χαρακτηριστικών από το «κειμενικό πρότυπο», σύγκριση με το υπάρχον μαθησιακό-γνωστικό 

πλαίσιο, σύγκλιση κα ταύτιση μέσω της στρατηγικής της εικασίας περιεχομένου, συναγωγή 

συμπεράσματος). Οπότε θεωρούμε πως κατά την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής 

υπερτερούν οι γνωστικές προτεραιότητες της διαδικασίας από τις μνημονικές και την 

εντάσσουμε στη συγκεκριμένη κατηγορία, αναγνωρίζοντας όμως το σύνθετο χαρακτήρα της. 

ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Εννοείται πως και η στρατηγική αυτή συνδυάζει νοητικές διεργασίες που 

απαιτούν την εμπλοκή μνημονικών μηχανισμών ανάκλησης πληροφοριών. Θεωρούμε, 

ωστόσο,  πως κατά την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής από τον/τη μαθητή/τρια, 

υπερτερούν οι γνωστικές προτεραιότητες της διαδικασίας από τις μνημονικές και την 

εντάσσουμε στη συγκεκριμένη κατηγορία, αναγνωρίζοντας όμως το σύνθετο χαρακτήρα της. 

Δεν θεωρούμε ότι ενεργοποιούνται κατά κύριο λόγο  ειδικοί μηχανισμοί για την ανάκληση 

συγκεκριμένων πληροφοριών, οι οποίοι θα ενεργοποιήσουν με τη σειρά τους μια γνωστική-

μαθησιοκεντρική διαδικασία αλλά ότι περισσότερο  συγκροτείται ένα  γενικότερο οικείο 

γνωστικό πλαίσιο που θα εξυπηρετήσει μέσω διεργασιών συγκρίσεων (ομοιότητες-

αντιθέσεις), συσχετισμών, σημασιολογικής και λεξιλογικής εξοικείωσης, την βασική 

κατανόηση του κειμένου. 

ΑΞΓΡΦΤΥΛΕ = Συχνά τα τυπογραφικά χαρακτηριστικά του κειμένου καθοδηγούν τους 

μαθητές στην αξιολογική τους αποτίμηση. Εδώ η υπογράμμιση και η έντονη εκτύπωση 

λειτουργεί ως «σήμα» σημαντικότητας και άρα ενεργοποίησης μιας γνωστικής διαδικασίας 

πρόσκτησης του λεξιλογίου και μάλιστα ενταγμένου σε θεματικά συμφραζόμενα που 

αναδεικνύουν και τη λειτουργική χρήση της λέξης. Σαφώς πρόκειται για μία σύνθετη 

στρατηγική εφόσον εμπλέκονται και απομνημονευτικοί μηχανισμοί, όχι όμως ως 

προτεραιότητα 
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ΕΠΥΠΛΕΣΥ = Η συνειδητή και σκόπιμη αξιοποίηση γνωστικών στρατηγικών με επίγνωση 

του σκοπού της διαδικασίας ,παρότι εμπλέκει γνωστικές διεργασίες (ως πρόθεση) αποτελεί 

μεταγνωστική δεξιότητα αυτοενίσχυσης και αυτοβελτίωσης. 

ΕΓΛΔΥΑΠΑΝ = Η συγκεκριμένη στρατηγική εντάσσεται στο πλαίσιο της κριτικής 

προσέγγισης, εφόσον το υποκείμενο δε στοχεύει πλέον στην ερμηνεία του κειμένου αλλά 

ενδοσκοπεί μεταγνωστικά την αναγνωστική του συμπεριφορά με κριτική οπτική και 

προοπτική. 

ΑΞΕΞΣΥΣΥ = Είναι δυνατόν μια στρατηγική απλής  αναγνωστικής προσέγγισης 

(κατανόηση)  να αξιοποιείται και σε ανώτερο επίπεδο ανάγνωσης ερμηνευτικού και κριτικού 

τύπου, όπως λ.χ. σε ποιητικό/λογοτεχνικό κείμενο, όπου η αλλαγή στίχου ή η επιλογή  μίας 

διαρθρωτικής λέξης και όχι μίας άλλης ή η επανάληψή της ενδεχομένως προσφέρεται για 

σύνθετους νοητικούς και ψυχολογικούς και κοινωνιογλωσσικούς συσχετισμούς και 

αναλύσεις. Στο συγκεκριμένο αναγνωστικό πλαίσιο δεν «πυροδοτούνται» ανάλογα επίπεδα 

ανάγνωσης.  

ΠΑΞΣΥΝΔΡΑ = Η στρατηγική ανασύρει και συνδυάζει πολυσύνθετες γνωστικές διεργασίες 

που προϋποθέτουν αντίστοιχες στρατηγικές βαθιάς επεξεργασίας, παρόλο που ενυπάρχει όχι 

όμως ως κυρίαρχο κίνητρο ενεργοποίησης το στοιχείο της ενσυνείδητης και 

προγραμματισμένης ενίσχυσης κατανόησης, αλλά ως «συνυπάρχουσα» και συνοδευτική της 

ανάγνωσης μαθησιακή διαδικασία που «αυτοματοποιημένα» το υποκείμενο αναλαμβάνει να 

υλοποιήσει. 

ΑΞΣΥΝΔΡΑ = Παρόλο που η στρατηγική ανασύρει και συνδυάζει πολυσύνθετες γνωστικές 

διεργασίες που προϋποθέτουν αντίστοιχες στρατηγικές βαθιάς επεξεργασίας, ωστόσο 

ενσωματώνεται στην κατηγορία  «μεταγνωστικές στρατηγικές», εφόσον ενυπάρχει ως 

κυρίαρχο κίνητρο ενεργοποίησης της στρατηγικής το στοιχείο της ενσυνείδητης και 

προγραμματισμένης ενίσχυσης κατανόησης. 

ΣΥΑΝΝΟΚΕ = Πρόκειται ασφαλώς για μία σύνθετη στρατηγική: Κι εδώ το κίνητρο της 

στρατηγικής προσδιορίζει ως λειτουργική προτεραιότητα την τυπολογική ταξινόμησή της. 

Εφόσον κρίθηκε από τον ερευνητή ότι το βασικό γνωστικό κίνητρο και μετα-αναγνωστικός 

στόχος του υποκειμένου ήταν η επιλεκτική «αποθήκευση» και «κατοχύρωση» των 

κεκτημένων πληροφοριών, εντάσσεται στις στρατηγικές με μνημονική/απομνημονευτική 

προτεραιότητα. Φυσικά, ή υλοποίησή της προϋποθέτει την ενεργοποίηση σύνθετων 

γνωστικών διεργασιών ερμηνευτικού/κριτικού χαρακτήρα (κριτική επιλογή, αφαίρεση,  

γλωσσική ανασύνθεση,  αναδιατύπωση). Εάν λοιπόν η μετα-αναγνωστική προτεραιότητα θα 

έδινε βαρύτητα σε μια τέτοια μετασχηματιστική γνωστική δραστηριότητα, η αξιοποίηση της 
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στρατηγικής θα εντασσόταν στον άξονα της «Κριτικής Προσέγγισης» και στην κατηγορία της 

«κριτικής επεξεργασίας» του κειμένου, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε στην αντίστοιχη 

αναγνωστική περίσταση, καθώς εδώ η επιδίωξη του υποκειμένου συνίσταται στην 

«αντικειμενική» επεξεργασία του κειμένου, τον εντοπισμό και ερμηνευτική εξαγωγή των 

κύριων σημασιολογικών του αξόνων (όπως το ίδιο το κείμενο ορίζει και αναδεικνύει) με 

κριτήρια κυρίως εξωτερικά και με κειμενοκεντρική εστίαση όχι αναγνωσιοκεντρική. 

ΑΞΕΤΑΝΚΙ = Τα αναγνωστικά κίνητρα και κατ΄επέκταση τα μαθησιακά αποτελούν 

οργανικό μέρος της κάθε γνωστικής διαδικασίας καθώς συνδιαμορφώνουν με άλλους 

παράγοντες το αναγκαίο και κατάλληλο ψυχοσυναισθηματικό αλλά και γνωστικό υπόβαθρο 

με βάση το οποίο θα εξελιχθεί η μαθησιακή δραστηριότητα του υποκειμένου. Ειδικά οι 

εικόνες και οι τίτλοι λειτουργούν ιδιαίτερα επιδραστικά στο βαθμό προσοχής, ενδιαφέροντος, 

αναγνωστικής προθετικότητας και στόχευσης και άρα στον τρόπο και έκταση επιστράτευσης 

και υλοποίησης στρατηγικών ανάγνωσης. 

ΣΥΝΟΕΙΑΠ = Στην περίπτωση χρήσης της στρατηγικής αυτής υπερτερεί ως κίνητρο 

ενεργοποίησής της η μνημονική της καταγραφή μέσω συσχετιστικών, ανακλητικών 

μηχανισμών που σαφώς εμπεριέχουν και προϋποθέτουν σύνθετες γνωστικές διεργασίες (λ.χ. 

αποσύνθεση δεδομένων,  σύγκριση, αναλογικότητα, νέα σύνθεση, αλληλουχίες, κτλ), εφόσον 

κατά την ανάγνωση (ιδιαίτερα στη σχολική πράξη) η μνημονική ανάκληση δεδομένων σπάνια 

λειτουργεί ερήμην μαθησιακών και γνωστικών στόχων (λ.χ. συνειρμική ανάκληση της 

ποιητικής ανάγνωσης). 

ΣΤΕΠΑΠΣΤ = Αφορά τη σφαιρική, ανασκοπική, απολογιστική επαναδιαπραγμάτευση και 

διαδικασία αναστοχασμού συνολικά θέσεων και στάσεων που το υποκείμενο εξέλαβε και 

άντλησε από το κείμενο και όχι επιμέρους προβληματισμούς και «σταθμούς στοχασμού» που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης σταδιακά. 

ΠΡΕΠΑΠΣΤ = Δεν αφορά τη σφαιρική, ανασκοπική, απολογιστική επαναδιαπραγμάτευση 

και διαδικασία αναστοχασμού συνολικά θέσεων και στάσεων που το υποκείμενο εξέλαβε και 

άντλησε από το κείμενο αλλά επιμέρους προβληματισμούς και «σταθμούς στοχασμού» που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης σταδιακά. 

ΕΠΑΝΠΕΜΝ = Διαφέρει από τον «ΣΥΑΝΝΟΚΕ» στη στοχοθεσία της υλοποίησης της 

στρατηγικής, γιατί διαφορετικά οι σύνθετες γνωστικές διεργασίες που επιτελούνται είναι 

παρόμοιες. Η διαφοροποίηση έγκειται στο ότι εδώ το ανασκοπικό κριτήριο του/της 

μαθητή/τριας είναι εσωτερικό, υποκειμενικό, ενδογενές, με την έννοια ότι αναζητά, 

επαναφέρει, επανασυνθέτει ό, τι θεωρεί σημαντικό και αξιόλογο με βάση τα ατομικά του 

κριτήρια (κριτική προσέγγιση). Στην περίπτωση του «ΣΥΑΝΝΟΚΕ» η επιδίωξη του 
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υποκειμένου συνίσταται στην «αντικειμενική» επεξεργασία του κειμένου, τον εντοπισμό των 

κύριων σημασιολογικών του αξόνων (όπως το ίδιο το κείμενο ορίζει και αναδεικνύει) με 

κριτήρια κυρίως εξωτερικά και με κειμενοκεντρική εστίαση όχι αναγνωσιοκεντρική. 

ΕΓΚΕΑΝΚΙ = Τα κριτήρια εγκυρότητας ενδέχεται να είναι ποικίλα και διαφορετικά για κάθε 

υποκείμενο-αναγνώστη, (λ.χ. η επωνυμία του συντάκτη ενός κειμένου, ο χώρος άντλησής του, 

τα γλωσσοϋφολογικά του χαρακτηριστικά, στοιχεία επιστημονικότητας (π.χ. στατιστικοί 

πίνακες, γραφήματα), κτλ).  

ΠΡΓΛΜΟΧΑ = Η εξατομικευμένη προαναγνωστική «εικόνα» που έχει συγκροτήσει το 

υποκείμενο βασιζόμενο σε ποικίλα κειμενικά στοιχεία επιτρέπει να προδιαμορφώσει 

αναγνωστικές προσδοκίες για το κείμενο, οι οποίες ενδεχομένως επηρεάζουν τόσο το 

ψυχοσυναισθηματικό πλαίσιο της ανάγνωσης όσο και τα αναγνωστικά κίνητρα και κατ΄ 

επέκταση και την προετοιμασία αναγνωστικών τακτικών και την προεπιλογή κατάλληλων 

στρατηγικών. 
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5.5 Περιγραφική παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων με άξονες ανάλυσης 

μεταβλητές 

5.5.1 Παρουσίαση   Δεδομένων ΘΠΑ με Άξονα  Ανάλυσης την  ποιοτική  κατηγορική 

μεταβλητή  του Φύλου (αγόρι-κορίτσι) 

 

Πίνακας  5.8 Ποσοτικοποιημένα δεδομένα της ΘΠΑ: μεταβλητή φύλου 

Δεδομένα Θεματικής Ποιοτικής Ανάλυσης Αγόρια 
(8) 

Κορίτσια 
(8) 

Σύνολα Κατηγοριών/λειτουργικών ορισμών εν είδει τύπων  
στρατηγικών Ανάγνωσης  

122 123 

Σύνολα χρήσης Κωδικών/στρατηγικών σε όλα τα  
αναγνωστικά στάδια και επίπεδα ανάγνωσης 

281 292 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών στο προαναγνωστικό στάδιο 
 

73 76 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών στο κυρίως  αναγνωστικό  στάδιο 
 

160 169 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών στο μετα-αναγνωστικό 
 στάδιο  

48 49 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών βασικής κατανόησης 
 

146 153 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών ερμηνευτικής 
 ανάγνωσης 

24 23 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών κριτικής αναγνωστικής  
προσέγγισης 

109 114 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 
 ¨Γνωστικές-υποστηρικτικές επιφανειακής  επεξεργασίας¨ 

39 43 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών                              
 ¨Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας¨ 

40 44 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 
¨Γνωστικές μνημονικής προτεραιότητας¨ 

9 15 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 
¨Γνωστικές- Υποστηρικτικές  της αντιστάθμισης¨ 

34 30 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 
¨Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης¨ 

20 26 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 
¨Μεταγνωστικές, Αποτίμησης της αναγνωστικής διαχείρισης¨ 

50 63 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 
¨Κριτικού στοχασμού και  κριτικής Επεξεργασίας¨ 

70 68 
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Πίνακας 5.9 Συγκριτική ταξινόμηση εμφάνισης κωδικών ανά υποκατηγορία και 

επίπεδο ανάγνωσης με ομαδοποίηση των υποκειμένων με βάση το φύλο (Δεν 

συνυπολογίζονται οι επιδόσεις των μαθητριών ΜΒ7α και ΜΒ8α για εξισορρόπηση των αποτελεσμάτων). 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΟΣ 
& ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΩΝ 
ΑΝΑ 
ΜΑΘΗΤΗ/  
ΤΡΙΑ 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
 

Συγκριτική ταξινόμηση εμφάνισης κωδικών ανά υποκατηγορία και επίπεδο ανάγνωσης με ομαδοποίηση των 
υποκειμένων με βάση το φύλο 

 
Μ
Α'
1α 

 
Μ
Α'
3 
β 

 
Μ
Α'
5γ 

 
Μ
Β'
9β 

 
Μ
Β'
11

γ 

 
Μ 
Γ'
13

α 

 
Μ
Γ'
15

β 

 
Μ 
Γ'
17

γ 

 
Μ
Α
2 
α 

 
Μ
Α
4β 

 
Μ
Α
6 
γ 

 
Μ
Β*

7 α 

 
Μ
Β*

8 α 

 
Μ
Β

10
β 

 
Μ
Β

12
γ 

 
Μ 
Γ1
4 
α 

 
Μ 
Γ1
6β 

 
Μ 
Γ1
8γ 

Ε.Θ.Α. 1 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  
ΓΡΑΠΤΟΥ   
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γνωστ/Υποστ. 
επιφ. Επεξεργ. 

3 7 5 3 5 6 2 4 3 5 6 4 5 5 5 4 5 8 

Γνωστ. βαθιάς. 
Επεξεργ. 

8 1 3 4 2 6 3 2 8 5 2 5 5 3 3 2 5 5 

Γνωστ. Μνημ.. 
Προτερ. 

2 1   1 1 1  1 1  1 1 2 1 2 1 1 

Γνωστ/Υποστ.  
Αντιστ. 

4 7 4 2 5 5 5 2 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 

Κοιν/πολιτισμ. 
Επίγνωσης* 

                  

Μεταγν.Αποτίμ.  
Αναγν. Διαχειρ. 

7 8 4 5 6 6 5 1 8 5 2 6 6 6 3 7 5 5 

Κριτ. Στοχασμ. 
Κριτ. Επεξεργ. 

                  

Ε.Θ.Α. 2 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ  
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΓΡΑΠΤΟΥ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γνωστ/Υποστ. 
επιφ. Επεξεργ. 

1  1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1  

Γνωστ. βαθιάς. 
Επεξεργ. 

1 2 1 1  3 2  1  2 3 2   5 2 1 

Γνωστ. Μνημ.. 
Προτερ. 

 1   1    1 1    2     

Γνωστ/Υποστ.  
Αντιστ. 

                  

Κοιν/πολιτισμ. 
Επίγνωσης 

                  

Μεταγν.Αποτίμ. 
Αναγν. Διαχειρ. 

2 1   1 2  1 2 1  1    2 1  

Κριτ. Στοχασμ. 
Κριτ. Επεξεργ. 

                  

Ε.Θ.Α. 3 
ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΓΡΑΠΤΟΥ   
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γνωστ/Υποστ. 
επιφ. Επεξεργ. 

                  

Γνωστ. βαθιάς. 
Επεξεργ. 

                  

Γνωστ. Μνημ.. 
Προτερ. 

   1           1   1 

Γνωστ/Υποστ.  
Αντιστ. 

                  

Κοιν/πολιτισμ. 
Επίγνωσης 

2 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 

Μεταγν.Αποτίμ.  
Αναγν. Διαχειρ. 

3 1 3 1 2 6 2 2 5  1 2 3  1 7 4  

Κριτ. Στοχασμ. 
Κριτ. Επεξεργ. 

14  1 2 8 2 20 12 11 6 6 3 10 10 9 4 17 11 11 

 ΣΥΝΟΛΟ 47 33 24 29 29 58 34 27 42 31 24 41 41 35 25 53 42 39 

  Μαθητές = 281 κωδικοί Μαθήτριες = 291 κωδικοί 
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5.5.1.1 Μεθοδολογικές διευκρινίσεις 

Είναι ανάγκη να σημειωθεί πως παρόλο που στόχος της Θεματικής ποιοτικής ανάλυσης στα 

πλαίσια της ποιοτικής μας έρευνας δεν είναι η καταγραφή αυστηρής συστηματοποίησης  

ποσοτικοποιημένων δεδομένων και άρα η εξαγωγή γενικευτικών συμπερασμάτων, η ανάγκη 

τήρησης ερευνητικών προδιαγραφών υπό τους όρους  μιας μεθοδολογικής αξιοπιστίας και 

ισόρροπης συγκρισιμότητας συνιστά η επιλογή των υποκειμένων που συμμετέχουν στην 

ερευνητική διαδικασία να κατανέμονται στις δύο ισόποσες κατηγορίες φύλου (9 αγόρια και 9 

κορίτσια). Η τελική ένταξη σε αυτήν, ωστόσο,  ως «μονάδας ανάλυσης» - από ένα σύνολο του 

μαθητικού πληθυσμού της ποσοτικής  έρευνας (μικτή μέθοδος: ποσοτική και ποιοτική) που 

ανέρχεται στους 157 μαθητές και μαθήτριες της συγκεκριμένης  σχολικής μονάδας-  ενός 

υποσυνόλου  «προεπιλεγμένου και στρωματοποιημένου τυχαίου δείγματος» 18 μαθητών με 

κατανομή φύλου 10 μαθητριών και 8 μαθητών υπαγορεύτηκε από την κατά προτεραιότητα 

πρόκριση της ποιοτικής μεταβλητής της βαθμολογικής γλωσσικής επίδοσης ως πιο 

ενδιαφέρον και δυναμικό κριτήριο λειτουργίας ως κατηγορικής μεταβλητής σε σχέση με την 

μεταβλητή του φύλου131.  

Υπό αυτό το πρίσμα και προκειμένου να διατηρηθεί  ασφαλέστερη  η ερευνητική 

αξιοπιστία της διερεύνησης σχέσεων αλληλεξάρτησης στρατηγικών ανάγνωσης και 

γλωσσικών επιδόσεων, καθώς και ηλικίας  ο ερευνητής προτίμησε να «διορθώσει»  το 

χαρακτήρα της αριθμητικής ανισορροπίας φύλου (8 αγόρια ↔ 10 κορίτσια) με το να κρατήσει 

ελεγχόμενη την αριθμητική ισορροπία των υποκειμένων τόσο σε επίπεδο  γλωσσικών 

επιδόσεων (ένα αγόρι και ένα κορίτσι σε κάθε βαθμίδα γλωσσικής επίδοσης) όσο και σε 

επίπεδο της μεταβλητής της ηλικίας (ίσος αριθμός υποκειμένων από κάθε σχολική ηλικιακή 

ομάδα (α΄, β΄, γ΄ τάξη). Η μεθοδολογική αυτή υπέρβαση οφείλεται στο γεγονός ότι από το 

σύνολο των υποκειμένων (αγοριών) της β΄ γυμνασίου δεν υπήρχε μαθητής με υψηλή 

βαθμολογική επίδοση (18-20), οπότε η θέση του υποκαταστάθηκε από μια δεύτερη μαθήτρια 

με υψηλή βαθμολογική επίδοση της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Για τη μερική αποκατάσταση, 

ωστόσο,  μεθοδολογικής συνέπειας, καθώς κάθε υποκείμενο αποτελεί μία ξεχωριστή και 

ιδιαίτερη περίπτωση αναγνώστη με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά και γλωσσικές συμπεριφορές, 

ο ερευνητής προέβη σε «αφαίρεση» και των αναγνωστικών δεδομένων που αντιστοιχούν στη 

μαθήτρια υψηλών επιδόσεων της β΄ γυμνασίου ΜΒ7α, ώστε η επεξεργασία των συνολικών 

                                                           
131Ο ερευνητής για τη διαμόρφωση των μεθοδολογικών του κριτηρίων στην οργάνωση του ερευνητικού δείγματος έλαβε 
υπόψη του τόσο τη βιβλιογραφική πλαισίωση, όσο και τα αποτελέσματα από τη διεξαγωγή της προηγηθείσας πιλοτικής 
έρευνας και τα οποία δεν κατεδείκνυαν σημαντικές ή ιδιαίτερα πρόσφορες για γλωσσοδιδακτική αξιοποίηση 
διαφοροποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή στρατηγικών ανάγνωσης από τους μαθητές/μαθήτριες με άξονα μελέτης το φύλο. 
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δεδομένων, αν και περιορίζεται ποσοτικά (8 κορίτσια+8 αγόρια= 16 υποκείμενα), βασίζεται 

σε  ισορροπημένη αναλογία132. 

 

5.5.1.2  Περιγραφική συζήτηση των αποτελεσμάτων στον άξονα ανάλυσηςτου φύλου  

Η συστηματική ποσοτικοποιημένη ποιοτική ανάλυση που προηγείται, ακολουθεί την 

καταγραφή των δεδομένων σχετικά με την αξιοποίηση ποικίλων αναγνωστικών στρατηγικών, 

όπως αναδείχτηκαν μέσα από την μεθοδολογική κωδικοποίησή τους και σε συσχετιστική 

συνάρτηση με την κατηγορική μεταβλητή του φύλου (αγόρι- κορίτσι) των υποκειμένων που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα και ανέδειξε τα παραπάνω στοιχεία. 

Ξεκινώντας με μία γενική αρχική παρατήρηση μέσα από μια προκαταρκτική 

επισκόπηση  θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι δε διαπιστώνονται σημαντικές και 

αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις στη χρήση είτε συνολικά είτε μεμονωμένα 

είτε ομαδοποιημένα στρατηγικών ανάγνωσης. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται σχεδόν 

απόλυτη ταύτιση σε επίπεδο αριθμητικό της διαμόρφωσης και ανάδειξης κατηγοριών στη 

χρήση στρατηγικών από μαθητές και μαθήτριες αλλά και μία παραπλήσια αναλογικότητα  

στην ενεργοποίηση επιμέρους κωδικών/στρατηγικών στο σύνολό τους με μία μάλλον 

περιορισμένη ή όχι ιδιαίτερα ενδεικτική  υπεροχή των κοριτσιών. 

Όσον αφορά στα στάδια ανάγνωσης, αν και πάλι τα κορίτσια φαίνεται να υπερτερούν, 

αυτό γίνεται οριακά, ώστε να μην μπορούμε να το προσδιορίσουμε ως τάση και  ισχύει 

ομοιότροπα και για τα τρία αναγνωστικά στάδια. 

Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και ως προς τη συγκριτική αντιπαραβολή των 

ομάδων του φύλου στη χρήση στρατηγικών για την ενίσχυση και προαγωγή των τριών 

επιπέδων ανάγνωσης. Αν εξαιρέσουμε το επίπεδο της ερμηνευτικής ανάγνωσης που εκεί τα 

αγόρια προηγούνται εμφανώς και πάλι τα κορίτσια φαίνεται να έχουν ένα ερευνητικά μη 

αξιοποιήσιμο προβάδισμα. 

Προχωρώντας στους ποικίλους τύπους στρατηγικών ανάγνωσης που έχουμε 

ταξινομήσει, ίσως εδώ έχουμε να κάνουμε κάποιες πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις ως προς 

τη διαφοροποίηση χρήσης στρατηγικών ανάμεσα στις δύο ομάδες με το διακριτικό κριτήριο 

του φύλου αλλά πάλι όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακές σε επίπεδο προσδιορισμού μεταβλητών. 
                                                           
132Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι στην ποιοτικού τύπου ανάλυση που επιχειρείται η ποσοτικοποίηση των δεδομένων δεν 
αποσκοπεί σε ποσοτικού τύπου αναλύσεις αλλά στην πληρέστερη και συστηματικότερη οργάνωση και παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων, ώστε αυτά να περιγραφούν και να εκτιμηθούν εγκυρότερα με τη διαπίστωση και αξιολόγηση τάσεων, 
ενδεχόμενων εξαρτήσεων, ενδεικτικών συσχετισμών, που δεν θεμελιώνονται στην δυναμική του διευρυμένου στατιστικού 
δείγματος αλλά στην ενδεικτικότητα και την επικεντρωμένη προβληματική της οριοθετημένης και σαφώς προσδιορισμένης 
περίπτωσης. 
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Έτσι, ενώ στις γνωστικές στρατηγικές ήπιας και ισχυρής επεξεργασίας διαφαίνεται μία πολύ 

περιορισμένη υπεροχή των κοριτσιών και στις  αντισταθμιστικού τύπου και κριτικής 

προσέγγισης μία επίσης μικρή υπεροχή των αγοριών, οι αποκλίσεις δείχνουν να διευρύνονται 

με αύξουσα σειρά αναφοράς από τις στρατηγικές κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης, σε αυτές 

της μνημονικής προτεραιότητας για να διαπιστώσουμε την πιο εκτεταμένη υπερίσχυση των 

κοριτσιών στη χρήση μεταγνωστικού τύπου στρατηγικών. Και πάλι όμως οι διαφοροποιήσεις 

αυτές δεν είναι ισχυρές, ώστε να στοιχειοθετήσουν βάσιμες ενδείξεις εμπλοκής και επίδρασης 

του παράγοντα «φύλο» στον τρόπο και στην ευρύτητα χρήσης και αξιοποίησης των 

μεταγνωστικών στρατηγικών ανάγνωσης. Ίσως μια πιο εξειδικευμένη, στοχευμένη και 

εκτεταμένη έρευνα ειδικά για τον εξαρτημένο συσχετισμό του φύλου με την ανάπτυξη 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων και χρήσης αντίστοιχων στρατηγικών θα μπορούσε να διαφωτίσει 

περαιτέρω το ζήτημα είτε επιβεβαιώνοντας είτε αποκλείοντας κάποιες διαφαινόμενες 

συνδέσεις. 

5.5.1.3 Αναλυτική καταγραφή και συζήτηση περί των δεδομένων (αυτο)αναφοράς  

Όσον αφορά στην παρουσίαση των αυθεντικών αναφορών-δεδομένων που συλλέχθηκε από 

την ΠΠΕ και συστηματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία της ΘΠΑ στο σημείο  αυτό κρίθηκε 

σκόπιμο να καταγραφούν ενδεικτικοί μόνο κωδικοί από συγκεκριμένες τυπολογικές 

κατηγορίες που φαίνεται να παρουσιάζουν μία «προτίμηση» χρήσης είτε από αγόρια είτε από 

κορίτσια. Το ίδιο κριτήριο εφαρμόστηκε και στους υπόλοιπους άξονες ανάλυσης με βάση τις 

άλλες δύο κατηγορικές μεταβλητές. Ωστόσο, ο ερευνητής οφείλει νε εξηγήσει ότι  στους 

κωδικούς που εμφανίζουν συχνότητα χρήσης ιδιαίτερα  μικρής κλίμακας η οποιαδήποτε 

απόπειρα συσχετισμών με κατηγορικές ομάδες θα ήταν αμφιλεγόμενη και ως ένα σημείο 

ανούσια και ούτε καν ενδεικτική. Στις στρατηγικές πάλι που εμφανίζουν 

εκτεταμένη/διευρυμένη χρήση το ποσοτικό κριτήριο συχνότητας εμφάνισης (υ ≥ 10) στις 

περισσότερες περιπτώσεις αδυνατεί να προσδιορίσει εμφανείς προτιμήσεις χρήσης από αγόρια 

ή κορίτσια σε σχέση με το συνολικό αριθμό υποκειμένων (=16), εφόσον ούτως ή άλλως ο 

κωδικός αφορά υποχρεωτικά μια εκτεταμένη αναλογία της μιας ή της άλλης ομάδας. Στους 

εναπομείναντες κωδικούς μέτριας συχνότητας χρήσης φαίνεται πως η κατανομή στις δύο 

προκύπτουσες κατηγορίες με βάση το φύλο μοιράζονται σχετικά ισομερώς με αποτέλεσμα να 

μην προκύπτουν κωδικοί με εμφανείς παρεκκλίσεις προς τη μια ή την άλλη κατηγορία. Όπου, 

όμως,  κάτι τέτοιο γίνεται αντιληπτό ο ερευνητής παρουσιάζει τον κωδικό, τον ορισμό του και 

οπωσδήποτε τουλάχιστον μία ενδεικτική αναφορά από το συλλεγμένο ερευνητικό υλικό.  
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Έτσι, ξεκινώντας από το προαναγνωστικό στάδιο (ΓΘΑ1) δε εντοπίστηκε κάποια 

στρατηγική που να διαθέτει τις προϋποθέσεις που διευκρινίζονται παραπάνω. 

Στο κυρίως αναγνωστικό στάδιο (ΓΘΑ2) εμφανίζονται  κάποιοι κωδικοί με ενδεικτικές 

έως αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις υπέρ της μιας ή της άλλης ομάδας με βάση το φύλο των 

υποκειμένων. Αρχικά στον ειδικό άξονα της απλής κατανόησης (Ε.Θ.Α.2α),στη γνωστική 

υποκατηγορία της βαθιάς επεξεργασίας εμφανίζεται να αξιοποιείται η στρατηγική «της 

αξιοποίησης της οργανωμένης δομής της παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης)» 

(=ΑΞΔΟΠΑΡ) εμφανώς υπέρ των κοριτσιών (4 προς 1). Ενδεικτικά, η ΜΓ18γ 

αναφέρει:«Θεωρώ ότι η δεύτερη παράγραφος είναι σαν να σου δίνει συμβουλές, γιατί 

ξεκινάει με ένα πρώτο βήμα και μετά ακολουθούν και άλλα..». Στον ίδιο υπο-άξονα της 

μεταγνωστικής επεξεργασίας ο κωδικός  ΑΞΔΟΕΝΚΑ που αφορά στην  αξιολόγηση 

κειμενικών δομών ως παράγοντα ενίσχυσης της κατανόησης παρουσιάζεται πιο οικείος στα 

κορίτσια, αν και η διαφοροποίηση δεν είναι εντυπωσιακή (3/1). Εξηγεί η ΜΑ2α: «Θεωρώ ότι 

είναι πολύ σημαντικές, γιατί  χωρίς παραγράφους δεν είναι εύκολο να καταλάβεις το 

κείμενο. Και επίσης, χωρίζοντας το σε παραγράφους είναι λίγο διαφορετικό το θέμα..». 

Ωστόσο η στρατηγικήτης προσαρμογής του  τρόπου ανάγνωσης στο περιεχόμενο του 

κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το ενδιαφέρον, αν άπτεται της πραγματικότητας του υποκειμένου, 

κτλ) (=ΠΡΑΝΠΕΚΕΙ) φαίνεται να προτιμάται κυρίως από τα αγόρια. Παραθέτει ο ΜΒ΄11γ: 

«- Και εγώ, αν είναι ένα κείμενο που μου αρέσει, το διαβάζω πολύ πιο εύκολα  ενώ ένα  - 

Με τη ζωή σου; Με την καθημερινότητά σου; - Ναι… - Παίζει ρόλο που το κείμενο 

σχετίζεται και με την τεχνολογία; -  Ναι..».  

Στον ειδικό θεματικό άξονα της ερμηνευτικής ανάγνωσης του κειμένου ο κωδικός 

ΔΗΑΝΠΛΠΑ [Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των παραγράφων (γραπτώς ή νοητά)] 

στην τυπολογική υποκατηγορία της βαθιάς ερμηνευτικής επεξεργασίας  εμφανίζεται να 

αξιοποιείται κυρίως από τα αγόρια (3/1). Έτσι, ο ΜΓ΄13αδιαπιστώνει: «Ερευνητής:  Αυτό 

που είπες τώρα στην πραγματικότητα είναι πλαγιότιτλοι..  Μ13: Ναι, ίσως κάνω στο 

μυαλό μου αλλά δεν τους  γράφω». Επίσης, μια ιδιαίτερη προτίμηση των αγοριών (4/1) 

φαίνεται να συνδέεται με τη στρατηγική της επισήμανσης γλωσσοϋφολογικών στοιχείων για 

αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης /ερμηνείας(= ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ), η οποία συνδέεται με 

δεξιότητες μεταγνωστικής ερμηνευτικής επεξεργασίας. Ο ΜΑ΄1α  εξηγεί: «Ναι,... είχε εύκολες 

λέξεις, το οποίο σημαίνει ότι με βοήθησε στο να καταλάβω εύκολα το κείμενο». 

Προχωρώντας στον ΕΘΑ3 στην υποκατηγορία της κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης 

ο κωδικός ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ (Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση κοινωνικής στάσης/δράσης 

προσωπικής ή διαπροσωπικής) φαίνεται ότι συνδέεται περισσότερο με αναγνωστική 
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διαχείριση των κοριτσιών (6/2). Η ΜΓ18γαναφέρει χαρακτηριστικά: «Επίσης σκέφτηκα ότι 

εμάς τους εφήβους για να τους τραβήξει κάτι θέλουν κάτι τρομακτικό και όταν ήρθαν 

αυτοί από την τροχαία μας έδειξαν κάτι βίντεο και από τότε όλοι νομίζω κατάλαβαν ότι 

πρέπει να βάζουν ζώνη ή και το ίδιο πρέπει να γίνει και με το διαδίκτυο. Έτσι να   

τρανταχτούν  λίγο..».  

Τέλος, στον τρίτο γενικό θεματικό άξονα (ΓΘΑ3) και ειδικότερα στον ΕΘΑ3β οι 

χαμηλές συχνότητες εμφάνισης των κωδικών δεν επιτρέπουν την έστω ενδεχόμενη  σύνδεσή 

τους με τη μεταβλητή του φύλου. Περνώντας στην κριτική προσέγγιση του κειμένου και στην 

υποκατηγορία της μεταγνωστικής αποτίμησης της αναγνωστικής διαχείρισης εμφανίζεται ο 

κωδικός ΑΥΑΞΣΤΒΕ (= Αυτοαξιολόγηση αναγνωστικών στρατηγικών ως μέσο 

αυτοβελτίωσης), τον οποίο φαίνεται πως τα αγόρια προτιμούν περισσότερο σε σχέση με τα 

κορίτσια με τον περιορισμό βέβαια πως πρόκειται για μία στρατηγική μέτριας χρήσης και άρα 

οι αποκλίσεις είναι κι αυτές αναλογικά περιορισμένες (3/1). Διαπιστώνει η ΜΓ16β: «Εμένα 

θα μου μείνουνε αυτά που συζητήσαμε... μου έκανε όμως πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ 

όταν τελείωσα το διάβασμα και ήρθα να κάτσω, εντάξει.. είχα τελειώσει το κείμενο, 

απλά το είχα διαβάσει. Τώρα που το συζητήσαμε και το ξαναδιάβασαμε παράγραφο 

παράγραφο το κατανόησα υπερβολικά καλά.. πάρα πολύ και νομίζω ότι από δω και πέρα 

κάθε φορά που θα διαβάζω ένα κείμενο θα το διαβάζω μία φορά, όπως κάναμε σήμερα 

και μετά παράγραφο παράγραφο ..». Με την ίδια προσέγγιση πρέπει να δούμε και τη 

στρατηγική της αναζήτησης ομοθεματικών κειμένων για εξαγωγή συμπεράσματος 

(=ΑΝΚΕΕΞΣΥ), που επίσης εμφανίζεται με την ίδια  διαφοροποίηση υπέρ των αγοριών 

(3/1). Ο ΜΓ΄13α εξηγεί : «Ναι και εγώ συγκρίνω με διάφορα άλλα κείμενα, αν ταιριάζουν 

ή αν διαφωνούν. Γιατί αν ταιριάζουν σημαίνει ότι αυτή η άποψη είναι έγκυρη. Δεν 

γίνεται όλοι να συμφωνούν και να μην ισχύει ενώ αν διαφωνούν μπορεί και να ψάξω ποια 

είναι η σωστή ή να βγάλω τη δική μου άποψη». 
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5.5.2 Παρουσίαση   Δεδομένων ΘΠΑ με Άξονα  Ανάλυσης την  ποιοτική  κατηγορική 

μεταβλητή  της σχολικής ηλικιακής διαβάθμισης 

 

Πίνακας  5.10  Ποσοτικοποιημένα δεδομένα της ΘΠΑ: μεταβλητή σχολικής ηλικίας 

Δεδομένα Θεματικής Ποιοτικής Ανάλυσης Μαθητές 

Α΄ 

Γυμνασίου 

Μαθητές 

Β΄ 

Γυμνασίου 

Μαθητές 

Γ΄ 

Γυμνασίου 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών βασικής κατανόησης 

 

122 111 110 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών ερμηνευτικής 

 ανάγνωσης 

18 15 23 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών κριτικής αναγνωστικής  

 προσέγγισης 

60 75 121 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών στο προαναγνωστικό 

 στάδιο 

52 54 64 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών στο  

κυρίως   αναγνωστικό  στάδιο 

116 112 147 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών στο μετα-αναγνωστικό 

 στάδιο 

32 35 43 

Σύνολα Χρήσης Κωδικών/στρατηγικών σε όλα τα  

Αναγνωστικά στάδια και επίπεδα ανάγνωσης 

200 201 254 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών  

¨Γνωστικές-υποστηρικτικές επιφανειακής  επεξεργασίας¨ 

30 30 33 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 

 ¨Γνωστικές   βαθιάς επεξεργασίας¨ 

34 29 36 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 

¨Γνωστικές  μνημονικής  προτεραιότητας¨ 

8 11 7 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 

¨Γνωστικές- Υποστηρικτικές  της αντιστάθμισης¨ 

27 24 22 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 

¨Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης¨ 

16 20 17 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 

¨Μεταγνωστικές, Αποτίμησης της αναγνωστικής διαχείρισης¨ 

53 43 57 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 

¨Κριτικού στοχασμού και  κριτικής Επεξεργασίας¨ 

32 44 82 
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Πίνακας 5.11 Συγκριτική ταξινόμηση εμφάνισης κωδικών ανά υποκατηγορία  και 

επίπεδο ανάγνωσης με ομαδοποίηση των υποκειμένων ανά σχολική τάξη-ηλικία. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΟΣ 
& ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΩΝ 
ΑΝΑ 
ΜΑΘΗΤΗ/  
ΤΡΙΑ 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
 

Συγκριτική ταξινόμηση εμφάνισης κωδικών ανά υποκατηγορία και επίπεδο ανάγνωσης με ομαδοποίηση των 
υποκειμένων ανά σχολική τάξη-ηλικία 

 
Μ
Α'
1α 

 
Μ
Α
2α 

 
Μ
Α'
3β 

 
Μ
Α
4β 

 
Μ
Α'
5γ 

 
Μ
Α
6 
γ 

 
Μ
Β
7α 

 
Μ
Β
8α 

 
Μ
Β'
9β 

 
Μ
Β

10
β 

 
Μ
Β'
11

γ 

 
Μ
Β

12
γ 

 
Μ 
Γ'
13

α 

 
Μ 
Γ1
4 
α 

 
Μ
Γ'
15

β 

 
Μ 
Γ1
6β 

 
Μ 
Γ'
17

γ 

 
Μ 
Γ1
8γ 

Ε.Θ.Α. 1 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  
ΓΡΑΠΤΟΥ   
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γνωστ/Υποστ. 
επιφ. Επεξεργ. 

3 3 7 5 5 6 4 5 3 5 5 5 6 4 2 5 4 8 

Γνωστ. βαθιάς. 
Επεξεργ. 

8 8 1 5 3 2 5 5 4 3 2 3 6 2 3 5 2 5 

Γνωστ. Μνημ.. 
Προτερ. 

2 1 1 1   1 1  2 1 1 1 2 1 1  1 

Γνωστ/Υποστ.  
Αντιστ. 

4 3 7 4 4 5 5 4 2 4 5 4 5 4 5 3 2 3 

Κοιν/πολιτισμ. 
Επίγνωσης* 

                  

Μεταγν.Αποτίμ.  
Αναγν. Διαχειρ. 

7 8 8 5 4 2 6 6 5 6 6 3 6 7 5 5 1 5 

Κριτ. Στοχασμ. 
Κριτ. Επεξεργ. 

                  

Ε.Θ.Α. 2 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ  
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΓΡΑΠΤΟΥ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γνωστ/Υποστ. 
επιφ. Επεξεργ. 

1 1   1  1 1 1  1  1 1 1 1 1  

Γνωστ. βαθιάς. 
Επεξεργ. 

1 1 2  1 2 3 2 1    3 5 2 2  1 

Γνωστ. Μνημ.. 
Προτερ. 

 1 1 1      2 1        

Γνωστ/Υποστ.  
Αντιστ. 

                  

Κοιν/πολιτισμ. 
Επίγνωσης 

                  

Μεταγν.Αποτίμ. 
Αναγν. Διαχειρ. 

2 2 1 1   1    1  2 2  1 1  

Κριτ. Στοχασμ. 
Κριτ. Επεξεργ. 

                  

Ε.Θ.Α. 3 
ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΓΡΑΠΤΟΥ   
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γνωστ/Υποστ. 
επιφ. Επεξεργ. 

                  

Γνωστ. βαθιάς. 
Επεξεργ. 

                  

Γνωστ. Μνημ.. 
Προτερ. 

        1   1      1 

Γνωστ/Υποστ.  
Αντιστ. 

                  

Κοιν/πολιτισμ. 
Επίγνωσης 

2 3 3 3 1 3 3 4 3 4 3 3 2 2 1 4 3 4 

Μεταγν.Αποτίμ.  
Αναγν. Διαχειρ. 

3 5 1  3 1 2 3 1  2 1 6 7 2 4 2  

Κριτ. Στοχασμ. 
Κριτ. Επεξεργ. 

14  6 1 6 2 3 10 10 8 9 2 4 20 17 12 11 11 11 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΩΔΙΚΩΝ 

47 42 33 31 24 24 41 41 29 35 29 25 58 53 34 42 27 39 

  Μαθητές Α΄ γυμν.= 201 Μαθητές Β΄ γυμν.= 200 Μαθητές Γ΄ γυμν. = 253 
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5.5.2.1 Περιγραφική συζήτηση των αποτελεσμάτων στον άξονα ανάλυσης της σχολικής 

ηλικιακής διαβάθμισης 

Η ποσοτικοποιημένη συστηματική ποιοτική ανάλυση που προηγείται, ακολουθεί την 

καταγραφή των δεδομένων σχετικά με την αξιοποίηση ποικίλων αναγνωστικών στρατηγικών, 

όπως αναδείχτηκαν μέσα από την μεθοδολογική κωδικοποίησή τους και σε συσχετιστική 

συνάρτηση με την κατηγορική μεταβλητή της σχολικής ηλικίας των υποκειμένων που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα και ανέδειξε τα παραπάνω στοιχεία. 

Μια γενικώς ισχύουσα  παρατήρηση που προκύπτει από τον έλεγχο των ευρημάτων 

είναι ότι και στις τρεις ηλικιακές ομάδες υπάρχει μία παρόμοια διαβάθμιση και ποσοτική 

κλιμάκωση στην ευρύτητα χρήσης των επιπέδων των στρατηγικών ανάγνωσης, όπου 

υπερτερούν με διαφορά οι στρατηγικές βασικής κατανόησης του κειμένου, ακολουθούν οι 

στρατηγικές κριτικής προσέγγισης του κειμένου και υπολείπονται σε όλες τις ομάδες με 

περιορισμένη αξιοποίηση οι στρατηγικές ερμηνευτικής προσέγγισης 

Στη συνολική χρήση αναγνωστικών στρατηγικών ενώ οι μαθητές της α΄και β΄ 

γυμνασίου δείχνουν να αναπτύσσουν σχεδόν ισότιμα τις στρατηγικές τους, οι μαθητές της γ΄ 

γυμνασίου φαίνεται να έχουν ένα αξιοσημείωτο προβάδισμα στην ευρύτητα υλοποίησής τους 

με την διαφοροποίηση να εμφανίζεται εντονότερα κατά την αναγνωστική  διεκπεραίωση του 

κυρίως αναγνωστικού σταδίου. 

Αποκρυπτογραφώντας τις διαφοροποιήσεις στις συχνότητες χρήσης στρατηγικών 

ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες σε σχέση με τις τυπολογικές κατηγορίες/υποκατηγορίες, 

διαπιστώνουμε μια σχετικά «ισοσταθμισμένη» αναλογικότητα, όσον αφορά στις γνωστικές 

στρατηγικές επιφανειακής και βαθιάς επεξεργασίας, μνημονικής προτεραιότητας και 

υποστηρικτικές  της αντιστάθμισης αλλά και κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης με μάλλον 

αμελητέες μικρο-αποκλίσεις (λ.χ. μικρή υπεροχή της β΄ γυμνασίου σε μνημονικές και 

κοινωνικοπολιτισμικές ή της α΄ γυμνασίου σε αντισταθμιστικές στρατηγικές) αδύναμες να 

συστήσουν με αξιώσεις ερευνητικούς προβληματισμούς για ενδεχόμενους- έστω 

πιθανολογικούς- συσχετισμούς. Μία σχετικά αξιοσημείωτη διαφοροποίηση, που υποδηλώνει 

ενδεχόμενη ελλειμματική χρήση στρατηγικών μεταγνωστικής αποτίμησης της αναγνωστικής 

διαχείρισης από μαθητές της β΄ γυμνασίου (43 κωδικοί) σε σύγκριση με αυτούς της α΄ (53) 

και ιδιαίτερα με της γ΄(57) δεν συνάδει ισχυρά με την υποστήριξη μιας συνολικότερης 

διαπίστωσης μεταγνωστικής εξελιξιμότητας με βάση την ηλικιακή και αναγνωστική  

ωρίμανση, αν και καταδεικνύει μια σαφή υπεροχή της μεγάλης ηλικιακά ομάδας μαθητών. 
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  Εκεί, που αξίζει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ερευνητικά είναι στο 

αναγνωστικό επίπεδο της κριτικής προσέγγισης του κειμένου, όπου οι μαθητές/τριες της γ΄ 

γυμνασίου φαίνεται να υπερτερούν αξιοσημείωτα με πολύ πιο διευρυμένη χρήση αντίστοιχων 

στρατηγικών, που εξασφαλίζουν μια τέτοια προσέγγιση, όπως θα φανεί και από την 

επεξεργασία των επιμέρους τυπολογιών στρατηγικών. Μάλιστα, η προτίμηση ενεργοποίησης 

στρατηγικών κριτικής ανάγνωσης μοιάζει να κινείται ανοδικά  από τη μικρότερη προς τη 

μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα μαθητών με τη β΄ γυμνασίου να παρουσιάζει μια όχι 

εντυπωσιακή αλλά αξιοπρόσεχτη διαφοροποίηση από τα παιδιά της α΄ γυμνασίου.  

Συμπεριληπτικά, στις συγκριτικές αντιπαραβολές χρήσης συγκεκριμένων κατηγοριών 

στρατηγικών με βάση  την προτεινόμενη ταξινομητική τυπολογία των επτά διακριτών ομάδων 

και σε συσχέτιση με τη μεταβλητή της ηλικιακής διαφοροποίησης φαίνεται ότι οι όποιες 

αποκλίσεις εντοπίζονται δεν μπορούν μάλλον να στοιχειοθετήσουν σαφείς και εύγλωττες 

εξαρτήσεις μεταξύ των μαθητικών ομάδων, πέρα από την περίπτωση των στρατηγικών 

κριτικού στοχασμού και επεξεργασίας που ήδη αναφέρθηκε. 

5.5.2.2 Αναλυτική καταγραφή και συζήτηση περί των δεδομένων (αυτό)αναφοράς  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται επιλεκτικά και ενδεικτικά εκείνοι οι κωδικοί-στρατηγικές που 

φαίνεται ότι υπηρετούν περισσότερο τον ενδεχόμενο εξαρτημένο συσχετισμό της κατηγορικής 

μεταβλητής της ηλικιακής διαστρωμάτωσης (ανά σχολική τάξη) και τύπων/κατηγοριών 

στρατηγικών. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι καταγεγραμμένες στρατηγικές και αντίστοιχες 

αναφορές, που ακολουθούν, αφορούν περισσότερο εκείνους τους θεματικούς άξονες-γενικούς 

και ειδικούς- και εκείνες  τις υποκατηγορίες, όπου η απόκλιση ενεργοποίησής τους υπέρ των 

ομάδων της υψηλής σχολικής βαθμίδας  (γ΄γυμνασίου) αναδύεται εντονότερη  σε σχέση με τα 

υποκείμενα των μικρότερων ηλικιακών βαθμίδων. Επίσης, θα προτιμηθούν αυθεντικές 

αναφορές υποκειμένων που «αποκωδικοποιούν» κωδικούς, οι οποίοι δεν έχουν διασαφηνιστεί 

στους προηγούμενους πίνακες παρουσίασης κωδικών/στρατηγικών συσχετιστικά με τις 

υπόλοιπες διερευνούμενες μεταβλητές. Έτσι, το ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας 

επικεντρώνεται σε εκείνους τους κωδικούς/στρατηγικές που εμπίπτουν στους ειδικούς 

θεματικούς άξονες της ερμηνευτικής και κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης ανεξάρτητα από 

το γενικό θεματικό άξονα στον οποίο εμφανίζονται, αν και, όπως φαίνεται από τον Πίνακα, οι 

πιο χαρακτηριστικές διαφοροποιήσεις αφορούν στο κυρίως  αναγνωστικό μέρος. Επίσης, το 

κύριο βάρος των αναφορών εστιάζει στην κατηγορία των κωδικών κριτικής προσέγγισης, 
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εφόσον σε αυτόν τον τύπο στρατηγικών φαίνεται ότι οι μαθητές/τριες της γ΄ γυμνασίου 

υπερτερούν σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. 

Στον πρώτο γενικό θεματικό άξονα (ΓΘΑ1), στο επίπεδο της απλής κατανόησης και 

στην μεταγνωστική υποκατηγορία της αναγνώρισης κειμενικού είδους για προσδιορισμό του 

σκοπού του κειμένου (ΑΝΚΕΙΕΙΣΚ)  φαίνεται μια υπεροχή στην ευρύτητα χρήσης από τους 

μαθητές της γ΄ γυμνασίου. Συγκεκριμένα ο ΜΓ΄15βαναφέρει: «Βασικά, έλεγε ότι προέρχεται 

από τρία επιστημονικά άρθρα, οπότε δεν απευθύνεται μόνο σε εφήβους.. πιο 

επιστημονικό νομίζω..». Στην ίδια, βέβαια, υποκατηγορία οι μαθητές της β΄ γυμνασίου 

αξιοποιούν εντονότερα ( 4 στους 5) τον προσχεδιασμό των  στόχων και του τρόπου 

ανάγνωσης ανάλογα με το κειμενικό είδος, τις συνθήκες ανάγνωσης, κ.ά. (εξωγενή κίνητρα) 

(ΠΡΤΡΑΝΕΞΚ). Η ΜΑ4βεξηγεί:«Εξαρτάται, όταν έχουμε ένα βιβλίο, όχι όπως αυτό εδώ, 

κοιτάζουμε τα περιεχόμενα, τα διαβάζουμε και μετά αρχίζουμε να διαβάζουμε.».Αρκετά 

ενδιαφέρουσα εμφανίζεται στην ίδια  υποκατηγορία των μεταγνωστικών στρατηγικών η 

σταθερή ενεργοποίηση  του κωδικούΠΡΤΡΑΝΕΣΚ (Προσχεδιασμός στόχων και τρόπων 

ανάγνωσης ανάλογα με εσωτερικά κίνητρα (διάθεση, προσωπικό ενδιαφέρον, κτλ) μόνο 

από μαθητές της β΄ γυμνασίου (και οι 5 αναφορές συνδέονται με υποκείμενα της ίδιας αυτής 

σχολικής τάξης). Η μαθήτρια  διευκρινίζει ΜΒ12γ: «Τότε δεν θα κάτσω να το διαβάσω, θα 

διαβάσω λίγο στην αρχή και μετά θα το αφήσω… Κοιτάζω  πρώτα τον τίτλο και μετά να 

βρω τι περιέχει το επόμενο… και, ας πούμε, εδώ λέει για το διαδίκτυο, ότι θα διαβάσω 

κάτι που εμένα προσωπικά μου αρέσει, θα με ελκύει…» «Όχι  όχι όλα τα κείμενα με τον 

ίδιο τρόπο∙ ας πούμε αυτό με τον εθισμό μου αρέσει.  Αν ήταν ένα κείμενο που δεν θα με 

ελκύει, δεν θα το διάβαζα με τον ίδιο τρόπο». Παρατηρούμε λοιπόν ότι μεταγνωστικά στο 

προαναγνωστικό στάδιο οι μαθητές/τριες της α΄ γυμνασίου αξιοποιούν σαφώς λιγότερες 

στρατηγικές. 

Παραμένοντας στο προαναγνωστικό στάδιο και σε κωδικούς που εμφανίζονται με μία 

μέτρια σχετικά συχνότητα, ώστε να είναι και αξιοποιήσιμοι, στην υποκατηγορία της κριτικής 

προεργασίας φαίνεται πως οι στρατηγικές αυτού του τύπου, στην πλειοψηφία τους, 

ενεργοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά από μαθητές της γ΄ γυμνασίου. Έτσι ο κωδικός 

ΕΓΚΕΑΝΚΙ (Πρόδρομη αξιολόγηση εγκυρότητας κειμένου ως αναγνωστικό 

κίνητρο/κριτήριο), που εμφανίζεται 4 φορές, αφορά μόνο τους μαθητές αυτής της σχολικής 

τάξης. Ενδεικτικά ο ΜΓ΄15βαναφέρει: «Εγώ θα ρωτούσα κάτι άλλο…  αυτό εδώ το 

κείμενο ποτέ δημοσιεύτηκε; μπορεί για παράδειγμα να είχε δημοσιευτεί παλιότερα και 

να μην ισχύουν πια, να έχουν αλλάξει και τα ποσοστά  και.. Ερευνητής; Ένα παλιό 

κείμενο δηλαδή δεν σε πείθει ιδιαίτερα; θα το δεις με άλλο μάτι; Μ15: Ναι». 
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Στον δεύτερο γενικό θεματικό άξονα (ΓΘΑ2) και στο επίπεδο της βασικής 

κατανόησης δεν εμφανίζεται αξιοπρόσεκτη εστίαση κωδικών σε συγκεκριμένες ηλικιακές 

ομάδες υποκειμένων. Παρατηρείται μία «άναρχη» διασπορά κωδικών των ίδιων 

υποκατηγοριών στις τρεις (ή σε δύο από αυτές) ηλικιακές βαθμίδες, ώστε να μην είναι δυνατή 

η επικύρωση μιας επιβεβαιωμένης σύνδεσης κατηγορίας και ηλικιακής ομάδας. Ενδεικτικά, 

να αναφέρουμε τον κωδικό  ΑΙΧΡΣΤΚΑ (Αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης 

κειμένου) που υλοποιείται με παρόμοια συχνότητα από μαθητές όλων των ηλικιακών ομάδων. 

Εξηγεί η ΜΒ10β: «Εφόσον είναι χωρισμένο σε παραγράφους και το καθένα έχει ένα θέμα, 

γιατί να μην το γράψεις από δίπλα;  Να καταλάβω πιο συμπυκνωμένα, ας πούμε, για τί 

μιλάει αυτή η παράγραφος και έτσι, όταν με ρωτήσουν για τί μιλάει αυτή η παράγραφος,   

να ξέρω». 

 Σε άλλο παράδειγμα ο κωδικός ΔΙΑΝΟΗΣΕΙ (Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής 

σειράς του κειμένου) αναδεικνύεται αποκλειστικά μόνο από μαθητές της α΄ & β΄ γυμνασίου 

και από κανένα/καμία μαθητή/τρια της γ΄γυμνασίου. Η ΜΑ4βαναφέρει:«Θυμόμαστε και τα 

προηγούμενα, ώστε να μπορούμε να τα ενώσουμε για να τα καταλάβουμε..» «Η 

παράγραφος αυτή συνδεόταν μαζί με τις άλλες ... το νόημα το έπιασα,  γιατί έλεγε πάλι 

για διατροφή». Το ίδιομοτίβο παρατηρείται και με τη στρατηγική μνημονικής 

προτεραιότητας της ανάκλησης και ελέγχου (ή αντιπαραβολής) ομοθεματικών κειμένων για 

διαμόρφωση άποψης (ΑΝΕΛΟΜΚΕΙ) ή την μεταγνωστικού τύπου προσαρμογή τρόπου 

ανάγνωσης στο κειμενικό είδος (ΠΡΑΝΚΕΕΙΔ) που δεν αξιοποιήθηκε από μαθητές της γ΄ 

γυμνασίου. Έτσι, ο ΜΒ΄11γ δηλώνει:«Ναι, αν έχω διαβάσει ένα παρόμοιο κείμενο, 

σκέφτομαι τι είχα διαβάσει, αν τα θυμάμαι όλα και τα συνδυάζω κάπως…» ενώ ο  ΜΒ΄9β  

καταθέτει ότι «Σε αυτό εδώ το κείμενο είχε ήδη εικόνα οπότε και να έκανα, μία παρόμοια 

θα έκανα. Δεν θα βοηθούσε σε κάτι. Ενώ ένα κείμενο που δεν έχει πολλές εικόνες και 

είναι μεγάλο, ναι, τότε κάνω πολλές …». 

Επίσης, παρατηρούνται μεμονωμένοι κωδικοί που εμφανίζονται άπαξ αλλά δεν 

συνδέουν αποκλειστικά μία υποκατηγορία στρατηγικών με μία συγκεκριμένη ηλικιακή 

ομάδα, καθώς κατανέμονται σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες. Έτσι, ο  ΜΓ΄13α  ενεργοποιεί την 

αξιολόγηση στοιχείων περιεχομένου (λ.χ. επιχειρήματα, πληροφορίες, τεκμήρια, κτλ) ως 

παράγοντα ενίσχυσης κατανόησης  (ΑΞΠΕΕΝΚΑ) στην υποκατηγορία της μεταγνωστικής 

επεξεργασίας : «Ακόμα και οι έρευνες…  Σε διευκολύνουν , είναι πιο εύκολο να 

καταλάβεις το κείμενο, όταν σου μιλάει με ποσοστά» ενώ ο ΜΑ΄5γ  αναδεικνύει τον 

μοναδικό κωδικόΝΟΠΑΑΥΚΑ  (Νοητική  αναπαραγωγική παράφραση περιεχομένου ως 
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μέσο αυτοελέγχου κατανόησης) «Μερικές φορές το διαβάζω και μετά λέω από μέσα μου 

το νόημα και αν δω ότι δεν το έχω καταλάβει,  το ξαναδιαβάζω». 

Περνώντας στον ΕΘΑ2β της ερμηνευτικής προσέγγισης διαπιστώνουμε επίσης μία 

ποικιλότητα κατανομών και εμφάνισης κωδικών στις αναδυόμενες υποκατηγορίες 

στρατηγικών που διατηρεί τον «ρευστό» χαρακτήρα του ρόλου του ηλικιακού παράγοντα 

στην αξιοποίηση στρατηγικών. Για παράδειγμα, ο κωδικός ΔΙΑΝΟΗΑΛ (Διατήρηση και 

έλεγχος της νοητικής αλληλουχίας του κειμένου), που εντάσσεται στη γνωστική κατηγορία 

της βαθιάς ερμηνευτικής επεξεργασίας και εμφανίζεται 4 φορές «κατανέμεται» και στις τρεις 

ηλικιακές ομάδες. Διευκρινίζει  η ΜΓ14α: «… η παράγραφος αυτή συνοψίζει τα θέματα 

που πραγματεύεται μέσα στο κείμενο και στο τέλος θέλει να δώσει και ένα μήνυμα 

πιστεύω..». Παρόμοια με τον κωδικό ΑΞΕΙΚΕΜΒ, της ίδιας υποκατηγορίας,που εκφράζει 

την πολυσημική ανάγνωση εικόνων για εμβάθυνση κατανόησης. Αναφέρει σχετικά η ΜΒ8α: 

«Στην τελευταία παράγραφο είδα τον τίτλο κάτω από την εικόνα.. Ναι, παρατήρησα λίγο 

την εικόνα και διάβασα το κείμενο… Όχι, την είχα δει αλλά δεν την είχα καταλάβει ∙ 

τώρα την κατάλαβα… Γιατί διάβασα τα μαύρα γράμματα από πάνω και σκέφτηκα αν 

και οι γονείς μου μου βάζουν όρια στο διαδίκτυο και έβαλα τον εαυτό μου σε κάποιο 

ποσοστό.» 

Επαναλαμβάνεται και σε αυτό το επίπεδο αναγνωστικής προσέγγισης για ορισμένους 

κωδικούς η αποκλειστική εμφάνισή τους σε μία μόνο ηλικιακή βαθμίδα χωρίς όμως αυτή να 

είναι η ίδια σε κάθε περίπτωση. Να αναφερθούμε επιλεκτικά στην επαναδιατύπωση και 

παράφραση (νοητικά ή γραπτά)λεκτικών συνόλων για προσπέλαση ερμηνείας (ΕΠΛΕΣΥΕΡ) 

και στη διατύπωση του ΜΓ΄15β ότι  «(Μ14:Απλά αν κάτι με δυσκολεύει αλλάζω τη σειρά 

των λέξεων και πολλές φορές βγαίνει το ίδιο νόημα απλά με διαφορετική σειρά λέξεων) 

«Αυτό που λέει η Μ14 το κάνω και εγώ.. το γράφω καμιά φορά και με δικά μου λόγια, 

πιο απλά.» . Η στρατηγική πάλιβαθιάς επεξεργασίαςτηςανάπτυξης συμπεριληπτικών 

σημειώσεων με εστίαση στις κεντρικές έννοιες (ΑΝΣΗΚΕΕΝ) συνδέεται στις δύο εμφανίσεις 

της με μαθητές μόνο της α΄ γυμνασίου. Η ΜΑ6γεξηγεί:«…να είχα ένα χαρτί από δίπλα μου 

και θα έγραφα σαν περίληψη την πρώτη σελίδα και μετά τη δεύτερη και να τα έχω και 

τα δύο να μου έβγαζε.. Μερικές φορές, όταν βαριέμαι το κάνω …ξεκινάω να διαβάζω και 

μερικές φορές πηγαίνω και φέρνω ένα χαρτί για να γράψω..». Ή ο κωδικός ΑΝΚΕΙΕΙΕΡ 

= (Αναγνώριση κειμενικού είδους για ενίσχυση της ερμηνευτικής προσέγγισης) που συνδέεται 

αποκλειστικά και αυτός πάλι με μαθήτρια της α΄ γυμνασίου. Διασαφηνίζει η ΜΑ2α: « Ναι,, 

όταν διαβάζω κάτι με ενδιαφέρει να ξέρω τι είναι αυτό το κείμενο, επιστημονικό είναι; 

περιπέτεια είναι; Λογοτεχνικό; Να ξέρω περί τίνος πρόκειται, να μην το διαβάζω έτσι. Αν 
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γνωρίζω το θέμα, το είδος μπορεί και να ξέρω κάποια πράγματα από πριν,  οπότε θα έχω 

ήδη στο μυαλό μου κάποια πράγματα.» Ένα χαρακτηριστικό που αξίζει να αναφερθεί είναι 

ότι οι κωδικοί που εμφανίζονται άπαξ και συνδέονται μόνο με μία ηλικιακή βαθμίδα αφορούν  

σχεδόν εξ ολοκλήρου τις α΄ και γ΄ σχολικές τάξεις και όχι τη β΄ ενώ από τις δύο υπερτερούν 

τα υποκείμενα της γ΄ γυμνασίου. 

Στον άξονα, λοιπόν, αυτόν παρατηρούμε ότι έχουν εντοπιστεί αρκετοί κωδικοί, οι 

οποίοι αναδείχτηκαν από ένα ή δύο μόνο υποκείμενα σε μία ή δύο   χρήσεις  κυρίως από 

μαθητές/τριες της γ΄ γυμνασίου. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κωδικοί από την υποκατηγορία 

της βαθιάς επεξεργασίας, ΑΝΑΠΔΟΠΕ (Αναπαραστατική απεικόνιση κειμενικής δομής και 

σημασιολογικού περιεχομένου (λ.χ. μέσω σχεδιαγράμματος, εννοιολογικού χάρτη, πίνακα, 

κτλ): «Προσπαθώ να το κάνω λίγο πιο απλό στο μυαλό μου και το γράφω κιόλας.. με δικά 

μου λόγια ∙ φτιάχνω και ένα σχεδιάγραμμα..» αναφέρει η ΜΓ14α. ΕΠΥΦΕΡΕΜ  

(Επισήμανση υφολογικών σχημάτων για ερμηνευτική εμβάθυνση), όπως το διατυπώνει η 

ΜΓ16β :«Ναι λέει ¨η νέα τάση της εποχής¨… (ενν. μου έκανε εντύπωση).. Γιατί το θεωρώ 

λίγο ειρωνικό..» και ΑΞΝΟΕΙΕΡΠ (Αξιοποίηση νοητικών εικόνων ως ερμηνευτική 

προσέγγιση περιεχομένου) . Εξηγεί για παράδειγμα η ΜΓ18γ: «Εγώ σκέφτηκα μια εικόνα. 

Έκανα δηλαδή σαν μία ιστορία.. ότι είναι μια κοπέλα και όπου πηγαίνει έχει μαζί της το 

κινητό ή το τάμπλετ γιατί τώρα τον υπολογιστή δεν νομίζω να τον κουβαλάς στο δρόμο 

και ναι .. γιατί υπογράμμισα ότι οι άνθρωποι είναι μαζί σε ένα μέρος και ταυτόχρονα 

χώρια, θα είναι στην εικόνα του κινητού, του τάμπλετ ..». Στην υποκατηγορία πάλι της 

μεταγνωστικής επεξεργασίας,η επισήμανση μορφολογικών/δομικών στοιχείων για 

αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης /ερμηνείας (ΕΠΜΔΑΞΕΡΜ) αναδύεται αποκλειστικά 

από τη μαθήτρια ΜΓ16β :«Να πω κάτι; Εγώ στην αρχή όταν το διάβασα βλέπω ότι γράφει 

για ψυχαγωγία, ότι είναι ο οικονομικότερος τρόπος αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας 

άρα είναι θετικά στοιχεία .. Γιατί να μην γράψει μία παράγραφο με τα θετικά και μία με 

τα αρνητικά στοιχεία και να γράψει μία παράγραφο που να αρχίζει με θετικά και μετά να 

τελειώνει με αρνητικά .. αυτό μας μπερδεύει λίγο..». Παρόμοια και ο μαθητής 

ΜΓ΄13ααναφέροντας: «Και εμένα, από τη στιγμή που μιλάει με έναν πιο άμεσο τρόπο 

σίγουρα σε κάνει να ενδιαφέρεσαι..» διαμορφώνει τη στρατηγική της αξιολόγησης 

γλωσσοϋφολογικών στοιχείων ως αναγνωστικού κίνητρου (λ.χ. νεανικό λεξιλόγιο, αμεσότητα 

ύφους, κτλ) (ΑΞΓΛΑΝΚΙ ). 

Στον τρίτο τώρα ειδικό άξονα (ΕΘΑ2γ) της κριτικής προσέγγισης κειμένου  η εικόνα 

διασύνδεσης στρατηγικών και ηλικιακής διαστρωμάτωσης ενώ παραμένει ομοειδής με τον 

προηγούμενο ειδικό άξονα στις υποκατηγορίες της κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης, όπου οι 
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κωδικοί κατανέμονται και στις τρεις ηλικιακές βαθμίδες, και στη μεταγνωστική κριτική 

προσέγγιση, όπου απαντάται μία ποικιλία συνδυασμών από κωδικούς και ηλικίες των 

υποκειμένων,  στην υποκατηγορία της κριτικής επεξεργασίας και ανάλυσης οι ενταγμένες 

στρατηγικές απορρέουν ξεκάθαρα κυρίως από αναγνωστικές συμπεριφορές των 

μαθητών/τριών της υψηλότερης ηλικιακά ομάδας (γ΄ γυμνασίου). Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά 

σε μεταγνωστικού τύπου στρατηγικές εντοπίζονται κωδικοί που απαντούν αποκλειστικά  σε 

δύο ηλικιακές ομάδες (α΄ & γ΄ ή β΄& γ΄). Παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης ο κωδικός 

ΑΞΚΕΙΣΥΠΡ  (Αξιοποίηση κειμένου ως συγγραφικού προτύπου και μετασχηματιστικής 

γνώσης) ενώ της δεύτερης ο κωδικός ΑΥΑΝΔΙΑΥ  («Αυτοπαρακολούθηση» της 

αναγνωστικής διαδικασίας και αναγνωστική «αυτεπίγνωση»). Ως αντίστοιχες αναφορές 

καταγράφουμε τη διατύπωση του μαθητή ΜΑ΄1α:«Εγώ το κάνω αυτό, γιατί πιστεύω πως 

αν διαβάζω κείμενα με παραγράφους πολλές μετά μαθαίνω να το κάνω και με τα δικά 

μου κείμενα αλλάζοντας το θέμα όχι , όποτε  να ναι, αλλά σταδιακά..» και την 

αναφοράτηςΜΒ8α : «Εγώ συνήθως τις σκέψεις τις κάνω μέσα στην ανάγνωση, οπότε στο 

τέλος δεν σκέφτομαι κάτι επιπλέον εκτός αν είναι κάτι στην τελευταία παράγραφο πριν 

το τέλος.». Παραμένοντας στην ίδια υποκατηγορία αναδύονται στρατηγικές με λίγες ή και 

μόνο μία αναφορά, οι οποίες και συνδέονται κυρίως με υποκείμενα της γ΄ γυμνασίου. 

Χαρακτηριστικοί είναι οι κωδικοί   ΑΥΑΥΠΡΠΡ  (Αυτοέλεγχος και αυτοαξιολόγηση 

προαναγνωστικών προβλέψεων) και ΑΞΓΛΚΕΣΤ  (Αξιοποίηση γλωσσοϋφολογικών 

χαρακτηριστικών για προσδιορισμό των κειμενικών στόχων). Αντίστοιχες αναφορές έχουμε 

από τον ΜΓ΄15β: «Εγώ αρχικά έλεγα ότι αυτό το κείμενο είναι επιστημονικό, οπότε και 

εγώ έπεσα έξω.. Εγώ νομίζω ότι είναι τόσο απλό, ώστε να το καταλαβαίνουν όλοι» καιτη 

ΜΓ14α «Και νομίζω ότι απευθύνεται περισσότερο σε εφήβους και νέους, γιατί 

χρησιμοποιεί αγγλικές λέξεις ,όπως smartphones, tablets, internet» «Μ14: Ναι ,τώρα 

είναι καλύτερα. Ήταν γρήγορη η ανάγνωση αλλά από την πρώτη ανάγνωση που διάβασα 

συγκεντρωμένα το κατάλαβα. Απλά τώρα με βοήθησε πιο πολύ να το καταλάβω 

Ερευνητής: Άρα, επιβεβαιώθηκαν αυτά που είχες καταλάβει με την πρώτη ανάγνωση; 

Μ14: Ναι επιβεβαιώθηκαν».  

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, στην υποκατηγορία της κριτικής επεξεργασίας και 

ανάλυσης διαφαίνεται μια αρκετά έντονη και επιβεβαιωμένη σύνδεση των στρατηγικών της 

συγκεκριμένης τυπολογίας με μαθητές που ανήκουν στην υψηλότερη ηλικιακά ομάδα των 

υποκειμένων της έρευνας, δεδομένο που στοιχειοθετεί και μια ισχυρή ένδειξη της λειτουργίας 

της ηλικιακής ωρίμανσης των μαθητών ως μεταβλητής για την επιλογή, αξιοποίηση και 

υλοποίηση στρατηγικών κριτικής προσέγγισης. Οι σχετικές αναφορές με προσδιορισμό 
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συγκεκριμένων κωδικών διατυπώνονται από τους μαθητές/τριες ως εξής: εκτός από τις 

δημοφιλείς στρατηγικές-κωδικούς με υψηλή συχνότητα χρήσης, για τους οποίους 

διαπιστώνουμε ότι αναδεικνύονται είτε από όλες τις ηλικιακές ομάδες (ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ / 

ΣΤΣΚΕΙΜ/  ΑΞΕΓΠΗΠΛ/ ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ) είτε σχεδόν αποκλειστικά από δύο από αυτές 

(ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ (β΄& γ΄) / ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ & ΕΛΕΓΚΔΙΑ (α΄& γ΄) ) - με την ενδιαφέρουσα 

παρατήρηση ότι σε αυτούς τους διττούς συνδυασμούς σταθερά η μία και κυρίαρχη ηλικιακή 

ομάδα είναι αυτή των μαθητών/τριών της γ΄ γυμνασίου -, καθώς και κάποιοι κωδικοί μέτριας 

συχνότητας, όπου πάλι υπερτερούν σημαντικά, ανάμεσα στους άλλους,  οι μαθητές της 

βαθμίδας αυτής (ΑΝΤΕΛΟΜΚΕ/ ΕΛΑΞΜΕΠΕΙ/ ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ), δύο ακόμα κωδικοί 

(χαμηλής συχνότητας) φαίνεται ότι συνδέονται μονοσήμαντα με μαθητές της τρίτης ηλικιακής 

ομάδας (γ΄ γυμνασίου) (ΣΤΠΡΕΚΖΗ /ΑΞΣΥΓΛΚΕΕ). Παρακάτω παρουσιάζονται 

χαρακτηριστικές αναφορές μαθητών/τριών ενδεικτικά για κάποιους από τους 

προαναφερόμενους κωδικούς:Έτσι ο κωδικός«ΣΤΣΚΕΙΜ» (Στοχασμός-προβληματισμός για 

τους σκοπούς και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα)αναδεικνύεται και από την αναφορά της 

ΜΒ10β : «Επίσης με ενδιαφέρει ποιος συγγραφέας το έγραψε αυτό το κείμενο, γιατί 

λογικά θέλει να μας προειδοποιήσει εμάς τους εφήβους να μην είμαστε κολλημένοι στο 

διαδίκτυο». Ο ΜΓ΄13α δηλώνει: «Θα συμφωνήσω με τη Μ14. Και αν έβαζα εγώ το 

γράφημα θα έκανα το ερώτημα, πόσες ώρες ή πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το ίντερνετ, 

κάτι δηλαδή που μας αφορά.» «και αυτό με προβληματίζει και με στεναχωρεί, γιατί στη 

Νορβηγία ενώ έχουν περισσότεροι άνθρωποι πρόσβαση στο ίντερνετ είναι μικρότερο το 

ποσοστό εξάρτησης..» (ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που υπερβαίνουν τα 

«όρια» του κειμένου). Η  ΜΓ18γμε την αναφορά ότι: «..γιατί θεωρώ ότι έχει αρνητικά 

στοιχεία σχετικά με τον υπολογιστή… Απλά θεωρώ ότι πήρανε πληροφορίες και τις 

γράψανε κι ότι δεν το έλεγξαν περισσότερο.. αυτό..» εξυπηρετεί της στρατηγική με κωδικό 

«ΕΛΕΓΚΔΙΑ» (.Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με διασταύρωση εξωκειμενικών 

στοιχείων).«Εγώ κύριε διάβαζα απλώς, όχι για να μου λύσει κάποια απορία που είχα αλλά 

για να  δω με τι διαφέρει από τα άλλα κείμενα.. μπορείς να βρεις παντού τέτοια κείμενα 

αλλά ήθελα να δω τι διαφορά έχει αυτό με τα άλλα» εξηγεί  ο ΜΓ΄17γ(ΑΝΤΕΛΟΜΚΕ= 

Αντιπαραβάλλω κα ελέγχω ομοθεματικά κείμενα για διαμόρφωση  προσωπικής άποψης).  

Στην αναφορά του ΜΑ΄1α: «Εγώ πιστεύω πως ο καθένας που διαβάζει το κείμενο βγάζει 

το δικό του συμπέρασμα , οπότε αυτό Θα μπορούσε να μην το έχει βάλει “ το 

συμπερασματικά”/. Γιατί εγώ βγάζω άλλο συμπέρασμα και κάποιος άλλος βγάζει το δικό 

του συμπέρασμα» αναδεικνύεται ηκατανόηση, αναγνώριση και αξιοποίηση της 

ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με το θέμα του κειμένου, άρα 
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υλοποιείται ο κωδικός «ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ». Τον κωδικό «ΣΤΠΡΕΚΖΗ» (Στοχασμός και 

προβληματισμός για «εκκρεμή » ζητήματα του κειμένου) αναδεικνύει η  ΜΓ16β 

αναφέροντας: «Επίσης αναφέρει το facebook και άλλα.. Θα ήθελα να είναι πιο 

συγκεκριμένο να γράψει δηλαδή το Viber, το Instagram, το WHAT'S up, Τι να μην 

υπήρχε…Δυο  λεπτά το facebook το αναφέρει επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό εφήβων 

έχει Facebook ωραία; ..Ναι τώρα ..Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα αναφέρει και τόσο 

αλλά αν κατά τη γνώμη του έπρεπε να τα αναφέρει έπρεπε να τα γράψει ποια είναι ώστε 

εμείς που το διαβάζουμε να ξέρουμε ότι και εκεί να έχουν.. Και αν δεν ήθελε να τα 

αναφέρει να μην έβαζε το “και άλλα” .. Δεν το σκέφτηκε..». Τέλος, ο μοναδικός κωδικός  

«ΑΞΣΥΓΛΚΕΕ» (Αξιολόγηση συμβατότητας γλωσσοϋφολογικών/ μορφολογικών  στοιχείων 

(λ.χ. ειδικού λεξιλογίου) με το κειμενικό είδος) προκύπτει από την αναφορά της ΜΓ14α πως: 

«Βασικά πρόσεξα ότι χρησιμοποιεί πολύ ωραίες λέξεις, όπως «εξιδανικευμένο»,   

«ανάληψη ευθύνης»,  «ενδέχεται»,  είναι, ας πούμε, ωραίες λέξεις που ταιριάζουν σε 

τέτοιο κείμενο και θα ήθελα και εγώ να το κάνω αυτό» «Αλλά εντάξει είχε λίγο δύσκολες 

εκφράσεις .. Αλλά και πάλι είναι ωραίο, ταιριάζει ∙ δείχνει μία σοβαρότητα...». 

Στον τρίτο γενικό θεματικό άξονα (ΓΘΑ3), όπου, όπως φαίνεται και από τον αρχικό 

συγκεντρωτικό πίνακα υπάρχει μία αξιοσημείωτη υπεροχή στη χρήση στρατηγικών από 

τους/τις μαθητές/τριες της γ΄ ηλικιακής βαθμίδας, η διαφοροποίηση αυτή προκύπτει κύρια 

από το πεδίο της ευρύτερης και συχνότερης χρήσης στρατηγικών που αφορούν στο τρίτο 

επίπεδο αναγνωστικής προσέγγισης (= κριτική προσέγγιση του κειμένου- ΕΘΑ3γ) και 

ειδικότερα και ιδιαίτερα την υποκατηγορία του «κριτικού στοχασμού και επεξεργασίας», 

όπως θα φανεί και από την παράθεση των αναφορών σε ενδεικτικούς κωδικούς/στρατηγικές. 

Πιο συγκεκριμένα και ξεκινώντας από τον ΕΘΑ3β (ερμηνευτική ανάγνωση) διαπιστώνουμε 

ότι στις υποκατηγορίες της βαθιάς επεξεργασίας, της μνημονικής διαχείρισης και της 

μεταγνωστικής αποτίμησης δεν παρουσιάζεται ένα ισχυρό μοτίβο συσχετισμού με κάποια 

ηλικιακή ομάδα, καθώς εμφανίζονται σχετικές αναφορές από όλες τις ηλικιακές βαθμίδες με 

μια ήπια υπεροχή της α΄ γυμνασίου σε κάποιους κωδικούς (ΑΞΝΟΕΙΑΠ/ ΑΝΕΠΠΛΣΗ/ 

ΑΞΛΕΠΟΘΛΕ), της β΄ομάδας στον «ΑΝΕΛΕΠΕΙ» και μοιρασμένες αναφορές  στους 

υπόλοιπους (ΣΥΑΝΝΟΚΕ : α΄& β΄ / ΕΠΔΡΕΡΑΥΤ : α΄& γ΄). Έτσι, η ΜΒ7ααναφέρει: 

«Εγώ, αφού τελειώσω, σκέφτομαι αν ταίριαζαν αυτά που είχα υποθέσει τι μπορεί να 

περιέχει το κείμενο..» (ΑΝΕΛΕΠΕΙ = Ανασκοπικός έλεγχος επαλήθευσης εικασιών 

περιεχομένου), ενώ στη μνημονική υποκατηγορία η ΜΑ2ααποσαφηνίζει: «Σκέφτομαι λίγο 

την τελευταία σειρά, πώς κλείνει το βιβλίο και σκέφτομαι μία εικόνα. Έτσι συμβαίνει 

συνήθως, δεν ξέρω, σκέφτομαι μία εικόνα στο μυαλό μου από το πώς τελειώνει το βιβλίο. 
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- Ερευνητής: Αυτό σε τι σε βοηθάει πιστεύεις;-  Μ2: Στο να έχω στο μυαλό μου λίγο στο 

τέλος για να το θυμάμαι.  Είναι ωραίο, γιατί το σκέφτεσαι και είναι σαν να το ζεις 

πραγματικά.», αναδεικνύοντας και τον κατάλληλο κωδικό (ΑΞΝΟΕΙΑΠ = Αξιοποίηση 

νοητικής εικόνας ως συνολική απομνημονευτική τεχνική). Στην υποκατηγορία της 

μεταγνωστικής ερμηνευτικής αποτίμησης της ανάγνωσης εμφανίζονται δύο κωδικοί 

«ΕΠΔΡΕΡΑΥΤ» ( = Υλοποίηση και επεξεργασία δραστηριοτήτων γα ερμηνεία ως διαδικασία 

αυτοαξιολόγησης, αυτοελέγχου)& «ΑΞΛΕΠΟΘΛΕ» (=Αξιοποίηση κειμένου ως 

μεταγνωστικού πόρου θεματικού λεξιλογίου» με αντίστοιχες αναφορές από υποκείμενα της α΄ 

γυμνασίου. Έτσι, η ΜΑ4β δηλώνει: «Σκοπεύεις να τις χρησιμοποιήσεις (τις ερωτήσεις 

κατανόησης και ερμηνείας του κειμένου που συνοδεύουν ως δραστηριότητες το αρχικό 

κείμενο) προτού διαβάσεις ή μετά; Μ4: Όχι, γιατί πρώτα διαβάζω το κείμενο και μετά ..» 

«Εγώ … θα πήγαινα στις ερωτήσεις κατανόησης» «..και μετά θα πήγαινα στις ερωτήσεις 

κατανόησης. Και θα προσπαθούσα να τις απαντήσω, ώστε να καταλάβω αν κατάλαβα το 

κείμενο» (ΕΠΔΡΕΡΑΥΤ).Και ηΜΑ΄3β αναφέρει:«Ναι και εγώ θα την χρησιμοποιούσα τη 

λέξη αλλά αφού πρώτα την είχα μάθει καλά που πρέπει να τη χρησιμοποιήσω και όχι 

όπου να ναι  και να ήξερα καλά ότι χρησιμοποιείται και εδώ..» (ΑΞΛΕΠΟΘΛΕ). 

Στον ΕΘΑ3γ ωστόσο, εμφανίζονται περισσότερες υποκατηγορίες στρατηγικών αλλά 

κυρίως μεγαλύτερη ποικιλία κωδικών εντασσόμενες στις κύριες υποκατηγορίες του άξονα, 

δηλαδή τη μεταγνωστική αποτίμηση (7) και αυτή του κριτικού στοχασμού (12). Εμφανίζονται 

λοιπόν ισχυρές και πιθανές συνδέσεις μεταξύ αυτών και των ηλικιακών διαβαθμισμένων 

ομάδων της έρευνάς μας. Κάτι τέτοιο δε φαίνεται να επιβεβαιώνεται στην υποκατηγορία της 

κριτικής μνημονικής διαχείρισης αλλά ούτε και στην επόμενη υποκατηγορία της 

κοινωνικοπολιτισμικής αξιοποίησης με τους δύο κωδικούς που ανέκυψαν, καθότι αυτοί 

διαχέονται στις αναφορές υποκειμένων από όλες τις ηλικιακές βαθμίδες. Στην υποκατηγορία 

πάλι της μεταγνωστικής αποτίμησης της αναγνωστικής διαχείρισης μάλλον θα πρέπει να 

υιοθετήσουμε παρόμοια αντίληψη για τον αναζητούμενο συσχετισμό. Με μία μόνο 

επισήμανση. Ότι σε όλους τους κωδικούς –πλην ενός- εντοπίζεται η παρουσία αναφορών των 

υποκειμένων της μεγάλης ηλικιακής ομάδας και στις περισσότερες των περιπτώσεων με 

πλειοψηφική συμμετοχή σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες χωρίς όμως να της 

πιστώνεται η αποκλειστικότητα. Ενδεικτικά να καταγράψουμε τις αναφορές που περιγράφουν 

τον κωδικό «ΑΞΚΕΛΕΠΟ» (=Αξιοποίηση κειμένου ως λεξιλογικό πόρο για 

μετασχηματιστική γνώση), όπως της  ΜΓ14α :«Εγώ θέλω να κρατάω φράσεις, επειδή μου 

αρέσουν έτσι όπως είναι γραμμένες.  Θέλω να κοπιάρω και εγώ, επειδή μου αρέσουν. 

Έτσι όπως το λέει εμένα με έπεισε και επειδή και εγώ θέλω να πείσω κάποιον άλλον … 
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Ερευνητής: Οπότε δανείζεσαι και τη φρασεολογία και τη διατύπωση; Μ14: Όχι, 

αντιγραφή αλλά κάποιες εκφράσεις που μου αρέσουν τις χρησιμοποιώ και εγώ». Ή όπως 

η αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως μέσο γλωσσικής 

αυτοπαρατήρησης/αυτοβελτίωσης (ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ). Αναφέρει ηΜΒ12γ «- Εμένα μου άρεσε 

που είχα απορίες, επειδή έμαθα κάποιες λέξεις που δεν τις ήξερα και μου αρέσει αυτό που 

μέσα σε ένα κείμενο υπάρχουν πολλές απορίες  για μένα που μαθαίνω περισσότερα 

πράγματα.. - Δηλαδή γίνεσαι καλύτερη μέσα από τις δυσκολίες αυτές; - Ναι». Σε έναν 

άλλο κωδικό, που σχετίζεταιμε τηναναπροσαρμογή στρατηγικών ανάλογα με το κειμενικό 

είδος/θεματικό περιεχόμενο/εσωτερικά κίνητρα, εξηγεί ο ΜΑ΄5γ: «Εγώ, βέβαια, όταν 

διαβάζω βιβλία [ εννοεί λογοτεχνικά βιβλία] δεν τα διαβάζω τόσο προσεκτικά, τα 

διαβάζω πιο χαλαρά από ό, τι αν είχα ένα κείμενο στην ιστορία ή στη γλώσσα». Ο ίδιος 

μαθητής αναφέρεται και στην στρατηγική της αυτοπροσδιοριστικής αποτίμησης της  

διαμόρφωσης αναγνωστικών στρατηγικών (ΑΥΑΠΑΝΣΤ) με την εξής διατύπωση: «- 

Ερευνητής: Πιστεύεις όμως ότι παρόλο που ήταν αναγκαστικό σε βοήθησε να διαβάζεις 

καλύτερα το γεγονός ότι διάβασες πολλά βιβλία;  Ναι.. - Ερευνητής: Μόνοι σας 

ανακαλύψατε πως θέλετε ή πρέπει να διαβάζετε; Μ: - Ναι, εγώ μόνος..» «…: Εγώ ήθελα 

να πω για αυτό που είπατε, με ποιον τρόπο διαβάζουμε έτσι ..Γενικώς έτσι δοκιμάζαμε 

τρόπους, ποιος ήταν καλύτερος και μόνος και με φίλους. Ας πούμε με τον Μ3β, γιατί 

κάποιες φορές διαβάζαμε μαζί ..Αυτό μας βοήθησε…». 

Κλείνοντας τον γενικό και ειδικό άξονα και εστιάζοντας στην υποκατηγορία του 

κριτικού στοχασμού και επεξεργασίας θα κάνουμε ανάλογες παρατηρήσεις, όπως και στο 

κυρίως αναγνωστικό στάδιο. Στους κωδικούς με αρκετά διευρυμένη χρήση είναι εύλογο να 

υφίσταται διάχυση αυτής σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες (ΣΤΑΠΑΞΠΕ == Στοιχεία 

αποτίμησης, ελέγχου  και αξιολόγησης περιεχομένου& ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ ). Αναφέρει λ.χ. 

οΜΓ΄13α :«Εγώ θα διαφωνήσω, γιατί μπορεί να έχει μία άποψη αλλά να μη στέκονται, να 

μην έχει επιχειρήματα. Και θέλω να έχει διάφορες απόψεις για να τις συγκρίνω και 

εγώ»(ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Στοχασμός και αξιολόγηση της ποικιλομορφίας των απόψεων και 

στάσεων σε σχέση με το θέμα του κειμένου). Η ίδια συνθήκη ισχύει, όμως και για μέτριας 

συχνότητας στρατηγικές, όπως οι «ΑΝΚΕΕΞΣΥ» ( Αναζήτηση ομοθεματικών κειμένων για 

εξαγωγή συμπεράσματος)  και «ΣΥΑΞΓΝΕΜΠ» ((Συν)κριτική αξιοποίηση προϋπάρχουσας 

γνώσης για εμπλουτισμό με νέες πληροφορίες). Σχετικά με τον δεύτερο κωδικό εξηγεί 

οΜΒ΄11γ :«όταν  είχα διαβάσει ένα παρόμοιο κείμενο ,  μου έρχονται όχι στο τέλος, στη 

μέση, καθώς το διαβάζω από αυτό το κείμενο (κυρίως αναγνωστικό στάδιο) αλλά και 

στο τέλος συγκρίνω ποιο μας δίνει περισσότερες πληροφορίες».  
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Ένα άλλο υποσύνολο στρατηγικών αφορά σε περιπτώσεις κωδικών μέτριας και κυρίως 

μικρής συχνότητας και οι οποίοι αξιοποιούνται από μαθητές δύο κάθε φορά ηλικιακών 

ομάδων. Στους διπλούς αυτούς συνδυασμούς πάντα η μία από τις ομάδες-συνήθως η 

επικρατέστερη- είναι οι μαθητές/τριες της γ΄ γυμνασίου. Έτσι, ο ΜΑ΄1αδιευκρινίζει κάνοντας 

αξιολόγηση και προβληματιζόμενος με αφόρμηση γλωσσοϋφολογικά χαρακτηριστικά του 

κειμένου (λ.χ. λεξιλόγιο): «Εννοώ να μην μιλάμε καθημερινά με τις ίδιες λέξεις, να 

μαθαίνουμε καινούργιες λέξεις καθημερινά ανοίγοντας το λεξικό καθημερινά και 

βλέποντας 10 λέξεις  π.χ. και μετά να τις βάλουμε στην καθημερινότητά μας, για να τις 

μάθουν και άλλοι.» «Και επιπλέον τις αγγλικές λέξεις και άλλες τις λέμε περισσότερο από 

τις ελληνικές καθημερινά.. » «Οπότε, να σταματήσει αυτό, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός 

είναι άλλος∙  δεν λέω να μην ξέρουμε αγγλικά ,  λέω μέσα στις ελληνικές προτάσεις  να 

μην βάζουμε αγγλικές λέξεις… Ναι,  π.χ. εδώ που είναι ένα ελληνικό κείμενο όταν λέει 

Junk food  θα μπορούσε να λέει …εεε  πρόχειρο φαγητό» (ΑΞΠΡΓΛΧΑ). Επίσης ο 

ΜΓ΄15βεξηγεί «Εγώ για να πω την αλήθεια, αν δεν με ενδιαφέρει το κείμενο, απλά θα το 

κοιτάξω και δεν θα κάνω κάτι άλλο. Αν όμως με ενδιαφέρει το θέμα μπορεί να ψάξω στο 

ίντερνετ να βρω και άλλες πληροφορίες με βάση αυτό το θέμα» «…Για να δω αν είναι 

έγκυρα καταρχήν όλα αυτά και επειδή θα με ενδιαφέρουν βασικά» «Ναι, και εγώ 

συμφωνώ∙ κάνω συγκρίσεις» (ΣΥΕΛΕΓΚΕ = Συγκεφαλαιωτικός έλεγχος εγκυρότητας 

περιεχομένου με διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων). Ο συνομήλικός τουΜΓ΄13α 

κάνοντας «συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση νοηματικών κέντρων με κριτική αξιοποίηση (νοητικά 

ή γραπτά)» (ΣΥΑΝΝΚΚΡ) αναφέρει: «Εγώ αναλόγως∙ συνήθως φτιάχνω μία περίληψη 

δική μου. Δεν κρατάω φράσεις αλλά όταν είναι κάποιο δύσκολο κείμενο, που δεν το έχω 

καταλάβει και τόσο πολύ, κρατάω και φράσεις, γιατί με βοηθάει για να το θυμάμαι 

καλύτερα… Όλα στο μυαλό, νοητικά». Τον κωδικόΣΤΕΠΑΠΣΤ(= Στοχασμός και 

επανέλεγχος απόψεων, στάσεων, αξιών) μοιράζονται ισότιμα μαθητές/τριες της β΄ και γ΄ 

γυμνασίου. Ο ΜΒ΄9βαποσαφηνίζει: «Έχει τύχει να έχω διαβάσει κείμενο με το οποίο έχω 

τελείως διαφορετική άποψη μερικές φορές και εντάξει, αν είναι τα αποτελέσματα από 

κάτι, σημαίνει ότι εγώ είχα λάθος ενώ αν είναι κάποια γνώμη, σημαίνει ότι για αυτόν 

είναι σωστή η γνώμη του και για μένα είναι σωστή η γνώμη μου». Τέλος, αξίζει να 

επισημάνουμε και δύο στρατηγικές με τους κωδικούς «ΑΝΠΡΕΚΖΗ» (= Αναστοχασμός και 

προβληματισμός για «εκκρεμή » ζητήματα του κειμένου) & «ΑΝΕΠΙΕΝΑΝ» (= Αξιοποίηση 

κειμένου ως αφόρμηση για ανάπτυξη επιχειρηματολογίας ενισχυτικής ή αντιπαραθετικής -

νοητά ή γραπτά), μικρής συχνότητας και οι δύο και οι οποίοι υλοποιούνται μόνο από 

μαθητές/τριες της τρίτης ηλικιακής βαθμίδας. Έτσι, ο  ΜΓ΄13α «αναστοχάζεται για εκκρεμή 
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ζητήματα του κειμένου»: «Πολλές φορές… Και σε αυτό το κείμενο, όπως είπαμε,  θα 

προτιμούσα να έχει την ερώτηση, πόσες φορές, πόσες ώρες παίζουν τα παιδιά 

καθημερινά στο διαδίκτυο», ενώ η ΜΓ14α «αξιοποιώντας το κείμενο  ως αφόρμηση για 

ανάπτυξη επιχειρηματολογίας ενισχυτικής ή αντιπαραθετικής (νοητά ή γραπτά)» αναφέρει: 

«Ερευνητής: Υπάρχει περίπτωση, αν διαβάσετε κάτι με το οποίο διαφωνείτε, να αρχίσετε 

να οργανώνετε στο μυαλό σας επιχειρήματα γιατί διαφωνείτε; Μ14: Ναι,  πάρα πολλές 

φορές, συνέχεια...  Δεν το γράφω,  απλά σκέφτομαι με το μυαλό μου με ποια 

επιχειρήματα θα μπορούσα να πείσω τον άλλον» 

5.5.3  Παρουσίαση   Δεδομένων ΘΠΑ με Άξονα  Ανάλυσης την  ποιοτική  κατηγορική 

μεταβλητή  της γλωσσικής επίδοσης 

Πίνακας 5.12 Ποσοτικοποιημένα δεδομένα της ΘΠΑ: μεταβλητή γλωσσικής επίδοσης 

Δεδομένα Θεματικής Ποιοτικής Ανάλυσης Μαθητές 
υψηλών  
επιδόσεων                               
στο γλωσσικό 
μάθημα  

Μαθητές 
μεσαίων 
επιδόσεων 
στο γλωσσικό 
μάθημα 

Μαθητές 
Χαμηλών 
Επιδόσεων 
στο γλωσσικό 
μάθημα 

Σύνολα Υποκατηγοριών/λειτουργικών ορισμών εν είδει τύπων  
στρατηγικών Ανάγνωσης  

110 88 82 

Σύνολα χρήσης Κωδικών/στρατηγικών σε όλα τα  
αναγνωστικά στάδια (Γ.Θ.Α.) και επίπεδα ανάγνωσης (Ε.Θ.Α.) 

282 204 168 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών στο προαναγνωστικό στάδιο 65 55 53 
Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών στο κυρίως  αναγνωστικό   
στάδιο 

165 116 94 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών στο μετα-αναγνωστικό 
 στάδιο 

54 33 24 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών βασικής κατανόησης 130 113 99 
Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών ερμηνευτικής 
 ανάγνωσης 

33 17 8 

Σύνολα Κωδικών/στρατηγικών κριτικής αναγνωστικής  
προσέγγισης 

120 74 61 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 
 ¨Γνωστικές-υποστηρικτικές επιφανειακής  επεξεργασίας¨ 

31 30 33 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών                              
¨Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας¨ 

49 28 22 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 
¨Γνωστικές μνημονικής προτεραιότητας¨ 

9 11 6 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 
¨Γνωστικές- Υποστηρικτικές  της αντιστάθμισης¨ 

25 25 23 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 
¨Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης¨ 

16 18 19 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 
¨Μεταγνωστικές, Αποτίμησης της αναγνωστικής διαχείρισης¨ 

74 45 32 

Σύνολα Κωδικών που εμπίπτουν στην τυπολογία στρατηγικών 
¨Κριτικού στοχασμού και  κριτικής Επεξεργασίας¨ 

77 47 34 
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Πίνακας   5.13     Συγκριτική ταξινόμηση εμφάνισης κωδικών ανά υποκατηγορία και 
επίπεδο ανάγνωσης με ομαδοποίηση των υποκειμένων με βάση τις γλωσσικές επιδόσεις 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΟΣ 
& ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΩΝ 
ΑΝΑ 
ΜΑΘΗΤΗ/  
ΤΡΙΑ 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
 

Συγκριτική ταξινόμηση εμφάνισης κωδικών ανά υποκατηγορία και επίπεδο ανάγνωσης με ομαδοποίηση των 
υποκειμένων με βάση τις γλωσσικές επιδόσεις 
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Ε.Θ.Α. 1 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  
ΓΡΑΠΤΟΥ   
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γνωστ/Υποστ. 
επιφ. Επεξεργ. 

3 3 4 5 6 4 7 5 3 5 2 5 5 6 5 5 4 8 

Γνωστ. βαθιάς. 
Επεξεργ. 

8 8 5 5 6 2 1 5 4 3 3 5 3 2 2 3 2 5 

Γνωστ. Μνημ.. 
Προτερ. 

2 1 1 1 1 2 1 1  2 1 1   1 1  1 

Γνωστ/Υποστ.  
Αντιστ. 

4 3 5 4 5 4 7 4 2 4 5 3 4 5 5 4 2 3 

Κοιν/πολιτισμ. 
Επίγνωσης* 

                  

Μεταγν.Αποτίμ.  
Αναγν. Διαχειρ. 

7 8 6 6 6 7 8 5 5 6 5 5 4 2 6 3 1 5 

Κριτ. Στοχασμ. 
Κριτ. Επεξεργ. 

                  

Ε.Θ.Α. 2 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ  
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΓΡΑΠΤΟΥ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γνωστ/Υποστ. 
επιφ. Επεξεργ. 

1 1 1 1 1 1   1  1 1 1  1  1  

Γνωστ. βαθιάς. 
Επεξεργ. 

1 1 3 2 3 5 2  1  2 2 1 2    1 

Γνωστ. Μνημ.. 
Προτερ. 

 1     1 1  2     1    

Γνωστ/Υποστ.  
Αντιστ. 

                  

Κοιν/πολιτισμ. 
Επίγνωσης 

                  

Μεταγν.Αποτίμ. 
Αναγν. Διαχειρ. 

2 2 1  2 2 1 1    1   1  1  

Κριτ. Στοχασμ. 
Κριτ. Επεξεργ. 

                  

Ε.Θ.Α. 3 
ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΓΡΑΠΤΟΥ   
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γνωστ/Υποστ. 
επιφ. Επεξεργ. 

                  

Γνωστ. βαθιάς. 
Επεξεργ. 

                  

Γνωστ. Μνημ.. 
Προτερ. 

        1       1  1 

Γνωστ/Υποστ.  
Αντιστ. 

                  

Κοιν/πολιτισμ. 
Επίγνωσης 

2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 1 4 1 3 3 3 3 4 

Μεταγν.Αποτίμ.  
Αναγν. Διαχειρ. 

3 5 2 3 6 7 1  1  2 4 3 1 2 1 2  

Κριτ. Στοχασμ. 
Κριτ. Επεξεργ. 

14  6 10 10 20 17 1 6 8 9 12 11 2 3 2 4 11 11 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΩΔΙΚΩΝ 

47 42 41 41 58 53 33 31 29 35 34 42 24 24 29 25 27 39 

  Υψηλών επιδόσεων = 282 Μέτριων επιδόσεων = 204 Χαμηλών επιδόσεων =168 
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5.5.3.1 Περιγραφική συζήτηση των αποτελεσμάτων στον άξονα ανάλυσης των 

γλωσσικών επιδόσεων 

Η ποσοτικοποιημένη συστηματική θεματική ποιοτική ανάλυση που προηγείται, ακολουθεί την 

καταγραφή των δεδομένων σχετικά με την αξιοποίηση ποικίλων αναγνωστικών στρατηγικών, 

όπως αναδείχτηκαν μέσα από την μεθοδολογική κωδικοποίησή τους και σε συσχετιστική 

συνάρτηση με την κατηγορική  μεταβλητή-παράγοντα της σχολικής επίδοσης στο γλωσσικό 

μάθημα των υποκειμένων που έλαβαν μέρος στην έρευνα και ανέδειξε τα παραπάνω στοιχεία. 

Μια προκαταρκτική επισκοπική επεξεργασία των δεδομένων μας επιτρέπει εύλογα να 

διαπιστώσουμε άμεσες και ενδιαφέρουσες συσχετίσεις, καθώς και να αναγνωρίσουμε 

χαρακτηριστικές τάσεις στους συνεξεταζόμενους άξονες, που θα μας έδιναν το δικαίωμα να 

επικαλεστούμε  την ενισχυμένη πιθανότητα εξαρτημένων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

γλωσσικών επιδόσεων που επιτυγχάνουν οι μαθητές/τριες  των τριών γυμνασιακών τάξεων 

και της ευρύτητας/συχνότητας /ποικιλίας χρήσης στρατηγικών με ειδικά τυπολογικά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί σε προηγούμενο κεφάλαιο (3.7.3). 

Εμφανίζεται, καταρχάς, μια σημαντική διαφοροποίηση στο εύρος χρήσης των 

κατηγοριών (τυπολογικό είδος στρατηγικών ανά επίπεδο ανάγνωσης) που διαμορφώθηκαν 

από τις διαδικασίες ανάγνωσης ανάμεσα στις διαβαθμισμένες κατά επίδοση ομάδες. Οι πλέον 

αποτελεσματικοί μαθητές/αναγνώστες - στο σύνολο βέβαια των γλωσσικών δεξιοτήτων και 

όχι μόνο αναγνωστικά- όπως αποτυπώνεται στη σχολική τους βαθμολογία, παρουσιάζουν ένα 

σαφώς πιο εμπλουτισμένο ρεπερτόριο κατηγοριών σε στρατηγικές ανάγνωσης σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ομάδες, ενώ η απόκλιση μεταξύ της μεσαίας και χαμηλής ομάδας επιδόσεων είναι 

υπαρκτή αλλά σχετικά περιορισμένη. Κάτι αντίστοιχο επαναλαμβάνεται και με την ποικιλία 

ανάπτυξης κωδικών χρήσης στρατηγικών στο σύνολό τους. Εδώ εμφανίζεται μια έντονη 

απόκλιση ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες υψηλών επιδόσεων και στην ομάδα των μεσαίων 

επιδόσεων και πολύ πιο διευρυμένη από αυτήν των χαμηλών επιδόσεων. Πάντως η μεσαία 

ομάδα δεν φαίνεται να απέχει εξίσου από τις δυο ακραίες κατηγορίες αναγνωστών. Τα 

δεδομένα αξιοποίησης στρατηγικών ανάγνωσης μαρτυρούν μεγαλύτερο βαθμό απόκλισης των 

υψηλών επιδόσεων από τα υποκείμενα μέτριων επιδόσεων σε σχέση με την αντίστοιχη 

απόσταση που έχουν τα δεύτερα από τους/τις μαθητές/τριες της χαμηλής κατηγορίας. Μοιάζει 

να δημιουργείται ένα νοητό «κατώφλι απόδοσης» στην βαθμολογική κλίμακα από τη μεσαία 

στην υψηλή ομάδα γλωσσικών επιδόσεων, η υπέρβαση του οποίου ενδεχομένως σχετίζεται με 

την ενεργοποίηση δυναμικότερων και εντατικοποιημένων νοητικών και μαθησιακών 

διεργασιών στα αναγνωστικά υποκείμενα  και οι οποίες εκφράζονται μεταξύ άλλων και με την 

υλοποίηση ποικίλων και διευρυμένων αναγνωστικών τακτικών/στρατηγικών.  
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Αυτή η «ανομοιόμορφη» και «ανισομερής»  αναλογικότητα επιδόσεων και 

στρατηγικών ανάγνωσης φαίνεται ότι ισχύει για όλα τα αναγνωστικά στάδια αλλά επιτείνεται 

ιδιαίτερα στο κυρίως αναγνωστικό και μετα-αναγνωστικό στάδιο ενώ στο προαναγνωστικό 

στάδιο οι αποκλίσεις στη χρήση στρατηγικών μεταξύ των ομάδων επίδοσης περιορίζονται 

αρκετά.  

Μια παρόμοια διαβάθμιση στους συσχετισμούς επιδόσεων-χρήσης στρατηγικών 

εμφανίζεται και όσον αφορά στους ειδικούς θεματικούς άξονες των επιπέδων ανάγνωσης 

ανάμεσα στις τρεις εξεταζόμενες ομάδες, η οποία μας ενημερώνει ότι η όποια υπεροχή της 

ομάδας υψηλών γλωσσικών επιδόσεων σε σχέση με τις δύο υποδεέστερες διαπιστώνεται στο 

επίπεδο της βασικής κατανόησης αυτή ενισχύεται πολλαπλάσια στο επίπεδο της κριτικής 

αναγνωστικής προσέγγισης και ακόμα πιο έντονα στο επίπεδο της ερμηνευτικής ανάγνωσης. 

Με λίγα λόγια εκεί που  οι ικανότεροι γλωσσικά μαθητές  υπερέχουν εμφανέστατα όσον 

αφορά στη χρήση στρατηγικών ανάγνωσης είναι όχι τόσο σε όσες υπηρετούν την απλή 

κατανόηση αλλά ιδιαίτερα σε όσες στηρίζουν και ενδυναμώνουν την ερμηνευτική και κριτική 

ανάγνωση, όπως αναφέρθηκε. Οι χαμηλού πάλι γλωσσικού επιπέδου μαθητές φαίνεται να 

υστερούν όχι τόσο ή μόνο  στην ευρύτητα, το πλήθος και τη συχνότητα ενεργοποίησης 

στρατηγικών (όχι ότι δεν υπάρχει και αυτό) αλλά κυρίως α) στο είδος και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των στρατηγικών που αξιοποιούν (μένουν κυρίως σε στρατηγικές γνωστικές 

ήπιας επεξεργασίας, μνημονικές, αντισταθμιστικές σε επίπεδο κατανόησης και όχι ερμηνείας),  

λιγότερο κοινωνικής εμπλοκής και ακόμα λιγότερο κριτικής προσέγγισης και μεταγνωστικής 

ενδοσκόπησης, και αν και αυτή η ποσόστωση ποικίλει από μαθητή σε μαθητή, ωστόσο, 

φαίνεται ότι υπάρχει έντονη υστέρηση σε κάποιες κατηγορίες και κυρίως από τον τύπο των 

στρατηγικών ερμηνευτικής και κριτικής αναγνωστικής  προσέγγισης και β) στον τρόπο που 

έχουν μάθει ή συνηθίσει να τις υλοποιούν. Επίσης, ενώ σε επίπεδο βασικής κατανόησης και 

αντίστοιχων στρατηγικών που επιστρατεύονται (συνήθεις, απλούστερες, άμεσης 

ενεργοποίησης),  οι γλωσσοαναγνωστικές και μαθησιακές εν γένει επιδόσεις δε φαίνεται να 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της ανάγνωσης, όσο προχωρούμε σε 

πιο απαιτητικές και βαθιές αναγνωστικές προσεγγίσεις (ερμηνευτική και κριτική) εκεί 

φαίνεται πως οι διαφοροποιήσεις στις δεξιότητες διαχείρισης και αξιοποίησης στρατηγικών 

ανάγνωσης να διευρύνονται και να αποκτούν και ποιοτικά, τυπολογικά, ιεραρχικά 

χαρακτηριστικά (όπως παραπάνω παρουσιάστηκαν) για τις ομάδες των μαθητών υψηλών και 

χαμηλών γλωσσικών επιδόσεων. 

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ερευνητικά αποτελέσματα σε σχέση με τη 

χρήση ειδικής τυπολογίας στρατηγικών, σύμφωνα με το τυπολογικό μοντέλο που  
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εφαρμόσαμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σε κάποιους τύπους στρατηγικών παρατηρούμε 

ισορροπία στο εύρος χρήσης τους (λ.χ. γνωστικές αντισταθμιστικής λειτουργίας) ή ακόμα και 

μικρή υπερίσχυση των κατηγοριών μεσαίων επιδόσεων (λ.χ. στις γνωστικές μνημονικής 

προτεραιότητας) αλλά και χαμηλών επιδόσεων (λ.χ. στις γνωστικές επιφανειακής 

επεξεργασίας και της κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης), στους υπόλοιπους τύπους 

στρατηγικών και κυρίως αυτούς που θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε ως πιο απαιτητικούς ή 

πιο συμβατούς με τους επαρκείς και έμπειρους αναγνώστες, ο βαθμός θετικής απόκλισης της 

υψηλής ομάδας από τις άλλες δύο είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με την χαμηλή κατηγορία και 

σχεδόν διπλάσιος για τη μεσαία. Οι μαθητές/τριες των χαμηλών επιδόσεων παρουσιάζουν μια 

ανισομερή κατανομή των στρατηγικών που συνολικά επιστρατεύουν. Η ανισομέρεια αυτή 

αφορά είτε στη συσσώρευση χρήσης στρατηγικών σε κάποιο αναγνωστικό στάδιο (λ.χ. 

προαναγνωστικό – περίπτωση Μ18) είτε στη μονοδιάστατη αξιοποίηση κάποιων 

περιορισμένων τύπων στρατηγικών (λ.χ. κυρίως γνωστικές ήπιας επεξεργασίας ή 

αντισταθμιστικής λειτουργίας) είτε τέλος στην ¨εξάντληση¨ του ¨οπλοστασίου¨ τους 

στρατηγικών σε ένα ή δύο επίπεδα ανάγνωσης (λ.χ. επίπεδο κατανόησης ).  Υπάρχει λοιπόν 

μια σαφέστατη υπεροχή των μαθητών/τριών υψηλών γλωσσομαθησιακών επιδόσεων σε 

σχέση με τους/τις αντίστοιχους/ες μεσαίων και χαμηλών επιδόσεων, ως προς την αξιοποίηση 

στρατηγικών γνωστικών βαθιάς επεξεργασίας, μεταγνωστικής διαχείρισης και κριτικής 

προσέγγισης της ανάγνωσης και μια διαφαινόμενη  αιτιακή σχέση αναλογικότητας και 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των διερευνούμενων  μεγεθών: γλωσσικών επιδόσεων και χρήση 

στρατηγικών ειδικής τυπολογίας και η οποία ενδεχομένως στην παρούσα έρευνα 

αναδεικνύεται ως καταλυτικός παράγοντας της διαφοροποίησης και επίτευξης υψηλών 

γλωσσικών αναγνωστικών επιδόσεων και δεξιοτήτων.  

5.5.3.2 Αναλυτική καταγραφή και συζήτηση περί των δεδομένων (αυτο)αναφοράς  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται επιλεκτικά και ενδεικτικά εκείνοι οι κωδικοί-στρατηγικές που 

φαίνεται ότι υπηρετούν περισσότερο τον ενδεχόμενο εξαρτημένο συσχετισμό γλωσσικής 

επίδοσης και τύπων/κατηγοριών στρατηγικών. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι καταγραφόμενες 

στρατηγικές και αντίστοιχες αναφορές, που ακολουθούν, αφορούν περισσότερο εκείνους τους 

θεματικούς άξονες-γενικούς και ειδικούς- και εκείνες  τις υποκατηγορίες, όπου η απόκλιση 

ενεργοποίησής τους υπέρ των ομάδων υψηλής ή μέτριας επίδοσης αναδύεται εντονότερη  σε 

σχέση με τα υποκείμενα χαμηλών γλωσσικών επιδόσεων. Επίσης, θα προτιμηθούν αυθεντικές 

αναφορές υποκειμένων  που «αποκωδικοποιούν» κωδικούς, οι οποίοι δεν έχουν 
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διασαφηνιστεί στους προηγούμενους πίνακες παρουσίασης κωδικών/στρατηγικών 

συσχετιστικά με τις υπόλοιπες διερευνούμενες μεταβλητές, για λόγους συγγραφικής 

οικονομίας, περιορισμού κειμενικής έκτασης και αποφυγή επαναλήψεων και επικαλύψεων133. 

Ξεκινώντας από τον ΓΘΑ1 και τον υπο-άξονα ΕΘΑ1α, όπως είναι αναμενόμενο, οι 

κωδικοί που εμφανίζουν διευρυμένη συχνότητα χρήσης δεν δύνανται να αναδεικνύουν 

συμβατότητα ή συσχετιστική τάση αναγνωστικής «αιτιότητας» με συγκεκριμένο επίπεδο 

γλωσσικής διαβάθμισης. Πρόκειται, δηλαδή για απλές   και σχεδόν αυτοματοποιημένες 

στρατηγικές/τεχνικές που φαίνεται να έχουν εμπεδώσει ακόμα και οι πιο αδύναμοι 

αναγνώστες και που αξιοποιούνται για την επίτευξη μιας πρώτης επιφανειακής προσέγγισης 

άντλησης πληροφορικότητας και θεματικής από το κείμενο. Αυτές οι στρατηγικές 

εντάσσονται κυρίως στις υποκατηγορίες της γνωστικής-επιφανειακής επεξεργασίας αλλά και  

της μεταγνωστικής προεργασίας (λ.χ.ΑΞΕΙΠΡΠΕ, ΑΞΤΙΠΡΠΕ,  

ΑΞΤΥΠΡΠΕΠΡΣΤΤΡΑΝ, ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ) και έχουν ήδη καταγραφεί ενδεικτικές αναφορές 

συνδυαστικά με τον Πίνακα (τον συνολικό πίνακα αναφορών). Πιο ενδιαφέρουσα, ωστόσο θα 

ήταν η διερεύνηση πιθανών «ελκτικών» σχέσεων γλωσσικές επιδόσεις σε στρατηγικές-

κωδικούς που εμφανίζονται με μέτρια ή μικρή συχνότητα σε αυτό το τμήμα της αναγνωστικής 

διαδικασίας. Στις υποκατηγορίες της επιφανειακής και ισχυρής επεξεργασίας του ειδικού 

θεματικού άξονα (ΕΘΑ1α), οι κωδικοί μέτριας και χαμηλής συχνότητας χρήσης δεν δείχνουν 

να εμφανίζουν ένα κυρίαρχο μοτίβο «απόκλισης» προς κάποια βαθμίδα γλωσσικής επίδοσης 

αλλά μια ποικιλία «περιπτώσεων» που κυμαίνονται από μια σχετική υπεροχή της ομάδας των 

υψηλών επιδόσεων σε κάποιους κωδικούς [ΓΡΑΝΔΙΘΕΠ  (=Γρήγορη επιλεκτική  ανάγνωση 

για  αρχική διερεύνηση θεματικού περιεχομένου (scimming): ΜΒ8α:«Του ρίχνω μία 

γρήγορη ματιά. Έτσι για να το καταλάβω καλύτερα τη δεύτερη… Περίπου πως είναι το 

κείμενο, το θέμα του ..»& ΓΡΑΝΕΝΠΛΗ (= Γρήγορη ανάγνωση για εντοπισμό 

πληροφοριών (scanning) (π.χ. λέξεις-κλειδιά, άγνωστο λεξιλόγιο, κτλ): ΜΑ΄1α: «Εγώ κοιτάω 

τη μία ή τις δύο επόμενες σελίδες για να δω… άγνωστες λέξεις ή κάποιους όρους που δεν 

τους καταλαβαίνω… και επίσης εγώ κοιτάω και τις μαύρες λέξεις. Τις βλέπεις 

κατευθείαν, γιατί πολλές φορές είναι και δύσκολες λέξεις , είναι όροι, όπως εδώ πέρα. » 

«Εγώ όπως σας είπα πάλι βλέπω τις μαυρισμένες λέξεις, οι οποίες συνήθως μας 

χρειάζονται πιο πολύ για να καταλάβουμε το κείμενο..»], στην ισοκατανομήχρήσηςσε 

κάποιους άλλους [ΓΕΠΡΜΟΧΑ (= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών 

χαρακτηριστικών του κειμένου (λ.χ. μέγεθος, δομή, πολυτροπικότητα, κτλ): ΜΒ10β: «Ναι  

                                                           
133Συνολικά έχουν καταγραφεί και παρουσιαστεί 120 κωδικοί-αναφορές μαθητών/τριών 
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βλέπω και άλλες εικόνες… αν έχει κάποια άσκηση στο τέλος.. Εγώ βλέπω και πόσο 

μεγάλο είναι το κείμενο, ,σε πόσες παραγράφους έχει χωριστεί»], την παρουσία τους στις 

δύο χαμηλότερες βαθμίδες [ΑΞΕΤΑΝΚΙ  (=Αξιοποίηση τίτλου/εικόνας ως αναγνωστικού 

κινήτρου): ΜΓ18γ :«Εγώ εκτός από τον τίτλο, ξεφυλλίζω κιόλας, βλέπω αν έχει εικόνες..») 

μέχρι και την άπαξ εμφανιζόμενη στρατηγική στην ομάδα χαμηλών επιδόσεων [ΥΠΑΞΓΛΜΙ 

(=Υπογράμμιση αξιοποιήσιμων γνωστικά γλωσσικών μικροδομών (λ.χ. λέξεις, φράσεις, 

προτάσεις) ΜΓ18γ : «..κι εκτός από αυτό θα υπογράμμιζα, επειδή θα σκάσω αν δεν 

υπογραμμίσω αυτό … Γιατί εκτός από  ότι είναι μες στο κείμενο μπορώ να το 

χρησιμοποιώ κι εγώ στην καθημερινότητά μου, να το λέω στους άλλους..»]. 

Προχωρώντας στην υποκατηγορία της ισχυρής επεξεργασίας θα μπορούσαμε να 

συμφωνήσουμε πως η γενική εικόνα δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα συγκριτικά με την 

προαναφερόμενη, εκτός ίσως από μία παρατήρηση ότι εδώ η ομάδα των μαθητών/τριών με 

μέτριες γλωσσικές επιδόσεις φαίνεται να υστερεί αρκετά σε σχέση με τις υπόλοιπες [ 2 μόνο 

αναφορές στην υποκατηγορία σε σχέση με την ομάδα υψηλής επίδοσης (12) και αυτήν της 

χαμηλής επίδοσης (4)]. Η αξιοπρόσεκτη υπεροχή ωστόσο της υψηλής ομάδας δεν αναιρεί την 

αρχική εκτίμηση, καθώς  η απόσταση σε αριθμό αναφορών δεν οφείλεται σε μία γενική 

επικράτησή της σε όλους τους κωδικούς αλλά στην απόλυτη σχεδόν κυριαρχία της σε μία 

συγκεκριμένη στρατηγική. Έτσι, η μέτριας συχνότητας αξιοποίηση της προϋπάρχουσας 

γνώσης για προετοιμασία της  κατανόησης (ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ) ως στρατηγική ισχυρής 

επεξεργασίας  φαίνεται να προτιμάται σχεδόν αποκλειστικά από μαθητές/τριες υψηλών 

αναγνωστικών επιδόσεων (από τις 8 αναφορές οι 7 ανήκουν σε μαθητές αυτής της «ομάδας». 

Εξηγεί η  ΜΑ2α: «Ναι,, το έκανα και εγώ επειδή σε κάποια θέματα έχω κάποιες πρώτες 

γνώσεις. Για παράδειγμα για το junk food  όλοι ξέρουμε ότι είναι βλαβερό για την υγεία 

μας, ότι προκαλεί καρκίνο και διάφορες άλλες ασθένειες». Άλλες ενδεικτικά στρατηγικές 

αυτής της υποκατηγορίας είναι οι κωδικοί ΠΡΑΞΣΥΔΡ [(= Πρόδρομη αξιοποίηση 

συνοδευτικών δραστηριοτήτων του κειμένου για υποβοήθηση κατανόησης): ΜΒ7α: «Αν ήταν 

για μόνη μου στο σπίτι όχι, αν ήταν στο σχολείο ναι. Πρώτα θα κοιτούσα τις ασκήσεις 

και μετά το κείμενο… Ναι πρώτα θα διάβαζα τις ασκήσεις για να δω τι ζητάει και μετά 

θα διάβαζα το κείμενο, για να εντοπίσω αυτό που ζητάει»],ΧΡΠΡΣΗΠΡΓ [(= Χρήση 

προκαταρκτικών σημειώσεων με βάση προϋπάρχουσα γνώση): ΜΓ18γ: «Εγώ θα έγραφα 

κάποια πράγματα που γνωρίζω στα κενά..» και ΠΡΑΞΔΟΠΑ [= Προκαταρκτική 

αξιοποίηση της οργανωμένης δομής της παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης): ΜΓ΄13α: «… 

(ενν. ρίχνω).. μία γρήγορη ματιά (γενική εστίαση)» «το κάνω αυτό…(ενν. ρίχνω μια 

γρήγορη προκαταρκτική ματιά)… σχηματίζω μία περίληψη (σύνοψη) στο μυαλό μου και 



339 
 

μετά που το διαβάζω είναι πιο εύκολο για μένα… Επιλέγω αυτά που είναι 

υπογραμμισμένα εννοείται αλλά και την αρχή από κάθε παράγραφο..» «Επειδή είδα τις 

μαυρισμένες λέξεις, το λεξιλόγιο..». Η μοναδική στρατηγική μνημονικής προτεραιότητας 

ΑΝΠΡΓΝΜΑ [(== Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για μάθηση):  ΜΓ14α: «Θυμήθηκα 

ότι έχουμε ξαναμιλήσει και ότι είναι πολύ συνηθισμένο αυτό το θέμα»]που αφορά στην 

ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για μάθηση,  φαίνεται να αξιοποιείται κυρίως από 

μαθητές/τριες υψηλών επιδόσεων (4:1:1 κατά φθίνουσα αντιστοιχία ομάδων)134. 

 Στην υποκατηγορία της αντισταθμιστικής ενεργοποίησης, η χαμηλή συχνότητα των 

μόλις δύο κωδικών και η διασπορά τους σε όλες τις βαθμίδες δεν επιτρέπει περαιτέρω 

διαπιστώσεις [λ.χ. ΑΝΠΥΠΕΓΠΡ (= Αναζήτηση προαναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα 

πρόσωπα). Στην υποκατηγορία της μεταγνωστικής προεργασίας, επίσης δεν φαίνεται κάποια 

ομάδα ειδικής γλωσσικής επίδοσης να υπερβαίνει αξιοσημείωτα τις άλλες αλλά επικρατεί μια 

σχετική ισοκατανομή χρήσης των εμφανιζόμενων κωδικών στο σύνολό τους με 

μικροδιαφοροποιήσεις σε επιμέρους κωδικούς. Ενδεικτικά κι εδώ εμφανίζονται οι κωδικοί 

ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ [(= Προετοιμασία αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσκολιών) : ΜΑ6γ :«.. ή 

έχω ένα λεξικό δίπλα μου, άμα το χρειαστώ…  Γιατί αν διαβάσω ένα κείμενο και δεν 

ξέρω τις λέξεις δεν…  πώς να το πω..»]και  ΑΞΣΥΝΔΡΑ [(= Αξιοποίηση συνοδευτικών 

δραστηριοτήτων του κειμένου για υποβοήθηση κατανόησης) : ΜΓ΄13α: «Εγώ, για να πω την 

αλήθεια, πρώτα διαβάζω τις εργασίες και προσπαθώ να εντοπίσω αυτά που ζητάει μέσα 

στο κείμενο και αν δεν μπορώ, τότε το διαβάζω όλο … Ναι, αλλά συνήθως οι ερωτήσεις 

αφορούν όλο το κείμενο, οπότε αναγκάζομαι να το διαβάσω όλο»].Τέλος, τον ειδικό άξονα 

συμπληρώνει ο μοναδικός κωδικός ΑΞΕΙΑΛΚΟΙ [(= Αξιοποίηση εικόνας ως μέσου 

αλληλεπίδρασης με κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα) : ΜΓ΄17γ:«Ερευνητής: Μήπως 

συνδέσατε το κείμενο, το θέμα, που το καταλάβατε βέβαια, με προσωπικές σας εμπειρίες; 

αν το συνδέσατε καθόλου; Μ17: Ναι.» «..Ναι, βέβαια, όχι απλώς θα με βοηθήσει αλλά  θα 

μου έλυνε και όλο το κείμενο..»], ο οποίος συνδέεται μόνο με υποκείμενα της χαμηλής 

γλωσσικής επίδοσης.  

                                                           
134Γενικά, ωστόσο,  αντιλαμβανόμαστε ότι σε σχέση με αυτόν τον κωδικό/στρατηγική αυτό αλλά και αρκετούς άλλους, 
γίνεται ευρεία χρήση του, εφόσον, όπως έχουμε επισημάνει από τη θεωρητική επισκόπηση των στρατηγικών  η αξιοποίηση 
της προϋπάρχουσας γνώσης αποτελεί εγγενή προϋπόθεση και εναρκτήρια φάση κάθε γνωστικής- μαθησιακής διαδικασίας, 
καθώς η επεξεργασία, τοποθέτηση και αποθήκευση κάθε νέου δεδομένου  έχει ως σημείο αναφοράς το προϋπάρχον 
γνωστικό κεφάλαιο και τη δομική του διαμόρφωση. Άρα, η διαφοροποίηση του βαθμού αποτελεσματικότητας της 
συγκεκριμένης γνωστικής κατά βάση στρατηγικής σχετίζεται τόσο με τον τρόπο υλοποίησής της (επίπεδο συνειδητότητας, 
μεθοδικότητας της ανάλυσης δεδομένων, προσοχής και επικέντρωσης κατά τη διεργασία, κτλ) αλλά κυρίως  στο εύρος 
εμπλουτισμού, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη συστηματικότητα δόμησης  του συσσωρευμένου γνωστικού κεφαλαίου, 
που φαίνεται να υπερτερεί στους μαθητές με πιο πλούσιο και οργανωμένο αναγνωστικό και εν γένει μαθησιακό υπόβαθρο. 
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Ο δεύτερος ειδικός θεματικός άξονας (ΕΘΑ1γ) της προαναγνωστικής φάσης 

εμπεριέχει τρεις υποκατηγορίες στρατηγικών και μόνο πέντε (5) κωδικούς. Πέρα από τη 

δημοφιλή στρατηγική της προαναγνωστικής σύνδεσης του κειμένου με κοινωνικές εμπειρίες 

(ΠΡΣΥΚΟΕΜ) και παρόλο που οι υπόλοιποι κωδικοί είναι χαμηλής συχνότητας είναι 

ευδιάκριτη η μικρή υπεροχή της βαθμίδας των μαθητών με υψηλές επιδόσεις (5:2:1, κατά 

φθίνουσα αντιστοιχία ομάδων ), όπως στην πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών 

κριτικής προσέγγισης [(ΠΡΑΙΣΤΚΡΠ): ΜΑ΄1α:«Ναι, γιατί και σε κάποια μαθήματα 

μαθαίνουμε πράγματα για τη διατροφή. Όπως στα αγγλικά μάθαμε για το junk food, 

οπότε  επαληθεύουμε αν είναι σωστά αυτά που έχουμε   μάθει.» «πρώτα επαληθεύω αυτά 

που ξέρω, αν ξέρω κάτι για το θέμα, και μετά βλέπω μέσω του κειμένου αν είναι σωστές 

οι πληροφορίες αυτές και απαντάω στις ερωτήσεις»]ή τηνπρόβλεψη γλωσσομορφολογικών 

χαρακτηριστικών με προαναγνωστικά κριτήρια [(ΠΡΓΛΜΟΧΑ): ΜΓ14α: «Εγώ πάλι 

πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο περίπλοκο, δεν θα έχει τόσες ορολογίες, επειδή 

απευθύνεται σε εφήβους, που το ζουν αυτό το πρόβλημα, οπότε για να το καταλάβουν 

...Έχει και εικονίτσες…»].Βρισκόμαστε πλέον στο ανώτατο επίπεδο αναγνωστικής 

προσέγγισης και όπως φαίνεται ,ήδη από το στάδιο αυτό, οι μαθητές/τριες με υψηλές 

επιδόσεις διαθέτουν περισσότερα εφόδια κριτικής εσωτερίκευσης του κειμένου που 

επιστρατεύονται και προαναγνωστικά. 

Στον γενικό άξονα της κύριας αναγνωστικής φάσης και στον ειδικότερο της βασικής 

κατανόησης εμφανίζονται πέντε υποκατηγορίες στρατηγικών. Όπως φάνηκε αρχικά και από 

τον πίνακα στην υποκατηγορία της ήπιας επεξεργασίας δεν αναμένονται σημαντικές 

αποκλίσεις χρήσης σε σχέση με τη ομαδοποιημένη διαβάθμιση της γλωσσικής επίδοσης των 

υποκειμένων. Ωστόσο, εμφανίζεται, παρόλο που πρόκειται για κωδικούς μεσαίας και χαμηλής 

συχνότητας χρήσης, μια ορατή υπερτέρηση της ομάδας μαθητών/τριών με χαμηλές επιδόσεις 

σε αυτές τις στρατηγικές (2:3:10) και ειδικά στην  υπογράμμιση άγνωστων ή δυσνόητων 

λέξεων/φράσεων [(ΥΠΑΓΔΥΛΕ): ΜΒ10β: «Συνήθως υπογραμμίζω, όταν έχω μία 

άγνωστη λέξη και εγώ δεν είχα σε αυτό το κείμενο»], στηναξιοποίηση γραφηματικών και 

τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για  κατανόηση κειμένου [(ΑΞΓΡΦΤΥΚΑ) : 

ΜΓ΄17γ:«Ναι θα το πρόσεχα, γιατί είναι οι μόνες λέξεις  που είναι υπογραμμισμένες στην 

παράγραφο, άρα ναι έδωσα περισσότερη σημασία εδώ πέρα»]και στην υπογράμμιση ή 

κράτηση σημειώσεων για διευκόλυνση κατανόησης [(ΥΠΣΗΔΙΚΑ): ΜΒ΄11γ:«Εγώ μερικές 

φορές υπογραμμίζω τα πιο σημαντικά… Ναι,  υπογραμμίζω, όταν το 

διαβάζω..»].Πιθανότατα από ένα επίπεδο αναγνωστικής ωριμότητας και πέρα οι στρατηγικές 

αυτές δεν εξυπηρετούν ή δεν προάγουν ιδιαίτερα την αναγνωστική αποτελεσματικότητα, 
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οπότε πλέον δεν ενεργοποιούνται από τα υποκείμενα μέτριων και υψηλών γλωσσικών 

επιδόσεων, ως απλοϊκές (;) ή ενδεχομένως δεν εξωτερικεύθηκαν   προφορικά  στη διαδικασία 

της ΠΠΕ ως αυτονόητες. 

Στην υποκατηγορία της βαθιάς επεξεργασίας, όπου εμφανίζεται ένα πλούσιο 

ρεπερτόριο στρατηγικών (11 κωδικοί), ισχύει ό, τι ειπώθηκε και στις άλλες περιπτώσεις των 

δημοφιλών, καταρχάς κωδικών. Εδώ, δηλαδή, η διάχυση της χρήσης καλύπτει όλες τις ομάδες 

επιδόσεων με μικροαποκλίσεις προς τη μία ή την άλλη ανάλογα με τη συγκεκριμένη 

στρατηγική. Π.χ. με υπεροχή της ομάδας χαμηλής επίδοσης (3:5:6) στον κωδικό  

ΑΝΠΡΓΝΚΑ (= Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για κατανόηση) και με αντίστοιχα  

εμφανή υπεροχή (6:5:2) των δύο πρώτων ομάδων (υψηλής και μεσαίας επίδοσης) στον 

κωδικό  ΑΞΔΟΚΕΙΜ [= Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου (λ.χ. των 

παραγράφων)]. Εκεί, όμως, που η υλοποίηση μιας στρατηγικής εμπεριέχει και στοιχεία 

προγενέστερης συστηματικής και εμπεδωμένης γνώσης και αφορά πιο εξειδικευμένες και άρα 

λιγότερο δημοφιλείς στρατηγικές μέτριας συχνότητας χρήσης, η υπεροχή της ομάδας υψηλών 

επιδόσεων είναι καταφανής. Παράδειγμα ο κωδικός ΑΝΛΕΞΤΜΗ (= Ανάλυση λέξης σε 

γνωστά τμήματα), ο οποίος ενεργοποιείται αποκλειστικά από υποκείμενα με υψηλές 

γλωσσικές επιδόσεις (4:0:0)   

Εκεί που η κατανομή των κωδικών μοιάζει να «συμπυκνώνεται» και άρα να αποκτά 

και μια ιδιαίτερη σημασία και ερευνητική αξία σε σχέση με την «συνάφειά» τους με 

συγκεκριμένες κατηγορίες μαθητών ως προς την επίδοσή τους είναι οι στρατηγικές μέτριας 

συχνότητας χρήσης αλλά και αρκετοί κωδικοί που εμφανίζονται άπαξ. Οι κωδικοί μέτριας 

συχνότητας ενεργοποιούνται κυρίως από μαθητές υψηλής και λιγότερο της μέσης 

βαθμολογικής επίδοσης με σημαντική υστέρηση της τρίτης ομάδας , αυτής των χαμηλών 

επιδόσεων. Η ομαδοποίηση εμφάνισης χρήσης  πέντε (5) διαφορετικών τέτοιων κωδικών δίνει 

την αναλογία 14: 6: 2 αντίστοιχα για τις τρεις ομάδες μαθητών. Οι άπαξ εμφανιζόμενοι 

κωδικοί – δηλαδή στρατηγικές που αναφέρθηκαν μόνο από ένα υποκείμενο- δεν εμφανίζουν 

κάποιο μοτίβο σύνδεσης με διαβαθμισμένη επίδοση αλλά ποικιλία «προτιμήσεων κύρια 

ανάμεσα στην υψηλή και χαμηλή κατηγορία μαθητών. Χαρακτηριστικοί της πρώτης 

περίπτωσης εμφανίζονται  οι κωδικοί ΑΝΛΕΞΤΜΗ  , ΑΞΠΡΕΜΠΚΑ, ΔΙΑΝΟΗΣΕΙ, 

ΑΞΔΟΠΑΡ, ΑΞΕΣΣΥΣΥ με ποικίλες αντίστοιχες αναφορές. Δηλώνει η  ΜΑ2α : «Όταν μου 

είναι εύκολο είναι .. όταν δεν μπορώ να το βρω δεν... - Επειδή έχει μέσα ¨”οστά..” ,που 

μάλλον έχει σχέση με το οστό…- Επίσης για την οστεοπόρωση κατάλαβα μάλλον ότι έχει 

σχέση με τα οστά..» ενεργοποιώντας την στρατηγική τηςανάλυσης λέξης σε γνωστά τμήματα 

(ΑΝΛΕΞΤΜΗ). Ενώ η ΜΒ8α  διευκρινίζει :«Μου άρεσε και για το θέμα αλλά και για την 
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έρευνα που έγινε με τη φοιτήτρια και μένα. Γιατί μπορεί επειδή έχει εξελιχθεί η 

τεχνολογία και το διαδίκτυο μπορεί και εμείς χωρίς να το φανταστούμε να είμαστε 

εθισμένοι» αξιοποιώντας τις προσωπικές της εμπειρίες για υποβοήθηση της 

κατανόησης.(ΑΞΠΡΕΜΠΚΑ).  Επίσης, ο  ΜΓ΄13ααναφέρει: «Ερευνητής: Τι σε βοήθησε να 

θεωρήσεις ότι η παράγραφος αποτελεί συμπύκνωση του κειμένου; Μ13: Γιατί 

επαναλαμβάνει όσα ανέλυσε παραπάνω, τα βασικά» (ΑΞΕΣΣΥΣΥ= Αξιοποίηση 

εσωτερικών συνδέσεων (επανάληψη, συνώνυμα, υπερώνυμα, κτλ) για έλεγχο της 

σημασιολογικής συνοχής ). Παραδείγματα σχετικών αναφορών από τους άπαξ 

εμφανιζόμενους κωδικούς αποτελεί η επισήμανση της ΜΑ2α ότι: «Επίσης, θεωρώ ότι 

κάποιες λέξεις που είναι υπογραμμισμένες και με έντονα γράμματα επίσης βοήθησαν και 

πρέπει…. να τις μάθουμε κάπως..» υλοποιώντας την αξιοποίηση γραφηματικών και 

τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για εμπλουτισμό λεξιλογίου (ΑΞΓΡΦΤΥΛΕ) ή και η 

αναφορά του  ΜΓ΄17γ:«Ε, ας πούμε σε μια πρόταση θα δώσεις περισσότερη σημασία σε 

κάποια πράγματα .. να .. σε αυτή εδώ πέρα λέει ¨σοβαρούς κινδύνους¨ , πάει το μυαλό σου 

στο κακό, εκεί πέρα δίνεις περισσότερη σημασία.. Ναι και καταλαβαίνεις από πού 

κρατιούνται.. Ας πούμε δε θα δεις μόνο τον ¨κίνδυνο¨ θα δεις και ¨εγκυμονεί σοβαρούς 

κινδύνους¨ και μετά θα αναρωτιέσαι ποιο είναι αυτό το πράγμα που ¨εγκυμονεί¨, είναι το 

διαδίκτυο ...με αυτή τη λογική»(ΕΝΛΕΒΑΣΗΚ = Εντοπισμός λέξεων/φράσεων βαρύνουσας 

σημασίας για διευκόλυνση κατανόησης). 

Στην υποκατηγορία της μνημονικής προτεραιότητας συναντούμε κωδικούς μόνο  

χαμηλής συχνότητας χρήσης, οπότε το εύρος κατανομής τους σε υποκείμενα είναι 

αναγκαστικά περιορισμένο. Πάντως φαίνεται και εδώ ότι τα υποκείμενα με υψηλές και 

μεσαίες γλωσσικές επιδόσεις υπερτερούν αισθητά  στην αξιοποίηση τέτοιων στρατηγικών με 

κλιμάκωση (5:5:2). Έτσι, ο ΜΓ΄15β δηλώνει :«Τώρα το να το γράψω ένα κείμενο, θα το 

κάνω μόνο αν είναι να μάθω κάτι απέξω…» (ΑΞΓΡΑΠΔΕ = Αξιοποίηση γραφής ως μέσο 

απομνημόνευσης αναγνωστικών δεδομένων). Ο  ΜΑ΄1ααξιοποιώντας γραφηματικά και 

τυπογραφικά στοιχεία του κειμένου για απομνημόνευση (ΑΞΓΡΦΤΥΑΠ) αναφέρει: «Επίσης, 

είχε υπογραμμισμένη λέξη, οπότε ήταν για μένα σαν να είχε μαυρισμένη λέξη και 

στάθηκα εκεί πέρα και είδα μετά και το ποσοστό που λέει είναι αρκετά μεγάλο, οπότε και 

αυτό μου έμεινε στο μυαλό.». Η μαθήτρια ΜΒ7αδηλώνοντας ότι:«Όχι, μόνες τους μου 

δημιουργούνται οι εικόνες αλλά μου μένει περισσότερο με τις εικόνες» τα συνδέει  με  

νοητική εικόνα ως απομνημονευτική τεχνική (ΣΥΝΟΕΙΑΠ). 

Στην υποκατηγορία της υποστηρικτικής αντισταθμιστικής ανάγνωσης εμφανίζονται 4 

δημοφιλείς κωδικοί πολύ υψηλής συχνότητας χρήσης (ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ, ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ, 
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ΑΝΥΠΕΓΠΡ,ΕΠΥΠΚΑΤ) για τους οποίους ισχύει ό, τι συνήθως φαίνεται να επιβεβαιώνεται 

το μοτίβο της ισομερούς σε γενικές γραμμές – με μικρές μη ενδεικτικές αποκλίσεις- 

κατανομής χρήσης από όλα τα υποκείμενα και τις βαθμίδες γλωσσικής επίδοσης. Για τους 

υπόλοιπους, που αφορούν πολύ λιγότερους/ες  μαθητές/τριες δεν φαίνεται να αναδύεται 

κάποια ισχυρή τάση προτίμησης (6:5:3), αν και εδώ οι δύο υποομάδες με τις καλύτερες 

επιδόσεις μοιάζει να έχουν πάλι μια προτεραιότητα. Ίσως, ως οι πιο χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις στρατηγικών αντιστάθμισης που μπορούν να παρατεθούν εδώ είναι η αναφορά 

του ΜΓ΄13α: « Εγώ το κάνω πολλές φορές Ερευνητής: Για ποιο λόγο;  Μ13: Δεν ξέρω 

εε…  όταν δεν έχω καταλάβει κάτι και είτε επειδή βιάζομαι είτε επειδή ξέρω ότι θα το 

ξαναδιαβάσω μετά πάω λίγο πιο μπροστά…» (ΠΡΠΑΑΝΡΟ = Πρόδρομη παρέκκλιση της 

αναγνωστικής ροής) και του ΜΑ΄3β:«Ναι να, επίσης, ό, τι είχα σκεφτεί την πρώτη φορά 

μου επιβεβαιώθηκε.. Η δεύτερη ανάγνωση ∙  τα ξαναδιάβασα  αυτό που δεν είχα 

καταλάβει και τώρα τα κατάλαβα καλύτερα» (ΕΠΕΠΣΗΥΠ = Επανάγνωση ως 

επαλήθευση σημασιολογικών υποθέσεων) 

Κλείνουμε τον ΕΘΑ2α με τις 11 στρατηγικές μεταγνωστικής επεξεργασίας. Η 

συνολική εικόνα αποδίδει μια κυριαρχική πλειοδοσία υπέρ των ομάδων υψηλής καταρχάς και 

μεσαίας κατά δεύτερο λόγο επίδοσης με αναλογίες κωδικών 23: 16: 8 αντίστοιχα. Η υπεροχή 

των μαθητών/τριών των δύο πρώτων ομάδων ισχύει και για τις στρατηγικές υψηλής 

συχνότητας (λ.χ. ΠΡΑΝΑΝΣΤ= 5:4:1) αλλά και για τις στρατηγικές μέτριας και χαμηλής 

συχνότητας (λ.χ. ΑΞΔΟΕΝΚΑ= 4:1:0 & ΑΝΣΤΠΕΕΙΚ= 1:1:0). Επίσης, εμφανίζονται 

κωδικοί άπαξ αναφερόμενοι και από  τις τρεις κατηγορίες επιδόσεων (2:1:1 

=ΕΠΥΠΛΕΣΥ/ΑΞΠΕΕΝΚΑ : ΠΑΞΣΥΝΔΡΑ:ΝΟΠΑΑΥΚΑ). Συγκεκριμένα,  ο 

ΜΓ΄13αδιατυπώνει τη σκέψη: «Ακόμα και οι έρευνες…  Σε διευκολύνουν , είναι πιο 

εύκολο να καταλάβεις το κείμενο, όταν σου μιλάει με ποσοστά» αξιολογώντας  στοιχεία 

περιεχομένου (λ.χ. επιχειρήματα, πληροφορίες, τεκμήρια, κτλ) ως παράγοντα ενίσχυσης 

κατανόησης (ΑΞΠΕΕΝΚΑ).  Ενώ η  ΜΓ14α κάνει αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάγνωσης 

ανάλογα με περιεχόμενο/είδος  κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το ενδιαφέρον, αν άπτεται της 

πραγματικότητας του υποκειμένου, κτλ)(ΑΝΣΤΠΕΕΙΚ): «Ναι,  το έχω κάνει και αυτό, τα 

διάβαζα δυνατά μία φορά-Τους είχα ξυπνήσει όλους (γέλια). Μία άλλη φορά που διάβαζα 

ΚΠΑ  και δεν μπορούσα να το καταλάβω ούτε από μέσα ούτε απέξω άρχισα να τα 

γράφω.  Ας πούμε, τα αλλάζω ανάλογα με την περίσταση και ανάλογα με το μάθημα 

κυρίως». Τέλος, η ΜΑ2αενεργοποιώντας τηνεπαλήθευση υπόθεσης για κατανόηση λέξης με 

συνδυασμό στρατηγικών  (ΕΠΥΠΛΕΣΥ) αναφέρει σε σχέση με μία λέξη :«Θα την έψαχνα 
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στο διαδίκτυο, για να δω αν οι σκέψεις μου επαληθεύτηκαν και για να την ξέρω από δω 

και πέρα. , οπότε, αν την συναντήσω ξανά σε κάποιο κείμενο να μην μου είναι άγνωστη.» 

Συνεχίζοντας στον ΕΘΑ2β θα αναζητήσουμε και πάλι συνάφειες τύπων στρατηγικών με 

συγκεκριμένες κατηγορίες υποκειμένων με κριτήριο τις γλωσσικές τους επιδόσεις. Στην 

πρώτη υποκατηγορία της ήπιας ερμηνευτικής επεξεργασίας με τον μοναδικό κωδικό 

ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ  [= Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για 

ερμηνεία (ή κατανόηση) κειμένου  → οριακά μέτριας συχνότητας, (μ=9)], η στρατηγική αυτή 

δεν αξιοποιήθηκε από κανένα υποκείμενο χαμηλών επιδόσεων ενώ την ενεργοποίησαν όλοι οι 

μαθητές/τριες με υψηλές βαθμολογίες και οι μισοί από τους/τις μαθητές/τριες μέτριων 

γλωσσικών επιδόσεων.  

Στην δεύτερη υποκατηγορία του υπο-άξονα της βαθιάς ερμηνευτικής επεξεργασίας 

παρατηρούμε ότι για τους εμφανιζόμενους κωδικούς που όλοι ανήκουν στα υποσύνολα 

μέτριας (μ) και χαμηλής συχνότητας (χ) υπερτερούν σημαντικά οι μαθητές/τριες με υψηλές 

επιδόσεις (14 αναφορές) έναντι αυτών των μεσαίων επιδόσεων (7 αναφορές) και αυτών με 

χαμηλές επιδόσεις (5 αναφορές). Σε αρκετούς κωδικούς δεν εκπροσωπούνται μαθητές//τριες 

του γ΄ επιπέδου (ΔΙΝΟΑΛΕΡΠ, ΔΗΑΝΠΛΠΑ, ΑΝΠΡΓΝΕΡ, ΕΠΛΕΣΥΕΡ, ΑΝΑΠΔΟΠΕ, 

ΕΠΥΦΕΡΕΜ) αλλά υπάρχουν και δύο στρατηγικές που ενεργοποιούνται άπαξ από 

υποκείμενα αυτής της βαθμίδας (ΑΞΝΟΕΙΕΡΠ,ΝΟΣΥΑΝΠΑ), όπως επίσης άπαξ 

αναφερόμενες είναι οι στρατηγικές ΔΙΝΟΑΛΕΡΠ (=Διατήρηση  της νοητικής αλληλουχίας 

του κειμένου ως μέσο ερμηνευτικής προλείανσης)και ΑΝΠΡΓΝΕΡ (=Ανάκληση 

προϋπάρχουσας γνώσης για ερμηνεία)από μαθητές/τριες υψηλής επίδοσης. Πιο συγκεκριμένα 

η  ΜΒ7αεξηγεί:«.. Ναι και εγώ περιμένω να μου πει τα αρνητικά, όπως ο Μ3, αφού πριν 

είπε τα θετικά… Όντως είδα ότι εδώ λέει τα αρνητικά, όπως περίμενα» (ΔΙΝΟΑΛΕΡΠ) 

ενώ η ΜΓ14αδηλώνει: «Από προσωπική εμπειρία, γιατί είμαστε όλοι  εθισμένοι. Βλέπω, 

ας πούμε, και εμένα και τους φίλους μου ότι είμαστε συνέχεια… Και από μερικούς 

ανθρώπους που έρχονται στο σχολείο να μας μιλήσουν για το διαδίκτυο και τέτοια.. Αλλά 

δεν ήταν τόσο πετυχημένα όσο αυτό, είναι λίγο βαρετά. Αυτό ήταν πιο ενδιαφέρον» 

(ΑΝΠΡΓΝΕΡ). Τέλος, ο ΜΑ΄5γεφαρμόζονταςνοητικά συνοπτική αναπαραγωγή περιεχομένου 

ως δημιουργική παράφραση αναφέρει: «Μερικές φορές το διαβάζω και μετά λέω από μέσα 

μου το νόημα και αν δω ότι δεν το έχω καταλάβει,  το ξαναδιαβάζω» (ΝΟΣΥΑΝΠΑ). 

Ο μοναδικός κωδικός  μνημονικής προτεραιότητας  με ερμηνευτική επεξεργασία 

[ΔΗΑΝΠΛΜΝΕ = δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των παραγράφων (γραπτώς ή νοητά) 

για μνημονική εμπέδωση] αναδεικνύεται από τη μαθήτρια ΜΒ10βη οποία αναφέρει: «Ναι, 

γιατί η πρώτη παράγραφος είναι και το κύριο θέμα» .. «Εγώ έγραψα και πλαγιότιτλους, 
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γιατί με βοηθάει να καταλάβω, ας πούμε, σε κάθε παράγραφο σε τι αφορά 

συμπυκνωμένα. Ας πούμε, διαβάζω τη μία παράγραφο και μετά γράφω με λίγα λόγια σε 

τι αφορά.  Αυτό με βοηθάει στο να ξέρω την κάθε παράγραφο, για να το θυμηθώ, να μην 

το ξεχάσω».«Εφόσον είναι χωρισμένο σε παραγράφους και το καθένα έχει ένα θέμα, γιατί 

να μην το γράψεις από δίπλα;  Να καταλάβω πιο συμπυκνωμένα, ας πούμε, για τί μιλάει 

αυτή η παράγραφος και έτσι, όταν με ρωτήσουν για τί μιλάει αυτή η παράγραφος,   να 

ξέρω». 

Κλείνοντας τον ΕΘΑ2β με μεταγνωστικού τύπου στρατηγικές διαπιστώνουμε πως 

στον μοναδικό κωδικό μέσης συχνότητας (ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών 

στοιχείων για αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης /ερμηνείας ) υπερτερούν οι μαθητές/τριες 

υψηλών επιδόσεων με 4 αναφορές έναντι 2 αυτών με χαμηλές επιδόσεις135. Οι υπόλοιποι 

κωδικοί εμφανίζονται άπαξ και οι δύο αφορούν υποκείμενα υψηλής επίδοσης (ΑΝΚΕΙΕΙΕΡ, 

ΑΞΓΛΑΝΚΙ =Αξιολόγηση γλωσσοϋφολογικών στοιχείων ως αναγνωστικό κίνητρο (λ.χ. 

νεανικό λεξιλόγιο, αμεσότητα ύφους, κτλ)) και ο ένας μέτριας επίδοσης (ΕΠΜΔΑΞΕΡΜ). 

Ενδεικτικά η ΜΑ2ααναφέρει « Ναι,, όταν διαβάζω κάτι με ενδιαφέρει να ξέρω τι είναι 

αυτό το κείμενο, επιστημονικό είναι; περιπέτεια είναι; Λογοτεχνικό; Να ξέρω περί τίνος 

πρόκειται, να μην το διαβάζω έτσι. Αν γνωρίζω το θέμα, το είδος μπορεί και να ξέρω 

κάποια πράγματα από πριν,  οπότε θα έχω ήδη στο μυαλό μου κάποια πράγματα.» 

(ΑΝΚΕΙΕΙΕΡ= Αναγνώριση κειμενικού είδους για ενίσχυση της ερμηνευτικής προσέγγισης). 

Ο τελευταίος υπο-άξονας της κυρίως αναγνωστικής φάσης περιλαμβάνει τρεις 

υποκατηγορίες με 24 κωδικούς, οι περισσότεροι των οποίων αφορούν στην κριτική 

επεξεργασία και ανάλυση, εφόσον βρισκόμαστε στο πεδίο της πιο απαιτητικής, συνειδητής 

και επεξεργασμένης βαθμίδας αναγνωστικής προσέγγισης ενός κειμένου και το οποίο συνιστά 

ένα από τα πρωτεύοντα ερευνητικά ζητούμενα της παρούσας εργασίας. 

Η υποκατηγορία της κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης περιλαμβάνει δύο κωδικούς, 

έναν υψηλής και έναν μέτριας- στα όρια της υψηλής-  συχνότητας. Από τους κωδικούς αυτούς 

                                                           
135Είναι σημαντικό, στα πλαίσια της κατανόησης της λειτουργικότητας χρήσης των στρατηγικών να αναφερθούμε με ένα 
σχετικό παράδειγμα σε ένα συχνό «φαινόμενο»  «αδύναμης» και ανεπαρκούς εφαρμογής στρατηγικής-κύρια από υποκείμενα 
μέτριας και χαμηλής επίδοσης- προς επίρρωση της προϋπόθεσης της «συνεργατικότητας» και αλληλεπιδραστικότητας των 
ποικίλων στρατηγικών. Αναφέρεται χαρακτηριστικά:  «..Όχι όχι δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία, γιατί εφόσον ήξερα 
τις λέξεις –δεν υπήρχαν κάποιες περίεργες λέξεις , μπορούσα να καταλάβω εύκολα το θέμα. Ήταν εύκολο..» 
Πρόκειται για ενδεικτικό περίπτωση ελλιπούς ή αδύναμης εφαρμογής στρατηγικής. Εδώ ο μαθητής ενεργοποιεί μεν το 
σύνθετο νοητικό σχήμα εντοπισμού γλωσσικών χαρακτηριστικών και αξιολόγησή του στην κατεύθυνση της συνεισφοράς 
τους για τη διευκόλυνση ή παρακώληση της κατανόησης, αδυνατεί όμως να την υλοποιήσει ολοκληρωμένα εφόσον υστερεί 
σε οπλοστάσιο άλλων μεταγνωστικών στρατηγικών αυτοπαρατήρησης – αυτοαξιολόγησης, που θα του έδιναν τη δυνατότητα 
να εκτιμήσει επαρκώς τις αναγνωστικές του ελλείψεις και κατά συνέπεια να ενεργοποιήσει άλλες κατάλληλες στρατηγικές 
υπέρβασής τους (λ.χ. γνωστικές/αντισταθμιστικές λεξιλογίου). Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως οι στρατηγικές δεν 
λειτουργούν αυτόνομα και μεμονωμένα αλλά μέσα σε ένα σύνθετο πλέγμα αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων τόσο 
μεταξύ τους όσο και με άλλες παραμέτρους της αναγνωστικής διαδικασίας (λ.χ. προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρία, συνθήκες 
ανάγνωσης, αναγνωστικό ενδιαφέρον, κ.ά.) 
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δεν διαγράφεται κάποιο ισχυρό μοτίβο «έλξης» σε κάποια υποομάδα γλωσσικής επίδοσης και 

η κατανομή χρήσης παρουσιάζεται ισομερής (8:7:7). Αντίθετα, όσον αφορά στις 

μεταγνωστικές στρατηγικές κριτικής προσέγγισης αναδύεται μια εμφανής υπεροχή των 

μαθητών/τριών με υψηλές γλωσσικές επιδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν εκπροσωπείται 

σε κανένα κωδικό κανένα υποκείμενο των χαμηλών γλωσσικών επιδόσεων. Η υποομάδα με 

μέτριες επιδόσεις και αυτή υστερεί σημαντικά, εφόσον οι μαθητές/τριες εμπλέκονται μόνο σε 

τρεις από τους  7 κωδικούς της υποκατηγορίας και με μία μόνο αναφορά σε κάθε περίπτωση. 

Τα υποκείμενα υψηλών επιδόσεων εμφανίζονται να αξιοποιούν όλες τις σχετικές στρατηγικές 

και μάλιστα στις 4 από αυτές «κατά αποκλειστικότητα» (ΑΞΚΕΙΣΥΠΡ, ΕΓΛΔΥΑΠΑΝ,  

ΑΝΚΕΙΕΙΚΡ, ΑΞΓΛΚΕΣΤ). Έτσι, ο ΜΓ΄13α αναφέρει: «Και θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει και περισσότερα ποσοστά, γιατί είναι ένα  επιστημονικό κείμενο και θα 

μπορούσε να έχει περισσότερα ποσοστά..» (ΑΝΚΕΙΕΙΚΡ= Αναγνώριση κειμενικού είδους 

για ενίσχυση της κριτικής προσέγγισης). Επίσης, η ΜΓ14αΕπισημαίνει γλωσσοϋφολογικές 

δυσκολίες για αποτίμηση της αναγνωστικής διαχείρισής τους (ΕΓΛΔΥΑΠΑΝ): «Η πρόβλεψή 

μου ήταν σωστή.. Το κείμενο δεν ήταν τόσο δύσκολο, επειδή αφορά εφήβους και γονείς 

που δεν διαβάζουν όλοι επιστημονικά κείμενα με ορολογίες- ούτε γονείς ούτε έφηβοι. 

Οπότε, για να το καταλάβουν όλοι και να γίνει κατανοητό από όλους πρέπει να είναι σε 

απλοϊκή μορφή, όπως και ήταν». Ενώ η ΜΒ8α : «(Συμφώνησε στην άποψη ότι αξιολογεί 

και προσέχει ιδιαίτερα ένα κείμενο με μορφολογική ποικιλία, καθώς το καθιστά 

ενδιαφέρον και λιγότερο μονότονο) (ΑΞΜΟΠΟΚΙΑ= Αξιολόγηση μορφολογικής ποικιλίας 

(λ.χ. πολυτροπικότητα) ως αναγνωστικό κίνητρο). 

Η παρουσίαση των ενεργοποιημένων στρατηγικών στο κύριο αναγνωστικό στάδιο και 

στο επίπεδο της κριτικής προσέγγισης ολοκληρώνεται με την υποκατηγορία των στρατηγικών 

της κριτικής επεξεργασίας και ανάλυσης, που αποτελεί και την πιο εμπλουτισμένη ομάδα 

στρατηγικών του ειδικού άξονα. Η συνολική εικόνα προκρίνει ένα σαφές, όχι όμως και 

εντυπωσιακό προβάδισμα της ομάδας των υποκειμένων με υψηλές καταρχάς ενώ οι 

μαθητές/τριες και μετρίων και χαμηλών επιδόσεων υστερούν αρκετά στην ευρύτητα και  

συχνότητα χρήσης των σχετικών στρατηγικών, όχι όμως και στην ποικιλία. Με άλλα λόγια 

όλοι οι κωδικοί αντιπροσωπεύονται σε όλες τις βαθμίδες επιδόσεων. Τα νούμερα είναι 

ενδεικτικά: 43 αναφορές κωδικών για την ομάδα υψηλής βαθμολογίας, 27 για τη μεσαία 

ομάδα και 26 λειτουργικοί κωδικοί χρήσης για την τρίτη ομάδα. Οι δύο τελευταίες ομάδες επί 

της ουσίας δε διαφοροποιούνται ως προς την ενεργοποίηση των σχετικών στρατηγικών. Σε 

κάποιους, λίγους βέβαια κωδικούς εμφανίζεται μία ισοκατανομή στην εμφάνιση στρατηγικών, 

όπως συμβαίνει με τους κωδικούς ΑΞΑΝΠΡΑΠ (= Αξιολόγηση και αντιπαραβολή 
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περιεχομένου σε σχέση με προσωπικές απόψεις/στάσεις) με αναλογία 2:2:2. Αναφέρει, π.χ. 

οΜΓ΄15β : «Άρα αξιολογήσατε θετικά την παράγραφο γιατί ταυτιστήκατε  και με τις 

απόψεις αυτές; Μ15: Ναι, και εγώ … δεν μου άρεσε το γράφημα. Το ερώτημα θα 

προτιμούσα να είναι κάπως αλλιώς» «Εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος το ποσοστό εε βασικά 

πιστεύω το ίδιο πράγμα είναι και σε αγόρια και σε κορίτσια… Ναι, πιστεύω ότι δεν 

ισχύει κάτι τέτοιο» 

 Παρόμοια με τους κωδικούς ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ που είναι υψηλής  χρήσης (= Αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης και συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες), 

ΑΝΤΕΛΟΜΚΕ (= Αντιπαραβάλλω κα ελέγχω ομοθεματικά κείμενα για διαμόρφωση  

προσωπικής άποψης), χαμηλής συχνότητας χρήσης και τον ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ (= Κατανόηση, 

αναγνώριση και αξιοποίηση της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με το 

θέμα του κειμένου) μέτριας συχνότητας. Έχουμε επίσης, δύο κωδικούς (ΑΞΜΑΕΡΕΜ 

&ΑΞΣΥΓΛΚΕΕ)που αξιοποιούνται άπαξ από υποκείμενα της γ΄ και  α΄ βαθμίδας αντίστοιχα. 

Έτσι , η ΜΑ6γδηλώνει ότι: «Ίσως, για να δω από πού είναι και να μπω στο ίντερνετ να το 

ψάξω και να διαβάσω κι άλλο..»: ( Αξιοποίηση κειμένου ως μαθησιακό ερέθισμα προς 

γνωστικό εμπλουτισμό )ενώηΜΓ14ααναφέρει: «Βασικά πρόσεξα ότι χρησιμοποιεί πολύ 

ωραίες λέξεις, όπως «εξιδανικευμένο»,   «ανάληψη ευθύνης»,  «ενδέχεται»,  είναι, ας 

πούμε, ωραίες λέξεις που ταιριάζουν σε τέτοιο κείμενο και θα ήθελα και εγώ να το κάνω 

αυτό» «Αλλά εντάξει είχε λίγο δύσκολες εκφράσεις .. Αλλά και πάλι είναι ωραίο, 

ταιριάζει ∙ δείχνει μία σοβαρότητα..» (Αξιολόγηση συμβατότητας γλωσσοϋφολογικών/ 

μορφολογικών  στοιχείων (λ.χ. ειδικού λεξιλογίου) με το κειμενικό είδος) 

Στους υπόλοιπους κωδικούς οι μαθητές/τριες υψηλών επιδόσεων εμφανίζονται να 

αξιοποιούν συχνότερα τις περιγραφόμενες από αυτούς (κωδικούς) στρατηγικές. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι  ΠΡΕΠΑΠΣΤ (= Προβληματισμός και επανέλεγχος απόψεων, στάσεων, 

αξιών και ΕΛΑΞΜΕΠΕΙ  (= Έλεγχος και αξιολόγηση μέσων πειθούς του κειμένου). 

Ελέγχοντας και αξιολογώντας τα  μέσα πειθούς του κειμένου αναφέρει χαρακτηριστικά ο 

ΜΑ΄1α :«Εγώ πιστεύω πως ο καθένας που διαβάζει το κείμενο βγάζει το δικό του 

συμπέρασμα , οπότε αυτό Θα μπορούσε να μην το έχει βάλει “ το συμπερασματικά”..» 

«Γιατί έτσι με παρότρυνε να ακολουθήσω το συμπέρασμα,  τη γνώμη που έχει η 

συγκεκριμένη κυρία.». 

Η συνεξέταση του παράγοντα της διαβαθμισμένης γλωσσικής επίδοσης και των 

αναδυόμενων αναγνωστικών στρατηγικών στον τρίτο γενικό θεματικό άξονα (ΓΘΑ3) του 

μετα-αναγνωστικού σταδίου καταρχάς οριοθετείται εύλογα από δύο ειδικούς θεματικούς 

άξονες τον ΕΘΑ3β (ερμηνευτική ανάγνωση) και τον ΕΘΑ3γ (κριτική προσέγγιση κειμένου), 
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εφόσον τυπικά έχει ολοκληρωθεί πλέον ο αρχικός και θεμελιώδης στόχος της απλής 

αναγνωστικής κατανόησης και αποκωδικοποίησης του πληροφοριακού περιεχομένου. 

Εμπλέκει, όμως, επίσης και υποκατηγορίες στρατηγικών, στις οποίες πρωτεύοντα ρόλο έχουν 

όσες σχετίζονται με μεταγνωστικού και κριτικού τύπου επεξεργασία του κειμένου. Έτσι, στον 

άξονα της ερμηνευτικής μετα-ανάγνωσης εμφανίζονται τρεις (3) υποκατηγορίες με 6 

κωδικούς ενώ στον δεύτερο υπο-άξονα διαμορφώνονται τέσσερις  (4) με συνολικά 22 

κωδικούς , οι 19 εκ των οποίων εντάσσονται στην προαναφερόμενη τυπολογία στρατηγικών.  

Η πρώτη παρατήρηση του ερμηνευτικού άξονα αφορά στη διαπίστωση ότι όλοι οι κωδικοί 

είναι μικρής συχνότητας. Ο μοναδικός κωδικός βαθιάς γνωστικής επεξεργασίας ΑΝΕΛΕΠΕΙ 

(= Ανασκοπικός έλεγχος επαλήθευσης εικασιών περιεχομένου) ενεργοποιήθηκε από μαθήτρια 

με υψηλή γλωσσική επίδοση. Στον μνημονικό τύπο στρατηγικών εκπροσωπούνται όλες οι 

βαθμίδες γλωσσικής επίδοσης∙ ΑΞΝΟΕΙΑΠ της υψηλής κατηγορίας μαθητών/τριών, 

ΑΝΕΠΠΛΣΗ της μεσαίας επίδοσης και  ΣΥΑΝΝΟΚΕαπό υποκείμενα δεύτερης και τρίτης 

βαθμίδας επίδοσης. Συγκεκριμένα, οΜΑ΄3βαναφέρει: «Εγώ κύριε θα διαβάσω τους 

πλαγιότιτλους που έχω βάλει  ή σε ένα  φύλλο  που είχα γράψει τα πιο σημαντικά 

πράγματα και τους πλαγιότιτλους»(= Ανασκοπική επεξεργασία πλαγιότιτλων-σημειώσεων 

για απομνημονευτική εμπέδωση)ενώ ηΜΑ4βεξηγεί:«Εγώ πρώτα, μόλις τελείωνα θα έκανα 

μία ανακεφαλαίωση από αυτά που θυμάμαι …» «π.χ. μπορεί να είχα ένα κομμάτι χαρτί 

δίπλα μου και να γράψω ό,τι θυμάμαι, ώστε να μην τα ξεχάσω όσα έμαθα» 

(= Συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση  βασικών νοηματικών κέντρων (νοητικά ή γραπτά).   

Τέλος, στη μεταγνωστική υποκατηγορία «αποτίμησης της ανάγνωσης» ο κωδικός που 

αναπτύσσεται ως   «αξιοποίηση κειμένου ως μεταγνωστικού πόρου θεματικού λεξιλογίου  

(ΑΞΛΕΠΟΘΛΕ) ενεργοποιήθηκε μόνο από υποκείμενο της μεσαίας γλωσσικής επίδοσης ενώ 

ο δεύτερος της κατηγορίας  ΕΠΔΡΕΡΑΥΤ (= Υλοποίηση και επεξεργασία δραστηριοτήτων 

γα ερμηνεία ως διαδικασία αυτοαξιολόγησης, αυτοελέγχου) κυρίως από μαθητές/τριες του 

υψηλού επιπέδου επίδοσης (3:1:0). Άρα, στον ΕΘΑ3β δε φαίνεται να επικρατεί κάποιο 

ενδεικτικό μοτίβο συσχετιστικό της γλωσσικής επίδοσης με την τυπολογία των στρατηγικών 

αν και η παρουσία εδώ των υποκειμένων με χαμηλές γλωσσικές επιδόσεις είναι υποτυπώδης 

σε σχέση με τις άλλες δύο βαθμίδες (5:5:1). Η ερμηνευτική, λοιπόν, μετα-αναγνωστική 

προσέγγιση του κειμένου φαίνεται να αφορά σχεδόν αποκλειστικά μαθητές/τριες με υψηλές 

και μέτριες γλωσσικές επιδόσεις. 

Η γενική εικόνα τώρα του άλλου ειδικού άξονα της κριτικής προσέγγισης, ενώ 

φαίνεται να δίνει αντιφατικά ή ισορροπημένα δεδομένα στις τρεις πρώτες υποκατηγορίες 

(μνημονικής, κοινωνικοπολιτισμικής και μεταγνωστικής διαχείρισης) είναι αρκετά εύγλωττη 
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και με ισχυρές ενδείξεις ως προς τη διαμόρφωση ενός μοτίβου συσχετιστικού, που μπορεί να 

περιγραφεί ως φθίνουσα αξιοποίηση στρατηγικών κριτικού στοχασμού και επεξεργασίας από 

τα υποκείμενα υψηλών γλωσσικών επιδόσεων προς στα υποκείμενα με μέτριες και χαμηλές 

διαδοχικά επιδόσεις. Όπως ειπώθηκε  οι αναλογίες των κωδικών στις τρεις πρώτες 

υποκατηγορίες δίνουν ανά βαθμίδα γλωσσικής επίδοσης ένα ισορροπημένο σχήμα με ισότιμη 

χρήση στρατηγικών ανάμεσα στην πρώτη και τρίτη βαθμίδα επιδόσεων και με μια υστέρηση 

της δεύτερης  βαθμίδας, όπως προκύπτει και από τη σχετική αναλογία κωδικών (17:11:17) – 

με εξαίρεση τον κωδικό ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ (Εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού 

περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  δράση/στάση), όπου πρωτοστατούν τα υποκείμενα της 

βαθμίδας αυτής.  

Πιο συγκεκριμένα οι στρατηγικές που περιγράφουν οι ποικίλοι κωδικοί εκφράζονται 

από τα υποκείμενα της έρευνας ως εξής: Η μαθήτρια ΜΒ12γυλοποιώντας επιλεκτική 

ανασκόπηση (γραπτή ή νοητική)  περιεχομένου για μνημονική  εμπέδωση (ΕΠΑΝΠΕΜΝ) 

εξηγεί:«- Συγκεκριμένα σημεία ∙  αυτά που μου δημιουργούν περισσότερη… Όχι, αυτά 

που μου κάνουν εντύπωση τα βάζω στο μυαλό μου, τα στοιβάζω , έτσι όπως  εγώ θέλω 

και μπορώ…- Φτιάχνεις δηλαδή ένα δικό σου κείμενο στο μυαλό σου με τα  στοιχεία που 

εσύ επιλέγεις με δικά σου λόγια, για να τα θυμάσαι; - Ναι». Αλλού η μαθήτρια ΜΑ6γκάνει 

σύνδεση περιεχομένου με την κοινωνική πραγματικότητα (ΣΥΚΟΙΝΠΡ) αναφέροντας: «Τα 

αντιγράφω ή μερικές λέξεις τις βάζω δικές μου… και αν, τι να πω …για τα 

χάμπουργκερ.. ο αδελφός μου τα τρώει θα του πω να μην τρώει ή θα του δώσω να 

διαβάσει το φύλλο που έγραψα εγώ». Στην υποκατηγορία της μεταγνωστικής αποτίμησης η 

ΜΓ14α  διευκρινίζει πως αξιοποιεί το κείμενο ως εννοιολογικό πόρο για μετασχηματιστική 

γνώση (ΑΞΚΕΕΝΠΟ): «Εγώ θα προσπαθήσω και να το εντάξω σε άλλα κείμενα που θα 

κάνω (ενν. στοιχεία εννοιολογικού περιεχομένου: επιχειρηματολογίας, πληροφορίες, 

κτλ)». Παρόμοια πάλι η ΜΑ6γαξιοποιώντας το κείμενο ως λεξιλογικό πόρο για 

μετασχηματιστική γνώση (ΑΞΚΕΛΕΠΟ) δηλώνει:«- Άρα από ό,τι καταλαβαίνω 

προσπαθείτε να αξιοποιείτε και λεξιλογικά το κείμενο σε σχέση με μία ανάλογη θεματική 

με το αντίστοιχο θέμα .-  Και εγώ, αν γράψω ένα κείμενο (Σε κάποια εργασία) για την 

τροφή και τους εφήβους μπορεί να πάρω και από αυτό το κείμενο..». Στο ίδιο πλαίσιο ο 

μαθητής ΜΓ΄13α εξηγεί πως αξιοποιεί αναγνωστικές δυσκολίες ως μέσο γλωσσικής 

αυτοπαρατήρησης/αυτοβελτίωσης (ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ): «Και εγώ το ίδιο… Συνήθως δεν είμαι 

τόσο προσεκτικός αλλά και εμένα αυθόρμητα το κάνω.  «Δεν το διάβασα καλά», « Κάτι 

πήγε λάθος, οπότε, ας το διαβάσω προσεκτικά..». Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν το διάβασα 

προσεκτικά… Μπορεί να ήταν και δύσκολο το κείμενο. Αλλά το κάνω αυθόρμητα.» 
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«Ναι, και εγώ το κάνω αυτό (ενν. ότι μεταβάλλει τις συνθήκες ή αναβάλλει τις 

διαδικασίες ανάγνωσης ανάλογα με τη διάθεσή του)». Αλλού ο μαθητής ΜΑ΄5γ συνειδητά 

δηλώνει πως κάνει αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάλογα με το κειμενικό είδος/θεματικό 

περιεχόμενο/εσωτερικά κίνητρα (ΑΝΣΤΚΕΕΙ) :«Εγώ, βέβαια, όταν διαβάζω βιβλία [ εννοεί 

λογοτεχνικά βιβλία] δεν τα διαβάζω τόσο προσεκτικά, τα διαβάζω πιο χαλαρά από ό, τι 

αν είχα ένα κείμενο στην ιστορία ή στη γλώσσα». Ο ίδιος μαθητής αξιοποιώνταςγλωσσικά 

χαρακτηριστικά του κειμένου (λ.χ. επίπεδο λεξιλογίου)  ως μέσο γλωσσικής αυτοαξιολόγησης 

(ΑΞΓΛΧΑΑΥ) αναφέρει: «...Γενικά πιστεύω πως αυτές τις λέξεις δεν τις χρησιμοποιώ, 

γιατί άμα τις χρησιμοποιήσω λάθος, ας πούμε για παράδειγμα, αν την έβλεπα πρώτη 

φορά και μετά ήθελα να την χρησιμοποιήσω και την χρησιμοποιούσα λάθος, θα 

σχολίαζαν γενικώς οι φίλοι μου.». Κλείνοντας την υποκατηγορία ο μαθητής ΜΑ΄3β 

προχωρώνταςσε αυτοπροσδιοριστική αποτίμηση διαμόρφωσης αναγνωστικών στρατηγικών 

του (ΑΥΑΠΑΝΣΤ) δηλώνει: « Ερευνητής: Η δασκάλα λοιπόν αυτή σας έμαθε τρόπους για 

να διαβάζετε ένα βιβλίο;- Μ: Όχι …  η κυρία απλά μας έλεγε, πάρτε αυτό το βιβλίο και 

διαβάστε το και έτσι με τον καιρό διαβάζουμε και βρίσκαμε κάποιους άλλους τρόπους..». 

Η παρουσίαση των ενεργοποιούμενων στρατηγικών ολοκληρώνεται με την έκθεση 

αναφορών υποκειμένων, οι οποίες εμπίπτουν στην υποκατηγορία του μετα-αναγνωστικού  

κριτικού στοχασμού και επεξεργασίας επί του ανεγνωσμένου κειμένου, η οποία με τη σειρά 

της υπηρετεί κατεξοχήν τον ειδικό θεματικό άξονα της κριτικής προσέγγισης. Αντίθετα με τις 

προηγηθείσες υποκατηγορίες εδώ  εμφανέστατη και χαρακτηριστική είναι η επικράτηση της 

ομάδας με υψηλές γλωσσικές επιδόσεις έναντι των άλλων αλλά και της δεύτερης τη τάξει 

ομάδας έναντι της τρίτης με χαμηλές γλωσσικές επιδόσεις. Οι αναλογίες είναι σαφείς (31:17: 

5) και συνδέουν απευθείας τις βαθμολογικές γλωσσικές επιδόσεις μαθητών/τριών με την 

ευρύτητα, ποικιλία και συχνότητα ενεργοποίησης στρατηγικών. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι  

τρεις κωδικοί συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με μαθητές/τριες της πρώτης βαθμίδας ενώ 

σε οχτώ κωδικούς (από τους 12) οι μαθητές της τρίτης βαθμίδας επιδόσεων δεν 

εκπροσωπούνται καθόλου.  

Πιο συγκεκριμένα η ΜΒ8α περικλείει στην αναφορά της στοχασμούς και αξιολόγηση 

της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με το θέμα του κειμένου 

(ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ): «Ναι, σκέφτομαι ότι κάποιος άλλος μπορεί να μην συμφωνεί με αυτό που 

διαβάζει Μπορεί να εμπιστεύεται αλλού κάποια άλλα κείμενα.». Επίσης, ο 

ΜΑ΄1απροχωρά σε αξιολόγηση και προβληματισμό με αφόρμηση γλωσσοϋφολογικά 

χαρακτηριστικά του κειμένου (λ.χ. λεξιλόγιο)(ΑΞΠΡΓΛΧΑ) αποσαφηνίζοντας: «Εννοώ να 

μην μιλάμε καθημερινά με τις ίδιες λέξεις, να μαθαίνουμε καινούργιες λέξεις καθημερινά 
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ανοίγοντας το λεξικό καθημερινά και βλέποντας 10 λέξεις  π.χ. και μετά να τις βάλουμε 

στην καθημερινότητά μας, για να τις μάθουν και άλλοι.» «Και επιπλέον τις αγγλικές 

λέξεις και άλλες τις λέμε περισσότερο από τις ελληνικές καθημερινά.. » «Οπότε, να 

σταματήσει αυτό, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός είναι άλλος∙  δεν λέω να μην ξέρουμε 

αγγλικά ,  λέω μέσα στις ελληνικές προτάσεις  να μην βάζουμε αγγλικές λέξεις… Ναι,  

π.χ. εδώ που είναι ένα ελληνικό κείμενο όταν λέει Junk food  θα μπορούσε να λέει …εεε  

πρόχειρο φαγητό». Αναπτύσσοντας τον κωδικό ΑΞΔΟΧΑΚΕΙ (=Αξιολόγηση  με αφόρμηση 

δομικά χαρακτηριστικά του κειμένου (λ.χ. παράγραφοι, πίνακες, κτλ) η μαθήτρια 

ΜΑ2αδιατυπώνει το σκεπτικό της ως εξής: «Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές, γιατί  χωρίς 

παραγράφους δεν είναι εύκολο να καταλάβεις το κείμενο… Μου άρεσε που έλεγε το 

πρόβλημα και έλεγε από κάτω και τις συνέπειες αλλά και τις λύσεις ταυτόχρονα.». Μια 

άλλη στρατηγική που αφορά στον αναστοχασμό και προβληματισμό για «εκκρεμή » ζητήματα 

του κειμένου (ΑΝΠΡΕΚΖΗ) εξηγείται από τον ΜΓ΄13α:«Πολλές φορές… Και σε αυτό το 

κείμενο, όπως είπαμε,  θα προτιμούσα να έχει την ερώτηση, πόσες φορές, πόσες ώρες 

παίζουν τα παιδιά καθημερινά στο διαδίκτυο». Η ΜΒ10β αναφέρει : «όταν  είχα διαβάσει 

ένα παρόμοιο κείμενο ,  μου έρχονται όχι στο τέλος, στη μέση, καθώς το διαβάζω από 

αυτό το κείμενο (κυρίως αναγνωστικό στάδιο) αλλά και στο τέλος συγκρίνω ποιο μας 

δίνει περισσότερες πληροφορίες» υλοποιώντας τη (συν)κριτική αξιοποίηση προϋπάρχουσας 

γνώσης για εμπλουτισμό με νέες πληροφορίες (ΣΥΑΞΓΝΕΜΠ). Τον συγκεφαλαιωτικό έλεγχο 

εγκυρότητας περιεχομένου με διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων (ΣΥΕΛΕΓΚΕ) δηλώνει 

ότι υλοποιεί ο ΜΓ΄15β :«Εγώ για να πω την αλήθεια, αν δεν με ενδιαφέρει το κείμενο, 

απλά θα το κοιτάξω και δεν θα κάνω κάτι άλλο. Αν όμως με ενδιαφέρει το θέμα μπορεί 

να ψάξω στο ίντερνετ να βρω και άλλες πληροφορίες με βάση αυτό το θέμα» «…Για να 

δω αν είναι έγκυρα καταρχήν όλα αυτά και επειδή θα με ενδιαφέρουν βασικά» «Ναι, και 

εγώ συμφωνώ∙ κάνω συγκρίσεις». Η ΜΑ6γαναλύοντας την μετα-αναγνωστική της 

δραστηριότητα εξηγεί ότι: «Ναι, έχω δίπλα μου ένα φύλλο και στο τέλος υπογραμμίζω 

κάτι σημαντικά και τα γράφω… Τα αντιγράφω ή μερικές λέξεις τις βάζω δικές μου… 

και αν, τι να πω …για τα χάμπουργκερ.. ο αδελφός μου τα τρώει θα του πω να μην τρώει 

ή θα του δώσω να διαβάσει το φύλλο που έγραψα εγώ … και μου είπε η δασκάλα να 

γράψω κάτι  για τη διατροφή θα κοιτάξω το φύλλο [ εννοεί το σημείωμα που έχει 

γράψει]… - Άρα, το χρησιμοποιείς και σαν βοήθημα για τις εργασίες σου στο σχολείο. -  

Ναι» αναπτύσσοντας, έτσι, μια συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση νοηματικών κέντρων με 

κριτική αξιοποίηση (νοητικά ή γραπτά)(ΣΥΑΝΝΚΚΡ). Η μαθήτρια ΜΓ16β αξιοποιεί το 

κείμενο ως αφόρμηση για διεύρυνση μαθησιακών στόχων (ΑΞΚΕΔΙΜΑΣ), όπως προκύπτει 
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από την αναφορά της:«Εμένα βασικά μου έκανε εντύπωση ότι τη λέξη «φειδώ», ας πούμε, 

την κατάλαβα.. κατάλαβα την σημασία της.. τις άλλες λέξεις που δεν κατάλαβα και σας 

το είπα περίμενα να μου τις εξηγήσετε… Όχι, δεν με εμπόδισε (ενν. να συλλάβω το νόημα 

της φράσης) αλλά τις λέξεις που δεν μου τις εξηγήσατε, όταν θα πάω σπίτι, θα ψάξω να 

τις βρω..». μια ενδιαφέρουσα στρατηγική παρουσιάζει η ΜΓ14α που την 

κωδικοποιήσαμε ως ΑΝΕΠΙΕΝΑΝ (= Αξιοποίηση κειμένου ως αφόρμηση για ανάπτυξη 

επιχειρηματολογίας ενισχυτικής ή αντιπαραθετικής (νοητά ή γραπτά): «Ερευνητής: Υπάρχει 

περίπτωση, αν διαβάσετε κάτι με το οποίο διαφωνείτε, να αρχίσετε να οργανώνετε στο 

μυαλό σας επιχειρήματα γιατί διαφωνείτε; Μ14: Ναι,  πάρα πολλές φορές, συνέχεια...  

Δεν το γράφω,  απλά σκέφτομαι με το μυαλό μου με ποια επιχειρήματα θα μπορούσα να 

πείσω τον άλλον».  

Κλείνουμε την ενότητα της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας 

με μια τελευταία αναφορά που συμπυκνώνεται στη στρατηγική του στοχασμού και 

επανελέγχου απόψεων, στάσεων, αξιών (ΣΤΕΠΑΠΣΤ). Ο ΜΒ΄9βαναφέρει :«Έχει τύχει να 

έχω διαβάσει κείμενο με το οποίο έχω τελείως διαφορετική άποψη μερικές φορές και 

εντάξει, αν είναι τα αποτελέσματα από κάτι, σημαίνει ότι εγώ είχα λάθος ενώ αν είναι 

κάποια γνώμη, σημαίνει ότι για αυτόν είναι σωστή η γνώμη του και για μένα είναι σωστή 

η γνώμη μου». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6.1 Περιγραφικά μέτρα 

Αρχικά θα δοθούν τα περιγραφικά μέτρα των βασικών μεταβλητών με βάση τις οποίες 

επιχειρούνται οι συσχετίσεις της παρούσας μελέτης, τόσο σε μορφή πινάκων όσο και σε 

γραφική μορφή. Για τις κατηγορικές μεταβλητές, δηλαδή την Τάξη και το Φύλο 

καταστρώνονται οι Πίνακες και Σχήματα  (6.1& 6.1-6.2) όπου παρουσιάζονται οι απόλυτες 

και οι σχετικές συχνότητες. Αντίστοιχοι πίνακες και γραφήματα μπορούν να διαμορφωθούν 

για τις ποσοτικές μεταβλητές της χρήσης των στρατηγικών (1-7 αλλά και στα επίπεδα 

ανάγνωσης Ι-ΙΙΙ), αλλά και για τη χρήση του συνόλου των στρατηγικών, μετά από τον 

κατάλληλο μετασχηματισμό τους σε κατηγορικές αν θεωρηθεί μία «Κλίμακα χρήσης» 

στρατηγικών. Η τελευταία αντιστοιχεί στις παρατηρήσεις «Ποτέ», «Σπάνια», «Μερικές 

φορές», «Αρκετά συχνά» και «Πάντα», μετά τη διαίρεση της μέγιστης «βαθμολογίας» που 

μπορεί να προκύψει από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για κάθε στρατηγική 

[Q].Υπενθυμίζεται ότι οι επιλογές «Ποτέ», «Λίγες φορές», «Πολύ συχνά», «Πάντα» 

αντιστοιχούν σε «βαθμολογία» 0, 1, 2, 3. Επίσης, η επίδοση των μαθητών στο μάθημα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας καταγράφεται ως «Χαμηλή», «Μέση» και «Υψηλή» (Κλίμακα 

επίδοσης) αν κυμαίνεται μεταξύ 10-13, 14-17 και 18-20 αντιστοίχως (σχήματα 6.3, 6.4.). Για 

τις ποσοτικές μεταβλητές της Επίδοσης και της Χρήσης των στρατηγικών (επιμέρους και του 

συνόλου τους) διαμορφώνονται οι Πίνακες καθώς και τα θηκογράμματα (boxplots) με βάση 

τις τρεις κύριες κατηγορικές μεταβλητές της παρούσας μελέτης (Τάξη, Φύλο, Κλίμακα 

επίδοσης). 

Ο προσδιορισμός και η συστηματική τυπολογική  κατανομή όλων των εμφανιζόμενων   

αναφορών-στρατηγικών (66) αντιστοιχούν  και τελικά ταξινομούνται σε συνολικά επτά (7) 

τύπους/κατηγορίες στρατηγικών ανάγνωσης σύμφωνα με την προτεινόμενη από τον ερευνητή 

τυπολογία, όπως αυτή παρουσιάζεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο(3.7). Παρακάτω αναφέρονται 

εκ νέου και μόνο ονοματολογικά- χωρίς τους λειτουργικούς ορισμούς τους-, οι 7 κατηγορίες 

στρατηγικών που διερευνώνται στην παρούσα έρευνα ως εξαρτημένες μεταβλητές των τριών 

προαναφερόμενων κατηγορικών μεταβλητών και στις οποίες αντιστοιχούν - όχι με ισομερή 

και σύμμετρη αναλογικότητα- συγκεκριμένος αριθμός προσδιορισμένων αναφορών-

στρατηγικών του ερευνητικού εργαλείου (ερωτηματολόγιο) σε σχετικούς πίνακες (Πίνακες 

4.1, 4.2),όπου παρουσιάζονται και οι αντιστοιχίσεις των επιμέρους στρατηγικών-αναφορών 
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με τα τρία επίπεδα ανάγνωσης (Ι-ΙΙΙ), των οποίων επίσης διερευνάται η συσχετιστική 

αλληλεπίδρασή τους με τις ίδιες κατηγορικές  μεταβλητές: 

 

1. Γνωστικές- υποστηρικτικές επιφανειακής επεξεργασίας   

2. Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας   

3. Γνωστικές μνημονικής προτεραιότητας  

4. Γνωστικές- υποστηρικτικές της αντιστάθμισης  

5. Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης  

6. Μεταγνωστικές, αποτίμησης της αναγνωστικής διαχείρισης  

7.         Κριτικού στοχασμού και κριτικής επεξεργασίας   

 

Από τη σχετική επεξεργασία προκύπτει ότι οι μαθητές φοιτούν στην Α`, τη Β` και τη 

Γ` Γυμνασίου σε ποσοστό 36.3%, 38.2% και 25.5% αντίστοιχα (σχήμα 6.1.), ενώ αποτελούν 

αγόρια κατά 42.7% και κορίτσια σε ποσοστό 57.3% (σχήμα 6.2.). Ο μέσος όρος της Επίδοσης 

στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας κυμαίνεται σε 15.7, ενώ στην Κλίμακα χρήσης των 

επιμέρους κατηγοριών στρατηγικών και των στρατηγικών ανά επίπεδο ανάγνωσης 

κυριαρχούν οι παρατηρήσεις «Σπάνια» και «Μερικές φορές». Η συνολική εικόνα χρήσης των 

στρατηγικών έχει ως εξής: 47.8% των μαθητών εφαρμόζει μερικές φορές τις στρατηγικές 

ανάγνωσης, 37.6% τις εφαρμόζει σπάνια, 11.5% αρκετά συχνά και 3.2% δεν τις εφαρμόζει 

ποτέ (πίνακας 6.7). 

Να αναφέρουμε εδώ προκαταρκτικά και επεξηγηματικά πως η πολύπλευρη και 

πολυεπίπεδη στατιστική επεξεργασία των ποικίλων δεδομένων ανάδειξε πολλούς 

συσχετισμούς, οι οποίοι μπορούν να παρουσιαστούν τόσο περιγραφικά όσο κυρίως 

διαγραμματικά και γραφηματικά με επίσης ποικίλους τρόπους, που διάφορα τεχνικά εργαλεία 

μας εξασφαλίζουν. Ωστόσο, επειδή η παράθεση όλων των δυνατών και διατιθέμενων αυτών 

δυνατοτήτων παρουσίασης θα συσσωρεύσει ένα ογκώδες υλικό στο σώμα της βασικής 

εργασίας προκρίθηκε η επιλογή, τουλάχιστον για ομοειδείς και ομαδοποιημένους τύπους 

αποτελεσμάτων να μην καταχωρούνται όλες οι δυνατές εκδοχές, παρόλο που η καθεμία από 

αυτές ενδεχομένως «φωτίζει» ή προβάλλει πιο εύστοχα ή ιδιαίτερα κάποιες άλλες όψεις ενός 

συνόλου δεδομένων και πληροφοριών, αλλά οι πλέον αντιπροσωπευτικές και ενδεικτικές της 

περίπτωσης. Η έκπτωση αυτή είναι αναγκαία για την οικονομία της εργασίας και για τη 

διευκόλυνση του αναγνώστη, ώστε να παρακολουθεί πιο ευσύνοπτα, ελεγχόμενα και 

λειτουργικά τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας. Έτσι, ο ερευνητής αποφάσισε να δίνει 
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αρχικά ένα ενδεικτικό φάσμα από τις ποικίλες εκδοχές των τρόπων παρουσίασης που 

προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων (π.χ. πίνακας, ραβδόγραμμα, κυκλικό 

διάγραμμα, θηκόγραμμα) αλλά στη συνέχεια να επιλέγεται να παρουσιάζεται μία εκδοχή 

αποτύπωσής τους. Επίσης, όταν πρόκειται για απλή επανάληψη μιας μορφής παρουσίασης, 

παρόλο που αφορά διαφορετικά δεδομένα, αν πρόκειται για ομοειδή αποτελέσματα, κρίνεται 

σκόπιμο να παρουσιάζεται πάλι ενδεικτικά μία αντιπροσωπευτική εκδοχή της. Βέβαια, όλες 

τις υπόλοιπες μορφές και τύπους παρουσίασης των επεξεργασμένων  δεδομένων δύναται ο 

ενδιαφερόμενος αναγνώστης να τα μελετήσει πληρέστερα στο Παράρτημα της εργασίας. 

 

Πίνακας 6.1  Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Τάξη. 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί εγκύρων Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρες Α 57 36.3 36.3 36.3 

Β 60 38.2 38.2 74.5 

Γ 40 25.5 25.5 100.0 

Σύνολο 157 100.0 100.0  

 

 

 

 

 
Σχήμα 6.1  Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Τάξη 
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Σχήμα 6.2  Κυκλικό διάγραμμα ποσοστών για τη μεταβλητή Φύλο. 

 

 

Σχήμα 6.3  Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Επίδοση. 

 

 
Σχήμα 6.4  Ραβδόγραμμα της μεταβλητής  Κλίμακα επίδοσης 
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Πίνακας 6.2  Περιγραφικά μέτρα των μεταβλητών Χρήσης στρατηγικών. 

 

 N Ελάχιστο Μέγιστο MO 

Τυπική 

απόκλιση 

Στρατηγική 1 157 5,00 29,00 17,7261 5,04672 

Στρατηγική 2 157 7,00 57,00 29,6178 10,54693 

Στρατηγική 3 157 1,00 12,00 5,6433 2,38858 

Στρατηγική 4 157 2,00 12,00 6,8089 1,91195 

Στρατηγική 5 157 ,00 11,00 4,6242 2,49465 

Στρατηγική 6 157 1,00 19,00 9,8344 3,82443 

Στρατηγική 7 157 2,00 31,00 15,0382 6,00201 

Επίπεδο ανάγνωσης Ι 157 17,00 74,00 44,7707 12,22905 

Επίπεδο ανάγνωσης 

ΙΙ 
157 2,00 31,00 15,9236 5,87971 

Επίπεδο ανάγνωσης 

ΙΙΙ 
157 5,00 41,00 22,1338 8,11227 

Σύνολο στρατηγικών 157 29,00 150,00 89,2930 26,08105 

Έγκυρες N (listwise) 157     

 

Η μη αναλογική εκπροσώπηση  των στρατηγικών από όλες τις κατηγορίες δεν επιτρέπει να 

καταγράψουμε, παρά μόνο ως απόλυτα ποσοστά, την πραγματική δημοφιλία χρήσης τους, 

καθώς η ανισομερής κατανομή του πλήθους των στρατηγικών που προκρίθηκε ανά 

κατηγορία στο ερευνητικό εργαλείο- και που προέκυψε ως προτεινόμενο ερευνητικό και 

προσομοιωτικό μέσο για τον έλεγχο και διερεύνηση των στρατηγικών ανάγνωσης ύστερα από 

σχετική μελέτη (βιβλιογραφική επισκόπηση και πιλοτική εφαρμογή) (βλ. Ενότητα: 

Ερωτηματολόγιο) προδιαμορφώνει και προκαταλαμβάνει τις ποσοστώσεις της κάθε 

κατηγορίας. Ωστόσο, αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε στην περιγραφική μας παρουσίαση 

είναι οι ποσοστώσεις που προέκυψαν στην κάθε κατηγορία στρατηγικών ξεχωριστά για τη 

συχνότητα χρήσης τους συνολικά. Έτσι, για τις στρατηγικές επιφανειακής επεξεργασίας  ( 

στρατηγική 1) φαίνεται να υπερτερεί η χαμηλή συχνότητα χρήσης (Ποτέ και Σπάνια = 

57.3%) ενώ η μέτρια και συχνή χρήση υπολείπεται με 42.6%. Η απόκλιση εντείνεται για τις 

στρατηγικές βαθιάς επεξεργασίας (στρατηγική 2) (62.4% και 37.6% αντίστοιχα για τις ίδιες 

με την κατηγορία στρατηγικών 1 συχνότητες χρήσης). Τα δεδομένα φαίνεται να αλλάζουν 
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στις στρατηγικές μνημονικής προτεραιότητας (στρατηγική 3), καθώς εδώ παρουσιάζονται 

εντελώς μοιρασμένες οι συχνότητες συχνής και σπάνιας χρήσης (49.7% για το Ποτέ & 

Σπάνια έναντι 50.3% για τις υπόλοιπες επιλογές χρήσης). Αντίθετα, για την κατηγορία των 

γνωστικών στρατηγικών της αντισταθμιστικής υποστήριξης (στρατηγική 4) φαίνεται πως 

υπερισχύει κατά πολύ η μέτρια και αρκετά υψηλή συχνότητα χρήσης έναντι της 

περιορισμένης, αν συγχωνεύσουμε τις προσεγγίζουσες συχνότητες (73.9% και 26.1% 

αντίστοιχα). Η εικόνα στη συχνότητα χρήσης αλλάζει για τις στρατηγικές 

κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης (στρατηγική 5), όπου εδώ η ελάχιστη και περιορισμένη 

χρήση σε γενικές γραμμές ισχυροποιείται με 63% έναντι της συχνότερης χρήσης τους (37%). 

Στις μεταγνωστικές πάλι στρατηγικές (στρατηγική 6) το χάσμα ανάμεσα στις αρνητικές και 

θετικές συχνότητες χρήσης μοιάζει να περιορίζεται εξακολουθώντας όμως να είναι σοβαρό 

και ευδιάκριτο (56.7% για τις χαμηλές συχνότητες και 43.3% για την ευρύτερη χρήση τους). 

Τέλος, παρατηρώντας τα ποσοστά χρήσης των στρατηγικών κριτικής προσέγγισης της 

ανάγνωσης (στρατηγική 7) διαπιστώνουμε παρόμοιους συσχετισμούς με μια αρκετά 

σημαντική επικράτηση των συχνοτήτων μικρής χρήσης τους (59.2%) έναντι της πιο 

διευρυμένης χρήσης (40.8%). Τα προαναφερόμενα δεδομένα παρουσιάζονται στη συνέχεια 

μέσα από Πίνακες στοιχείων και ραβδογράμματα (ισχύει ενδεικτικά μόνο για τις στρατηγικές 

της 1ης κατηγορίας (γνωστικές-υποστηρικτικές επιφανειακής επεξεργασίας). 

Στο Παράρτημα παρατίθενται παρόμοια τύπου δεδομένα (περιγραφικά και απεικονιστικά) για 

όλες τις στρατηγικές (Παράρτημα Γ). 

 

 

Πίνακας 6.3  Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χρήση Στρατηγικής 1. 

  Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

εγκύρων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρες Ποτέ 8 5.1 5.1 5.1 

Σπάνια 82 52.2 52.2 57.3 

Μερικές φορές 63 40.1 40.1 97.5 

Αρκετά συχνά 4 2.5 2.5 100.0 

Σύνολο 157 100.0 100.0   
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Σχήμα 6.5  Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Κλίμακα χρήσης Στρατηγικής 1. 

Προχωρώντας στην παρατήρηση των ποσοστών συχνοτήτων χρήσης στρατηγικών ανά 

επίπεδο ανάγνωσης, μπορούμε να επισημάνουμε πως σε ό, τι αφορά στο πρώτο επίπεδο της 

απλής, βασικής αναγνωστικής κατανόησης υπάρχει μια μικρή αλλά ορατή υπερίσχυση των 

θετικών συχνοτήτων χρήσης τους. Δηλαδή, το 55.4% των υποκειμένων δηλώνει πως 

αξιοποιεί μέτρια έως αρκετά συχνά τις στρατηγικές που αντιστοιχούν σε αυτό το επίπεδο 

ανάγνωσης. Το υπόλοιπο 44.6% κάνει περιορισμένη έως μηδενική χρήση τους. 

 

Πίνακας 6.4 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χρήση στρατηγικών στο Επίπεδο 

ανάγνωσης Ι. 

  Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

εγκύρων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρες Ποτέ 6 3.8 3.8 3.8 

Σπάνια 64 40.8 40.8 44.6 

Μερικές φορές 75 47.8 47.8 92.4 

Αρκετά συχνά 12 7.6 7.6 100.0 

Σύνολο 157 100.0 100.0   

 

Τα ποσοστά αντιστρέφονται επακριβώς στην περίπτωση χρήσης στρατηγικών που υπηρετούν 

την ερμηνευτική προσέγγιση της ανάγνωσης γραπτού κειμένου (ΙΙ), καθώς το 56% των 

ερωτώμενων δηλώνει πως κάνει μηδενική ή πολύ περιορισμένη χρήση αυτών των 

στρατηγικών, ενώ το υπόλοιπο 44% κυμαίνεται από την μέτρια συχνότητα χρήσης που 
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υπερτερεί (33.1%) έως την αρκετά συχνή ενεργοποίησή τους που το επιλέγει μόνο ένα 10.8% 

επί του συνόλου των μαθητών. 

Πίνακας 6.5 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χρήση στρατηγικών στο Επίπεδο 

ανάγνωσης ΙΙ. 

  Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

εγκύρων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρες Ποτέ 19 12.1 12.1 12.1 

Σπάνια 69 43.9 43.9 56.1 

Μερικές φορές 52 33.1 33.1 89.2 

Αρκετά συχνά 17 10.8 10.8 100.0 

Σύνολο 157 100.0 100.0   

Φτάνοντας στον Πίνακα που μας εκθέτει τις ποσοστώσεις στις συχνότητες χρήσης των 

στρατηγικών που αντιστοιχούν στη βαθύτερη κριτική ανάγνωση (ΙΙΙ) ενός κειμένου 

διαπιστώνουμε παρόμοια αποτελέσματα, καθώς   το 57.4% αναφέρει κυρίως σπάνια χρήση 

τους ενώ για τα υπόλοιπα υποκείμενα επικρατεί η μέτρια χρήση τους (35%), για να απομείνει 

ένα 7.6% που δηλώνει αρκετά διευρυμένη συχνότητα χρήσης τους. 

 

Πίνακας 6.6 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χρήση στρατηγικών στο Επίπεδο 

ανάγνωσης ΙΙΙ. 

  Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

εγκύρων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρες Ποτέ 15 9.6 9.6 9.6 

Σπάνια 75 47.8 47.8 57.3 

Μερικές φορές 55 35.0 35.0 92.4 

Αρκετά συχνά 12 7.6 7.6 100.0 

Σύνολο 157 100.0 100.0   

 

Σε μια εποπτικότερη εικόνα που αφορά στις συχνότητες χρήσης συνολικά όλων των 

στρατηγικών, χωρίς επιμέρους διαφοροποιήσεις παρατηρούμε πως επικρατεί μία μέτρια 

συχνότητα χρήσης τους (47.8%) αλλά υπερτερούν σημαντικά στα δύο παράπλευρα πεδία, οι 

αρνητικές συχνότητες χρήσης, με την έννοια ότι πάνω από το 40% επί του συνόλου του 

πληθυσμού χρησιμοποιεί σπάνια ή και καθόλου (3.2%) τις στρατηγικές εν γένει και μόνο ένα 

11.5% φαίνεται να τις αξιοποιεί αρκετά συχνά. 
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Πίνακας 6.7  Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χρήση συνολικών στρατηγικών. 

  Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

εγκύρων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρες Ποτέ 5 3.2 3.2 3.2 

Σπάνια 59 37.6 37.6 40.8 

Μερικές φορές 75 47.8 47.8 88.5 

Αρκετά συχνά 18 11.5 11.5 100.0 

Σύνολο 157 100.0 100.0   

 

Στο Παράρτημα Γ παρατίθενται τα ίδια δεδομένα για πιο εύχρηστη απεικόνιση   με μορφή 

ραβδογραμμάτων.  

 

ΘΗΚΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.  Με βάση τα θηκογράμματα- όπως παρατίθενται στα παραρτήματα- 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι μεταβλητές που χρησιμοποιούμε ακολουθούν 

προσεγγιστικά την κανονική κατανομή, καθώς η μέση τιμή, η διάμεσος και η επικρατούσα 

τιμή είναι παραπλήσιες, ενώ  και οι ακραίες τιμές (outliers) είναι πολύ λίγες. Ενδεικτικά, 

παρουσιάζονται κάποια θηκογράμματα που αφορούν σε χρήση στρατηγικών σε σχέση με την 

Τάξη/Ηλικία, το Φύλο (4.6, 4.7.), ενώ τα υπόλοιπα παρατίθενται στο Παράρτημα. 

 

 
Σχήμα 6.6  Θηκόγραμμα χρήσης Στρατηγικής 1 σε σχέση με την Τάξη/Ηλικία. 
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Σχήμα 6.7. Θηκόγραμμα χρήσης Στρατηγικής 2 σε σχέση με το φύλο. 

6.2 Έλεγχος ανεξαρτησίας 

Σε πρώτο στάδιο επιχειρείται η διερεύνηση της συνάφειας μεταξύ των τριών κύριων 

κατηγορικών μεταβλητών και της χρήσης των επιμέρους αλλά και του συνόλου των 

στρατηγικών ανάγνωσης. Η μελέτη περιλαμβάνει την εφαρμογή του ελέγχου ανεξαρτησίας 

(χ2 ή Chi-square) μετά από τη διαμόρφωση πινάκων συνάφειας για κάθε συνδυασμό 

μεταβλητών.  

Η ανεξαρτησία ή αντίστροφα, η συνάφεια μεταξύ των διαξονικά ταξινομημένων 

μεταβλητών ελέγχεται με τη βοήθεια μιας στατιστικής συνάρτησης η οποία βασίζεται στις 

διαφορές παρατηρούμενων συχνοτήτων. Αν η πιθανότητα p (επίπεδο σημαντικότητας) είναι 

μικρότερη του 0.05 (p< 0.05), τότε η υπόθεση της ανεξαρτησίας των δύο μεταβλητών 

(μηδενική υπόθεση) απορρίπτεται και θεωρείται ότι οι δύο μεταβλητές εξαρτώνται η μία από 

την άλλη.  

Εφόσον εκτιμηθεί μια εξάρτηση είναι δυνατός και ο προσδιορισμός των ομάδων των 

μεταβλητών οι οποίες παρουσιάζουν τις σημαντικότερες αποκλίσεις από την υπόθεση της 

ανεξαρτησίας μέσω του υπολογισμού ενός κατάλληλου μεγέθους (προσαρμοσμένου 

υπολοίπου, AR) για όλες τις ομάδες. Σε περίπτωση που η απόλυτη τιμή του τελευταίου είναι 

μεγαλύτερη από μια κρίσιμη τιμή η οποία αντιστοιχεί στην τυπική κανονική κατανομή (1.96), 

μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζει την σημαντικότερη 
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εξάρτηση από τη μεταβλητή (ή το αντίστροφο). Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου οι 

παρατηρήσεις των κελιών των πινάκων είναι μικρότερες από 5 σε ποσοστό μεγαλύτερο 

του 20% των κελιών τα αποτελέσματα των συσχετίσεων καθίστανται λιγότερο ακριβή 

και η μέθοδος όχι ιδιαίτερα αξιόπιστη. Για αυτό το λόγο τα αποτελέσματα των 

συσχετίσεων αυτών πρέπει να αντιμετωπίζονται συντηρητικά και θα πρέπει να επαληθευτούν 

από επόμενη έρευνα, για παράδειγμα από έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα. Στην παρούσα 

ανάλυση οι συσχετίσεις αυτές δηλώνονται με αστερίσκο στο αντίστοιχο ποσοστό 

σημαντικότητας. 

 Οι Πίνακες 6.8.- 6.14. περιλαμβάνουν τους πίνακες συνάφειας (crosstabs) αλλά και 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας μεταξύ των κατηγορικών μεταβλητών. Βάσει των αποτελεσμάτων 

των υπολογισμών μπορούν να διατυπωθούν τα παρακάτω συμπεράσματα. 

1. Δεν μπορεί να αποδειχθεί σύνδεση μεταξύ Τάξης και Φύλου με την Χρήση των 

στρατηγικών.  

2. Σχέση μεταξύ στρατηγικών και επίδοσης αποδεικνύεται μόνον στην περίπτωση που 

συνεκτιμηθεί το σύνολο των στρατηγικών ανάγνωσης και κυρίως στους συνδυασμούς 

Σπάνια-Χαμηλή επίδοση και Μερικές φορές-Χαμηλή επίδοση (Πίνακας 6.14). 

 

Παρακάτω παρατίθενται για την κάθε κατηγορική μεταβλητή (Τάξη, Φύλο, Γλωσσική 

Επίδοση) μόνο ένας ενδεικτικός  Πίνακας που αφορά τις στρατηγικές της κατηγορίας 1 της 

τυπολογίας μας, καθώς και το βασικό περιγραφικό συμπέρασμα που απορρέει από αυτόν. Οι 

υπόλοιποι Πίνακες παρατίθενται στο Παράρτημα της εργασίας. Εκεί, καταγράφονται και όλα 

τα σχετικά αποτελέσματα/συμπεράσματα που αφορούν όλους τους Πίνακες συνάφειας και 

ελέγχων ανεξαρτησίας σχετικών με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες στρατηγικών της 

τυπολογίας (2-7) και των διερευνούμενων μεταβλητών. Το ίδιο ισχύει και για τους 

αντίστοιχους Πίνακες  συσχετισμού των μεταβλητών με τις στρατηγικές που ορίζουν  επίπεδα 

ανάγνωσης ανεξαρτήτως τυπολογίας. Διατίθενται εδώ μόνο οι Πίνακες που αφορούν το 

επίπεδο ανάγνωσης Ι για κάθε μεταβλητή ή κάποιοι που παρουσιάζουν ερευνητικό 

ενδιαφέρον (Πίνακες 6.8. - 6.14.).   Οι υπόλοιποι που αφορούν στα άλλα δύο επίπεδα (ΙΙ, ΙΙΙ) 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα μαζί με τα  τα αποτελέσματά τους περιγραφικά. 
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Πίνακας 6.8  Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Τάξης και 

Κλίμακας Χρήσης Στρατηγικής 1. 

 

Κλίμακα Στρατηγικής 1 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Αρκετά συχνά 

Τάξη Α Πλήθος 4 30 22 1 57 

%  7,0% 52,6% 38,6% 1,8% 100,0% 

Β Πλήθος 4 33 22 1 60 

%  6,7% 55,0% 36,7% 1,7% 100,0% 

Γ Πλήθος 0 19 19 2 40 

%  0,0% 47,5% 47,5% 5,0% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 8 82 63 4 157 

%  5,1% 52,2% 40,1% 2,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,025 6 ,541* 

Likelihood Ratio 6,807 6 ,339 

Linear-by-Linear 

Association 
2,562 1 ,109 

N  157   

Πίνακας 6.8: Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Τάξης και 
κλίμακας χρήσης στρατηγικής 1. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 
προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 1 (Γνωστικές-υποστηρικτικές 
επιφανειακής επεξεργασίας) μεταξύ των μαθητών των τάξεων Α, Β και Γ. 
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Πίνακας 6.9  Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Τάξης και 

Κλίμακας Χρήσης στρατηγικών στο Επίπεδο Ανάγνωσης Ι. 

 

Κλίμακα Επιπέδου Ανάγνωσης Ι 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Αρκετά συχνά 

Τάξη Α Πλήθος 3 27 22 5 57 

%  5,3% 47,4% 38,6% 8,8% 100,0% 

Β Πλήθος 3 24 31 2 60 

%  5,0% 40,0% 51,7% 3,3% 100,0% 

Γ Πλήθος 0 13 22 5 40 

%  0,0% 32,5% 55,0% 12,5% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 6 64 75 12 157 

%  3,8% 40,8% 47,8% 7,6% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,765 6 ,256* 

Likelihood Ratio 9,497 6 ,148 

Linear-by-Linear 

Association 
3,789 1 ,052 

N  157   

Πίνακας 6.9 : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Τάξης και 
κλίμακας χρήσης στρατηγικών για το Επίπεδο Ανάγνωσης Ι. Δηλαδή δεν 
παρατηρείται διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης των στρατηγικών που 
υπηρετούν το αναγνωστικό Επίπεδο Ι   μεταξύ των μαθητών  των τάξεων Α, Β και Γ. 
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Πίνακας 6.10 Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Τάξης και Κλίμακας 

Χρήσης στρατηγικών στο Επίπεδο Ανάγνωσης ΙΙ. 

 

Κλίμακα Επιπέδου Ανάγνωσης ΙΙ 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Αρκετά συχνά 

Τάξη Α Πλήθος 10 26 15 6 57 

%  17,5% 45,6% 26,3% 10,5% 100,0% 

Β Πλήθος 5 32 16 7 60 

%  8,3% 53,3% 26,7% 11,7% 100,0% 

Γ Πλήθος 4 11 21 4 40 

%  10,0% 27,5% 52,5% 10,0% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 19 69 52 17 157 

%  12,1% 43,9% 33,1% 10,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,102 6 ,060 

Likelihood Ratio 11,754 6 ,068 

Linear-by-Linear 

Association 
3,455 1 ,063 

N  157   

 

Πίνακας 6.10: Οριακά δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Τάξης και 
κλίμακας χρήσης στρατηγικών για το Επίπεδο Ανάγνωσης ΙΙ. Δηλαδή δεν παρατηρείται 
διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης των στρατηγικών που υπηρετούν το αναγνωστικό 
Επίπεδο ΙΙ   μεταξύ των μαθητών  των τάξεων Α, Β και Γ. Ωστόσο, η μικρή απόκλιση (0,010) 
από το επίπεδο σημαντικότητας p που ορίσαμε ως κριτήριο συνάφειας (0,050) ενδεχομένως 
δύναται να υπονοήσει τέτοιες συνάφειες, που εδώ θα μπορούσαν απλά να καταγραφούν ως 
τάσεις και να αποτελέσουν αφόρμηση για περαιτέρω διερεύνησή τους σε μεγαλύτερο δείγμα 
μαθητικού πληθυσμού ή για συσχετιστική και συνδυαστική ανάγνωσή τους με τα αντίστοιχα 
δεδομένα της ποιοτικής έρευνας. Με άλλα λόγια δεν μπορούμε να αποκλίσουμε το 
ενδεχόμενο οι μαθητές διαφορετικών τάξεων (Α,Β,Γ) να διαφοροποιούνται όσον αφορά 
στηχρήση στρατηγικών που υπηρετούν και ενισχύουν το δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, αυτό 
της ερμηνευτικής κειμενικής προσέγγισης. 
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Πίνακας 6.11 Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Φύλου και 

Κλίμακας χρήσης Στρατηγικής 1. 

 

Κλίμακα Στρατηγικής 1 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Αρκετά συχνά 

Φύλο Αγόρια Πλήθος 6 34 27 0 67 

%  9,0% 50,7% 40,3% 0,0% 100,0% 

Κορίτσια Πλήθος 2 48 36 4 90 

%  2,2% 53,3% 40,0% 4,4% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 8 82 63 4 157 

%  5,1% 52,2% 40,1% 2,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,445 3 ,092* 

Likelihood Ratio 7,949 3 ,047 

Linear-by-Linear 

Association 
2,279 1 ,131 

N  157   

 

Πίνακας 6.11 : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Φύλου και κλίμακας 
χρήσης στρατηγικής 1. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης 
των στρατηγικών της κατηγορίας 1 μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.  
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Πίνακας 6.12 Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Κλίμακας χρήσης 

Στρατηγικής 1 και Κλίμακας επίδοσης. 

 

Κλίμακα επίδοσης 

Σύνολο Χαμηλή Μέση Υψηλή 

Κλίμακα Στρατηγικής 

1 

Ποτέ Πλήθος 1 4 3 8 

%  12,5% 50,0% 37,5% 100,0% 

AR -,6 ,2 ,4  

Σπάνια Πλήθος 24 37 21 82 

%  29,3% 45,1% 25,6% 100,0% 

AR 2,4 -,4 -1,8  

Μερικές φορές Πλήθος 8 30 25 63 

%  12,7% 47,6% 39,7% 100,0% 

AR -2,2 ,2 1,7  

Αρκετά συχνά Πλήθος 1 2 1 4 

%  25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

AR ,2 ,1 -,3  

Σύνολο Πλήθος 34 73 50 157 

%  21,7% 46,5% 31,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,296 6 ,294* 

Likelihood Ratio 7,527 6 ,275 

Linear-by-Linear 

Association 
2,259 1 ,133 

N  157   

 
Πίνακας 6.12 : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Κλίμακας γλωσσικής 
Επίδοσης και κλίμακας χρήσης στρατηγικής 1. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 
προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 1 μεταξύ μαθητών/τριών με διαφορετικές 
γλωσσικές επιδόσεις.  
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Πίνακας 6.13 Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Κλίμακας Χρήσης 

στρατηγικών στο Επίπεδο ανάγνωσης Ι και Κλίμακας επίδοσης. 

 

Κλίμακα επίδοσης 

Σύνολο Χαμηλή Μέση Υψηλή 

Κλίμακα Επιπέδου 

Ανάγνωσης Ι 

Ποτέ Πλήθος 1 2 3 6 

%  16,7% 33,3% 50,0% 100,0% 

AR -,3 -,7 1,0  

Σπάνια Πλήθος 20 27 17 64 

%  31,3% 42,2% 26,6% 100,0% 

AR 2,4 -,9 -1,2  

Μερικές φορές Πλήθος 11 36 28 75 

%  14,7% 48,0% 37,3% 100,0% 

AR -2,0 ,4 1,4  

Αρκετά συχνά Πλήθος 2 8 2 12 

%  16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 

AR -,4 1,5 -1,2  

Σύνολο Πλήθος 34 73 50 157 

%  21,7% 46,5% 31,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,944 6 ,177* 

Likelihood Ratio 8,845 6 ,182 

Linear-by-Linear 

Association 
,781 1 ,377 

N  157   

 
Πίνακας 6.13 : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ  Κλίμακας γλωσσικής 
Επίδοσης και κλίμακας χρήσης στρατηγικών για το Επίπεδο Ανάγνωσης Ι. Δηλαδή δεν παρατηρείται 
διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης των στρατηγικών που υπηρετούν το αναγνωστικό Επίπεδο Ι 
μεταξύ  μαθητών/τριών με διαφορετικές γλωσσικές επιδόσεις.  
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Πίνακας 6.14  Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Κλίμακας χρήσης 

συνολικών στρατηγικών και Κλίμακας επίδοσης. 

 

Κλίμακα επίδοσης 

Σύνολο Χαμηλή Μέση Υψηλή 

Κλίμακα χρήσης του 

συνόλου των 

στρατηγικών 

Ποτέ Πλήθος 0 2 3 5 

%  0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

AR -1,2 -,3 1,4  

Σπάνια Πλήθος 22 23 14 59 

%  37,3% 39,0% 23,7% 100,0% 

AR 3,7 -1,5 -1,7  

Μερικές φορές Πλήθος 10 39 26 75 

%  13,3% 52,0% 34,7% 100,0% 

AR -2,4 1,3 ,7  

Αρκετά συχνά Πλήθος 2 9 7 18 

%  11,1% 50,0% 38,9% 100,0% 

AR -1,2 ,3 ,7  

Σύνολο Πλήθος 34 73 50 157 

%  21,7% 46,5% 31,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,294a 6 ,018* 

Likelihood Ratio 15,631 6 ,016 

Linear-by-Linear 

Association 
3,503 1 ,061 

N  157   

Πίνακας 6.14 Προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p= 0,018 < 0,050)  μεταξύ 

κλίμακας χρήσης συνολικών στρατηγικών και κλίμακας γλωσσικής  επίδοσης των μαθητών. 

Μάλιστα, αυτή η συσχέτιση φαίνεται ότι αφορά κυρίως τη σπάνια και τη μερική χρήση 

στρατηγικών από τους/τις  μαθητές/τριες με χαμηλές γλωσσικές επιδόσεις (AR= 3,7 & -2,4 

αντίστοιχα). Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, το * επισημαίνει ότι  στα 4 από τα 12 κελιά του 

πίνακα 4.85 (δηλ. στο 33% > 20%) η μέτρηση είναι μικρότερη από 5 και άρα τα δεδομένα 
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αντιμετωπίζονται συντηρητικά και θα πρέπει να επαναδιερευνηθούν σε μεγαλύτερο δείγμα). 

Το εύρημα – υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που το καθιστούν αμφιλεγόμενο- συνάδει 

με την ευρύτερη επιστημονική παραδοχή, όπως προέκυψε από την επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας αλλά συγκλίνει απόλυτα και με τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας της 

παρούσας εργασίας. 

6.3 Ανάλυση διακύμανσης κατά παράγοντα 

Συμπληρωματική του ελέγχου ανεξαρτησίας αλλά και πιο αναλυτική μέθοδος, στην 

περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ποσοτικών μεταβλητών, αποτελεί η ανάλυση 

διακύμανσης κατά παράγοντα (One-wayANOVA), που είναι η πλέον απλή περίπτωση 

ελέγχου των μέσων τιμών περισσότερων από δύο ομάδων.  

Μία από τις βασικές παραδοχές που πρέπει να εξασφαλιστούν κατά την ανάλυση είναι 

ότι όλες οι ομάδες έχουν την ίδια διακύμανση, κάτι που ελέγχεται με το Levenetest 

(συγκεκριμένα, αν p> 0.05 γίνεται αποδεκτή η ισότητα των διακυμάνσεων). Η 

κανονικότητα των κατανομών διασφαλίζεται από τη μορφή των θηκογραμμάτων που 

παρουσιάστηκαν. Κατά την ανάλυση ANOVA, στην περίπτωση που το επίπεδο 

σημαντικότητας της συγκεκριμένης ανάλυσης έιναι μικρότερο του 0.05 (p< 0.05) 

συμπεραίνεται ότι οι ομάδες διαφοροποιούνται ως προς την εξεταζόμενη μεταβλητή. Σε 

επόμενο στάδιο μπορούν να προσδιοριστούν οι ομάδες που διαφέρουν μεταξύ τους με τον 

έλεγχο Bonferroni, ο οποίος συνιστάται για μικρούς αριθμούς συγκρίσεων μεταξύ ομάδων. 

Κατά τον τελευταίο έλεγχο ως διαφοροποιούμενες ομάδες θεωρούνται εκείνες στις οποίες 

αντιστοιχεί επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο του 0.05 (p< 0.05). 

 Στους Πίνακες  6.15-6.18 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

διακύμανσης στις χρήσεις των στρατηγικών με βάση τις τρεις κύριες κατηγορικές μεταβλητές 

της παρούσας μελέτης. Συμπληρωματικά, λόγω ειδικού ενδιαφέροντας για τη Στρατηγική 7, 

εξετάστηκε περαιτέρω κατά πόσο η εφαρμογή της  επιφέρει διαφοροποίηση στις επιδόσεις 

των μαθητών/τριών.   

Συμπερασματικά, και όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν, με γνώμονα την 

Τάξη, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς τη Χρήση των Στρατηγικών 2 (γνωστικές 

βαθιάς) και 4 (αντισταθμιστικές)  και, οριακά δεν επιβεβαιώνονται, ως προς τη Χρήση των 

στρατηγικών του Επιπέδου ανάγνωσης ΙΙ και τη συνολική χρήση στρατηγικών ανάγνωσης. 

Μπορούν, λοιπόν, να γίνουν διαπιστώσεις που επισημαίνουν πως μαθητές/τριες διαφορετικού 

ηλικιακού/σχολικού επιπέδου φαίνεται να κάνουν και διαφορετική χρήση των στρατηγικών 
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βαθιάς επεξεργασίας και αντισταθμιστικής υποστήριξης. Μάλιστα, φαίνεται πως η 

σχολική/ηλικιακή εξέλιξη των μαθητών/τριών από την Α΄ γυμνασίου στην Γ΄ Γυμνασίου 

συμβάλλει θετικά στην αύξηση χρήσης των στρατηγικών των κατηγοριών 2 και 4.  Όσον 

αφορά σε όλες εκείνες τις - μικτές επί της ουσίας- στρατηγικές που υποστηρίζουν το δεύτερο 

επίπεδο ερμηνευτικής ανάγνωσης των γραπτών κειμένων, καθώς και τη συνολική χρήση 

όλων των στρατηγικών, διαφαίνονται ενδείξεις θετικών συσχετισμών (οριακή απόκλιση από 

τις στατιστικές «προδιαγραφές) με την ηλικιακή εξέλιξη, οι οποίες προφανώς χρήζουν 

περαιτέρω έρευνας.  

Με γνώμονα τη χρήση στρατηγικών με βάση το φύλο αλλά και την κλίμακα επίδοσης 

δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς τη χρήση καμιάς κατηγορίας στρατηγικών, 

επιπέδου ανάγνωσης ή του συνόλου των στρατηγικών. 

Τέλος, αναφορικά με την επίδραση της χρήσης στρατηγικής κριτικού στοχασμού και 

προσέγγισης (7) (κλίμακα στρατηγικής) στην επίδοση, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση, 

η οποία θα αναλυθεί αμέσως μετά την παράθεση των πινάκων αποτελεσμάτων.  

Προϊδεαστικά, το ενδιαφέρον για την έρευνά μας συμπέρασμα, που αναδεικνύεται εδώ είναι 

ότι η διαφοροποίηση της χρήσης των στρατηγικών κριτικής προσέγγισης της ανάγνωσης από 

το ελάχιστο (ποτέ) σε κάποια έστω μικρή συχνότητα (μερικές φορές) επηρεάζει θετικά τις 

γλωσσικές επιδόσεις των μαθητών. Αυτό, που αδυνατεί, όμως, η έρευνα να επιβεβαιώσει 

είναι αν αυτές συμβάλλουν στη μετάβαση ενός μαθητή από το χαμηλό στο μεσαίο ή υψηλό 

επίπεδο επίδοσης.  
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Πίνακας 6.15  Έλεγχος ισότητας διακυμάνσεων (Levenetest) και ανάλυση διακύμανσης των 

χρήσεων των στρατηγικών (One-wayANOVA) με βάση την Τάξη. 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Στρατηγική 1 1,007 2 154 ,368 

Στρατηγική 2 ,038 2 154 ,963 

Στρατηγική 3 ,577 2 154 ,563 

Στρατηγική 4 1,820 2 154 ,165 

Στρατηγική 5 1,890 2 154 ,155 

Στρατηγική 6 1,103 2 154 ,334 

Στρατηγική 7 3,117 2 154 ,047 

Επίπεδο ανάγνωσης Ι ,685 2 154 ,506 

Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙ ,363 2 154 ,696 

Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙΙ 2,104 2 154 ,125 

Σύνολο στρατηγικών ,241 2 154 ,786 

 

  



374 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Στρατηγική 1 Μεταξύ ομάδων 79,299 2 39,650 1,568 ,212 

Εντός ομάδων 3893,924 154 25,285   

Σύνολο 3973,223 156    

Στρατηγική 2 Μεταξύ ομάδων 681,235 2 340,617 3,146 ,046 

Εντός ομάδων 16671,836 154 108,259   

Σύνολο 17353,070 156    

Στρατηγική 3 Μεταξύ ομάδων 17,977 2 8,988 1,587 ,208 

Εντός ομάδων 872,049 154 5,663   

Σύνολο 890,025 156    

Στρατηγική 4 Μεταξύ ομάδων 27,390 2 13,695 3,885 ,023 

Εντός ομάδων 542,878 154 3,525   

Σύνολο 570,268 156    

Στρατηγική 5 Μεταξύ ομάδων 30,278 2 15,139 2,479 ,087 

Εντός ομάδων 940,550 154 6,107   

Σύνολο 970,828 156    

Στρατηγική 6 Μεταξύ ομάδων 47,740 2 23,870 1,646 ,196 

Εντός ομάδων 2233,954 154 14,506   

Σύνολο 2281,694 156    

Στρατηγική 7 Μεταξύ ομάδων 100,275 2 50,138 1,399 ,250 

Εντός ομάδων 5519,496 154 35,841   

Σύνολο 5619,771 156    

Επίπεδο ανάγνωσης Ι Μεταξύ ομάδων 804,093 2 402,046 2,749 ,067 

Εντός ομάδων 22525,653 154 146,270   

Σύνολο 23329,745 156    

Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙ Μεταξύ ομάδων 199,391 2 99,695 2,956 ,055 

Εντός ομάδων 5193,692 154 33,725   

Σύνολο 5393,083 156    

Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙΙ Μεταξύ ομάδων 182,596 2 91,298 1,394 ,251 

Εντός ομάδων 10083,595 154 65,478   

Σύνολο 10266,191 156    

Σύνολο στρατηγικών Μεταξύ ομάδων 3850,095 2 1925,047 2,899 ,058 

Εντός ομάδων 102264,428 154 664,055   

Σύνολο 106114,522 156    
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Πίνακας 6.16   Έλεγχος ισότητας διακυμάνσεων (Levenetest) και ανάλυση διακύμανσης των 

χρήσεων των στρατηγικών (One-wayANOVA) με βάση το Φύλο. 

 

LeveneStatisti

c df1 df2 Sig. 

Στρατηγική 1 ,004 1 155 ,947 

Στρατηγική 2 ,087 1 155 ,769 

Στρατηγική 3 2,121 1 155 ,147 

Στρατηγική 4 1,833 1 155 ,178 

Στρατηγική 5 ,003 1 155 ,959 

Στρατηγική 6 ,688 1 155 ,408 

Στρατηγική 7 ,017 1 155 ,896 

Επίπεδο ανάγνωσης Ι 1,026 1 155 ,313 

Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙ ,579 1 155 ,448 

Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙΙ ,080 1 155 ,778 

Σύνολο στρατηγικών ,394 1 155 ,531 

 

  



376 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Στρατηγική 1 Μεταξύ ομάδων 45,165 1 45,165 1,782 ,184 

Εντός ομάδων 3928,058 155 25,342   

Σύνολο 3973,223 156    

Στρατηγική 2 Μεταξύ ομάδων 24,388 1 24,388 ,218 ,641 

Εντός ομάδων 17328,682 155 111,798   

Σύνολο 17353,070 156    

Στρατηγική 3 Μεταξύ ομάδων 1,709 1 1,709 ,298 ,586 

Εντός ομάδων 888,316 155 5,731   

Σύνολο 890,025 156    

Στρατηγική 4 Μεταξύ ομάδων ,877 1 ,877 ,239 ,626 

Εντός ομάδων 569,391 155 3,673   

Σύνολο 570,268 156    

Στρατηγική 5 Μεταξύ ομάδων 16,041 1 16,041 2,604 ,109 

Εντός ομάδων 954,787 155 6,160   

Σύνολο 970,828 156    

Στρατηγική 6 Μεταξύ ομάδων ,397 1 ,397 ,027 ,870 

Εντός ομάδων 2281,297 155 14,718   

Σύνολο 2281,694 156    

Στρατηγική 7 Μεταξύ ομάδων 61,397 1 61,397 1,712 ,193 

Εντός ομάδων 5558,373 155 35,860   

Σύνολο 5619,771 156    

Επίπεδο ανάγνωσης Ι Μεταξύ ομάδων 9,043 1 9,043 ,060 ,807 

Εντός ομάδων 23320,702 155 150,456   

Σύνολο 23329,745 156    

Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙ Μεταξύ ομάδων 33,517 1 33,517 ,969 ,326 

Εντός ομάδων 5359,566 155 34,578   

Σύνολο 5393,083 156    

Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙΙ Μεταξύ ομάδων 13,728 1 13,728 ,208 ,649 

Εντός ομάδων 10252,464 155 66,145   

Σύνολο 10266,191 156    

Σύνολο στρατηγικών Μεταξύ ομάδων 213,861 1 213,861 ,313 ,577 

Εντός ομάδων 105900,661 155 683,230   

Σύνολο 106114,522 156    
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Πίνακας 6.17  Έλεγχος ισότητας διακυμάνσεων (Levene test) και ανάλυση διακύμανσης των 

χρήσεων των στρατηγικών (One-way ANOVA) με βάση την κλίμακα επίδοσης.  

 

 LeveneStati

stic df1 df2 Sig. 

Στρατηγική 1 ,524 2 154 ,593 

Στρατηγική 2 ,024 2 154 ,977 

Στρατηγική 3 2,936 2 154 ,056 

Στρατηγική 4 2,093 2 154 ,127 

Στρατηγική 5 ,155 2 154 ,857 

Στρατηγική 6 3,891 2 154 ,022 

Στρατηγική 7 ,451 2 154 ,638 

Επίπεδο ανάγνωσης Ι ,421 2 154 ,657 

Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙ 1,946 2 154 ,146 

Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙΙ ,164 2 154 ,849 

Σύνολο στρατηγικών ,479 2 154 ,620 

 

 
 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Στρατηγική 1 Between 

Groups 

85,082 2 42,541 1,685 ,189 

Within 

Groups 

3888,140 154 25,248 
  

Total 3973,223 156    

Στρατηγική 2 Between 

Groups 

496,638 2 248,319 2,269 ,107 

Within 

Groups 

16856,432 154 109,457 
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Total 17353,070 156    

Στρατηγική 3 Between 

Groups 

15,602 2 7,801 1,374 ,256 

Within 

Groups 

874,424 154 5,678 
  

Total 890,025 156    

Στρατηγική 4 Between 

Groups 

4,320 2 2,160 ,588 ,557 

Within 

Groups 

565,947 154 3,675 
  

Total 570,268 156    

Στρατηγική 5 Between 

Groups 

18,567 2 9,284 1,501 ,226 

Within 

Groups 

952,261 154 6,184 
  

Total 970,828 156    

Στρατηγική 6 Between 

Groups 

65,578 2 32,789 2,279 ,106 

Within 

Groups 

2216,117 154 14,390 
  

Total 2281,694 156    

Στρατηγική 7 Between 

Groups 

167,526 2 83,763 2,366 ,097 

Within 

Groups 

5452,245 154 35,404 
  

Total 5619,771 156    

Επίπεδο 

ανάγνωσης Ι 

Between 

Groups 

662,933 2 331,467 2,252 ,109 

Within 

Groups 

22666,812 154 147,187 
  



379 
 

Total 23329,745 156    

Επίπεδο 

ανάγνωσης ΙΙ 

Between 

Groups 

150,005 2 75,003 2,203 ,114 

Within 

Groups 

5243,078 154 34,046 
  

Total 5393,083 156    

Επίπεδο 

ανάγνωσης ΙΙΙ 

Between 

Groups 

296,264 2 148,132 2,288 ,105 

Within 

Groups 

9969,927 154 64,740 
  

Total 10266,191 156    

Σύνολο 

στρατηγικών 

Between 

Groups 

3645,904 2 1822,952 2,740 ,068 

Within Groups 102468,618 154 665,381   

Total 106114,522 156    
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Πίνακας 6.18 : Έλεγχος ισότητας διακυμάνσεων (Levene test) και ανάλυση διακύμανσης της 

επίδοσης  (One-way ANOVA) με βάση την κλίμακα  χρήσης της στρατηγικής 7. 

Επίδοση 

LeveneStatistic df1 df2 Sig. 

2,163 3 153 ,095 

 

ANOVA 
Επίδοση 

 SumofSquares df MeanSquare F Sig. 

Μεταξύ Ομάδων 40,360 3 13,453 2,882 ,038 

Εντός Ομάδων 714,277 153 4,668   

Σύνολο 754,637 156    
 

Έλεγχος Post-hoc 

Εξαρτημένη Μεταβλητή: Επίδοση 

 
(I) Κλιμ. 

Στρατ.7 

(J) Κλιμ. 

Στρατ.7 

 

 Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

Bonferroni Ποτέ Σπάνια -1,3154 ,5557 ,115 

Μερικές Φορές -1,6389* ,5823 ,033 

Αρκετά Συχνά -1,7218 ,7610 ,150 

Σπάνια Ποτέ 1,3154 ,5557 ,115 

Μερικές Φορές -,3235 ,3955 1,000 

Αρκετά Συχνά -,4064 ,6297 1,000 

Μερικές 

Φορές 

Ποτέ 1,6389* ,5823 ,033 

Σπάνια ,3235 ,3955 1,000 

Αρκετά Συχνά -,0829 ,6533 1,000 

Αρκετά Συχνά Ποτέ 1,7218 ,7610 ,150 

Σπάνια ,4064 ,6297 1,000 

Μερικές Φορές ,0829 ,6533 1,000 
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Πίνακας 6.18: Παρουσιάζουμε παρακάτω επεξηγηματικά και ενδεικτικά την ανάλυση για 

την τέταρτη εκδοχή συσχέτισης γλωσσικής επίδοσης με μεταβλητές (κλίμακα χρήση 

στρατηγικής 7- επίδοσης ) με τις άλλες τρεις περιπτώσεις να  αναλύονται με παρόμοιο τρόπο. 

Ελέγξαμε μέσω του στατιστικού ελέγχου ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

(one-way ANOVA) αν καταρρίπτεται ή όχι η μηδενική υπόθεση. Πραγματοποιήσαμε 

επιπλέον τον post-hoc έλεγχο Bonferroni για να εντοπίσουμε σε ποια τυχόν ζεύγη μεταξύ των 

τεσσάρων επιπέδων της κλίμακας στρατηγικής 7 παρατηρείται η διαφοροποίηση στην 

επίδοση. 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι η ‘Χρήση της στρατηγικής 7’ με τέσσερα ανεξάρτητα 

επίπεδα (ποτέ, σπάνια, μερικές φορές, αρκετά συχνά) και εξαρτημένη, συνεχής μεταβλητή η 

‘επίδοση’ του μαθητή.  

Οι βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού ελέγχου ANOVA είναι α) να 

υπάρχει ομοιογένεια των διακυμάνσεων της εξαρτημένης μεταβλητής (επίδοση) και β) η 

εξαρτημένη μεταβλητή (επίδοση) να ακολουθεί την κανονική κατανομή για κάθε ένα από τα 

τέσσερα επίπεδα της ανεξάρτητης μεταβλητής (Χρήση της στρατηγικής 7). 

Η ομοιογένεια των διακυμάνσεων διαπιστώνεται μέσω του Levene test: Η τιμή 0.095 

είναι μεγαλύτερη από το ελάχιστο επιθυμητό επίπεδο σημαντικότητας (p>0.05), συνεπώς 

υπάρχει ομοιογένεια στις διακυμάνσεις της εξαρτημένης μεταβλητής αναφορικά με τα 

τέσσερα επίπεδα της κλίμακας στρατηγικής.  

Η κανονικότητα των κατανομών διασφαλίζεται από τη μορφή των θηκογραμμάτων 

που παρουσιάστηκαν. 

Τα αποτελέσματα της ANOVA είναι τα ακόλουθα: Υπήρξε μια στατιστικά σημαντική 

διαφορά στο 0.05 επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των ομάδων όπως προσδιορίστηκε με 

μονόδρομη ANOVA (F (3,153) = 2.882, p = .038). Η  δοκιμασία post-hoc του Bonferroni 

έδειξε ότι η επίδοση ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη με τη χρήση «μερικές φορές» 

της Στρατηγικής 7 σε σύγκριση με τη χρήση «ποτέ». Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ οποιωνδήποτε άλλων συνδυασμών. 

Ο Πίνακας (6.19.)συνοψίζει τις περιπτώσεις που εμφανίζουν τις μεγαλύτερες 

διαφοροποιήσεις σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να 

προκύψει στατιστικά σημαντική ταύτιση). Σημειώνεται ότι χάριν συντομίας δεν παρατίθενται 

αναλυτικά τα αποτελέσματα του ελέγχου Bonferroni για όλες τις περιπτώσεις (μόνο στον 

συσχετισμό Κλίμακας Χρήσης Στρατηγικής 7 – Επίδοσης έγινε ενδεικτική παρουσίαση- 
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Πίνακας 6.18.) αλλά μόνον για τις  ομάδες που εμφανίζουν τις διαφοροποιήσεις σε 

στατιστικά σημαντικό επίπεδο. 

 

Πίνακας 6.19  Ομάδες που εμφανίζουν τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις μετά τον έλεγχο 

Bonferroni.  

Μεταβλητές Ομάδες 

Κλίμακα Χρήσης Στρατηγικής 7 - Επίδοση Χρήση «ποτέ» – Χρήση «μερικές φορές» 

(αύξηση επίδοσης κατά τη μετάβαση από 

«ποτέ» σε «μερικές φορές») 

Τάξη-Χρήση Στρατηγικής 2 Α-Γ (αύξηση χρήσης στρατηγικής 2 στην 

τάξη Γ σε σχέση με την Α) 

Τάξη-Χρήση Στρατηγικής 4 Α-Γ (αύξηση χρήσης στρατηγικής 2 στην 

τάξη Γ σε σχέση με την Α) 

*(Τάξη-Χρήση στρατηγικών Επιπέδου 

ανάγνωσης ΙΙ) 

*(Α-Γ)   

*(Τάξη-Χρήση συνολικών στρατηγικών) *(Α-Γ) 

 

Τα στοιχεία με τον αστερίσκο (*), όπως έχει εξηγηθεί παραπάνω, υποδεικνύουν οριακή 

απόκλιση των τιμών των μεταβλητών από το στατιστικά αποδεκτό αλλά κρίνεται ότι 

αποτελούν, ωστόσο, ενδιαφέροντα στοιχεία που δύνανται  να αξιοποιηθούν ερευνητικά με 

επιφύλαξη. 

6.4  Μη παραμετρικός έλεγχος γραμμικής συσχέτισης 

 Επίσης, στο πλαίσιο μη παραμετρικού ελέγχου ποσοτικών μεταβλητών διενεργήθηκε 

έλεγχος γραμμικής συσχέτισης (μέσω του υπολογισμού του συντελεστή γραμμικής 

συσχέτισης Spearman) της Χρήσης των στρατηγικών με την Επίδοση. Οι συντελεστές 

Spearman είναι όλοι μικρότεροι του 0.2  γεγονός που συνεπάγεται ασθενή γραμμική 

συσχέτιση. Ενδεικτικά παρατίθεται το σχήμα συσχέτισης επίδοσης και στρατηγικών τύπου 1 

(Σχήμα 6.8), καθώς και ο Πίνακας 6.20με συντελεστές γραμμικής συσχέτισης επιμέρους 

Στρατηγικών με την Επίδοση.  Όλα τα ομοειδή σχήματα για τους υπόλοιπους συσχετισμούς 

τοποθετούνται στο Παράρτημα της εργασίας. 
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Σχήμα 6.8  Συσχέτιση μεταξύ χρήσης Στρατηγικής 1 και επίδοσης (ρ = 0.170) 

Πίνακας 6.20  Συντελεστές γραμμικής συσχέτισης (κατά Spearman) επιμέρους Στρατηγικών 

με την Επίδοση.   

Στρατηγική Συντελεστής γραμμικής  

συσχέτισης κατά Spearman 

Στρατηγική 1 0.170 

Στρατηγική 2 0.148 

Στρατηγική 3 0.112 

Στρατηγική 4 0.100 

Στρατηγική 5 0.135 

Στρατηγική 6 0.143 

Στρατηγική 7 0.158 

Επίπεδο ανάγνωσης Ι 0.190 

Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙ 0.160 

Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙΙ 0.140 

Σύνολο στρατηγικών 0.183 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Εισαγωγικά: Η ερευνητική αφόρμηση αλλά και ο απώτερος εκπαιδευτικός στόχος της 

παρούσας εργασίας, όπως έχει εκτενώς εξηγηθεί, συγκλίνουν τόσο για τον εκπαιδευτικό της 

τάξης όσο και για τον σχεδιαστή των θεσμικών γλωσσομαθησιακών αναλυτικών 

προγραμμάτων στο ότι «…Η γνώση-αναγνώριση της κατάστασης (δηλαδή, των τρόπων και 

μορφών  ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των στρατηγικών από τους μαθητές) μπορεί να 

κατευθύνει τους δασκάλους προς την ενίσχυση κατάλληλων στρατηγικών, που με τη σειρά 

τους θα οδηγήσουν σε επιτυχή μαθησιακά/γλωσσικά επιτεύγματα» (Psaltoy-Joycey, 2010, pp. 

98). 

Ο Nevo (1989) διαπιστώνει πως συχνά οι μαθητές δεν συνειδητοποιούν την ποικιλία, 

το είδος και τη συχνότητα χρήσης των στρατηγικών που αξιοποιούν.Αυτή η παρατήρηση 

αποτελεί και το μέτρο της «περιοριστικής» οπτικής  των συμπερασμάτων κάθε σχετικής 

ερευνητικής μελέτης- συμπεριλαμβανομένης της παρούσης-, εφόσον αποδεχόμαστε ότι κάθε 

ερευνητική μέθοδος όσο έγκυρη και αξιόπιστη και αν θεωρείται μπορεί να φωτίσει μέρος 

μόνο των πραγματικών εσωτερικών  νοητικών διεργασιών που ενεργοποιούνται κατά την 

υλοποίηση της αναγνωστικής διαδικασίας και άρα  κάθε δυνατή αξιοποίησή τους (θεωρητική 

ή έμπρακτη) οφείλει να λαμβάνει υπόψη τη βεβαιότητα αυτής της έλλειψης. 

7.1 Γιατί έχουν προτεραιότητα τα ποιοτικά αποτελέσματα στη συζήτηση  

Είναι σημαντικό εδώ, αποτιμώντας όλο το προηγούμενο θεωρητικό και ερευνητικό σχεδιασμό 

και την υλοποίησή του, να αποσαφηνίσουμε εκ νέου πως, παρόλο που η έρευνα ανέδειξε την 

«ποσοτικοποίηση» των δεδομένων –και των ποιοτικών- ως αξιοποιήσιμο ερευνητικό υλικό,  

οι ποσοτικές αναλογικότητες που έχουν προκύψει και στα δύο μέρη της τριγωνοποιημένης 

έρευνας δεν μπορούν να αξιολογηθούν με καθαρά «στατιστική» και «τεχνική» οπτική (βλ. 

μεθοδολογική προσέγγιση), εφόσον γίνεται κατανοητό πως όσον αφορά στη χρήση των 

στρατηγικών ανάγνωσης, πέρα από το «πόσες», μεγαλύτερη βαρύτητα για τον ερευνητή και 

τον εκπαιδευτικό αντιστοιχεί στο «ποιες» και στο «πώς» του πολύπλοκου αυτού γνωστικού 

και μαθησιακού μηχανισμού. Εξίσου  σημαντικό για την αποτίμηση των ποιοτικών/ποσοτικών 

αποτελεσμάτων είναι να διακρίνουμε μια σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στη στατιστική 

σημαντικότητα και το κύρος των στατιστικών προδιαγραφών και ορίων από τη μια και την 

εκπαιδευτική σημαντικότητα από την άλλη, η οποία αντιλαμβάνεται και εκτιμά με 

διαφορετικά κριτήρια έννοιες, όπως η αναλογία, οι συσχετισμοί, η βελτίωση, η ανωτερότητα, 
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η διαφοροποίηση, κλπ. Παραδείγματος χάρη, μια έστω μικρής κλίμακας διαφοροποίηση σε 

σχέση με τα «πρωτόκολλα» των ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης ανάμεσα σε μαθητές λ.χ. α΄ 

και γ΄ γυμνασίου, ως προς την ενεργοποίηση μεταγνωστικών στρατηγικών ανάγνωσης, 

ενδεχομένως να είναι αμελητέα ή ανάξια αναφοράς για την τεχνική ανάλυση και επεξεργασία 

των αποτελεσμάτων, ταυτόχρονα, όμως, μπορεί να αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό και 

αξιοποιήσιμο για την ερμηνεία της από την πλευρά της εκπαιδευτικής-μαθησιακής 

προσέγγισης (Eisner, 1985). 

Προτρέχοντας, να αναφερθούμε προς επίρρωση του προηγούμενου στον   Cohen 

(1998), που θεωρεί πως ο βαθμός επίτευξης των μαθησιακών στόχων δεν αιτιολογείται ούτε 

από τον συνολικό  αριθμό στρατηγικών που επιστρατεύει ο κάθε μαθητής -διαπίστωση που 

εκθέτει εν μέρει τις ποσοτικές έρευνες του πεδίου- αλλά από τον ποιοτικό τρόπο αξιοποίησής 

τους, την καταλληλότητα της επιλογής τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη γλωσσομαθησιακή 

συνθήκη και τον επιτυχή συνδυασμό τους. Εξάλλου, η υπόθεση των αναγνωστικών 

διαφοροποιήσεων στην ανάγνωση έχει μεταβληθεί σχεδόν απόλυτα σε μια ποιοτικού τύπου 

ιστορία διερεύνησης, κυρίως, ποικίλων δεδομένων ή ρυθμιστικών στοιχείων της 

αναγνωστικής διαδικασίας (Savage, Pillay & Melidona, 2007∙ Zhang, Gu & Hu, 2007) 

Η μη ανάδειξη στατιστικά αποδεκτών διαφοροποιημένων ποσοστών χρήσης και 

ενεργοποίησης στρατηγικών, π.χ. εκ μέρους μαθητών με χαμηλές, μέτριες και υψηλές 

βαθμολογικές-γλωσσικές επιδόσεις στην ποσοτική έρευνα (εκτός από μία επιβεβαίωση στη 

χρήση των στρατηγικών κατηγορίας 7, (βλ. Ενότητα 8)  πέρα από άλλους λόγους που 

επισημαίνονται σε σχέση με εγγενείς αδυναμίες της μεθοδολογίας ή του τρόπου εφαρμογής 

της (βλ. Ενότητα 6) - δύναται να εδραιωθεί διττά και σε θεωρητικές προσεγγίσεις της έρευνας 

(βλ. παρακάτω στο  «Στρατηγικές και γλωσσικές επιδόσεις»). Εξάλλου, όπως έχει ειπωθεί, η 

παραγωγή μη συγκλινόντων αποτελεσμάτων πέρα από το ότι ενδεχομένως προκαλεί αμηχανία 

και ερωτηματικά στον ερευνητή ως προς την αξιοπιστία και ερμηνεία τους από την άλλη, 

όμως, διαμορφώνει ευκαιρίες πιο πολυδιάστατης ερμηνείας τους αλλά και προοπτικές 

περαιτέρω διερεύνησης των φαινομένων από τον ίδιο ή άλλους ερευνητές. Έτσι, για να 

μιλήσουμε πάλι με παραδείγματα, η μη χρήση γνωστικής-υποστηρικτικής  στρατηγικής 

(εφόσον αποκλείσουμε την περίπτωση της μη δήλωσής της) από τον καλό αναγνώστη-μαθητή 

με υψηλές γλωσσικές επιδόσεις  μπορεί να σημαίνει ότι δεν τη χρειάζεται, γιατί έχει 

κατανοήσει κάποιο πιθανό αναγνωστικό  ανακόλουθο ή κάποια φαινομενικά σημασιολογική 

διαταραχή της συνοχής και το προσπερνάει ή το αντιπαρέρχεται ενώ για τον ανεπαρκή 
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αναγνώστη μπορεί να σημαίνει ότι δεν επισήμανε κανένα «κίνδυνο» αναγνωστικής δυστοκίας 

ή ανακολουθίας άρα δεν υφίσταται και λόγος να ενεργοποιήσει μια στρατηγική, καθώς 

υστερεί στην ικανότητα αναγνωστικής (αυτο)αξιολόγησης (Golder, Gaonac’h, 2004∙ CNDP, 

1992). Ενδέχεται, λοιπόν, μία κοινή απάντηση στο ερωτηματολόγιο (λ.χ. ποτέ, σπάνια) να μην 

αντιστοιχεί και να μην εκφράζει παρόμοιες, ομοειδείς νοητικές διεργασίες εκ μέρους των 

μαθητών. Γι αυτό εδώ χρειαζόμαστε τη συνδρομή των αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας, 

όπως προέκυψαν από την εφαρμογή του ΠΠΕ. Και όπως φάνηκε σε αυτήν, πράγματι σε 

αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές, χαμηλών κυρίως ή μέτριων επιδόσεων δε διέθεταν την 

ικανότητα πρόσκτησης του νοηματικού περιεχομένου (για πολλούς ενδεχόμενους λόγους 

κατά περίπτωση: λ.χ. έλλειψη προϋπάρχουσας γνώσης ή αναγνωστικής εμπειρίας, άγνωστο 

λεξιλόγιο, σύνθετη συντακτική δομή κειμένου, ελλειμματική προσοχή, κ.ά.) με αποτέλεσμα 

να αδιαφορούν για την ανάγκη ενεργοποίησης κάποιας αυτορρυθμιστικής στρατηγικής (π.χ. 

διορθωτική επανάγνωση, αξιοποίηση συμφραζομένων, κλπ). Έτσι, γίνεται και περισσότερο 

κατανοητή η σαφής υπεροχή που διαπιστώνεται στην παρούσα έρευνα , κατά τη διαδικασία 

της προφορικής εξωτερίκευσης, στην αξιοποίηση γνωστικών και κυρίως μεταγνωστικών 

στρατηγικών ρυθμιστικού τύπου που πιστώνεται στους μαθητές με υψηλές επιδόσεις. 

Συνολικά και καταληκτικά για το ζήτημα  είναι σημαντικό να τονίσουμε  πως στην 

ποιοτική έρευνα μόνο καταχρηστικά μπορούμε να αξιοποιούμε τους όρους «μεταβλητές», 

«εξάρτηση», «συσχετισμοί», «κατηγορίες», «επιδραστικότητα», «αναλογικότητα» και γενικά 

έννοιες και σχέσεις που προκύπτουν από ποσοτικού τύπου έρευνες ή περιγράφουν 

γενικευμένες και με ακρίβεια μετρήσιμες ποσοστώσεις σε ευμεγέθεις πληθυσμούς στατιστικά  

σημαντικούς. Περισσότερο μας επιτρέπεται να αναφερόμαστε  σε «ενδεικτικές κατηγορίες», 

«διαφαινόμενες σχέσεις» ανάμεσα σε  «άτομα» και «μικρές ομάδες ή υποομάδες» 

μαθητών/τριών στους οποίους συγκεκριμένα και περιπτωσιολογικά αναζητούμε 

διαφοροποιήσεις στη χρήση και επιστράτευση στρατηγικών ανάγνωσης και οι οποίες με τη 

σειρά τους ενδεχομένως και ως έναν βαθμό και μεταξύ άλλων πολλών παραγόντων  να 

σχετίζονται με κάποιες βασικές, διακριτές ιδιότητες και χαρακτηριστικά των υποκειμένων, 

όπως το φύλο, η ηλικιακή απόσταση μεταξύ τους καθώς και οι διαφορετικές γλωσσικές 

επιδόσεις τους. Παρόλη τη μεθοδολογική αδυναμία γενικευσιμότητας, ωστόσο, δημιουργεί 

για τους ερευνητές προβληματισμούς, ερωτήματα και εύλογες υποθέσεις σε σχέση με 

ενδεχόμενους συσχετισμούς, οι οποίοι βέβαια εκκίνησαν από τη μελέτη άλλων ερευνών και εν 

μέρει επιβεβαιώνονται και από τη βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Στα πλαίσια των ορίων μιας ποιοτικής έρευνας, λοιπόν, τα όποια αποτελέσματα χωρίς 

να μπορούν αυτόνομα να γενικευτούν και να δομήσουν έτσι κανονιστικούς, παγιωμένους  
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συσχετισμούς και άρα διδακτικές σταθερές, δύνανται, ωστόσο, και σε συνδυαστική 

αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης της δημοσκοπικής 

έρευνας, να στηρίξουν υποθέσεις για αναγνωστικές τάσεις, πρακτικές και προτιμήσεις 

αναγνωστικών στρατηγικών από υποκείμενα με συγκεκριμένα και εγνωσμένα δημογραφικά 

και μαθησιακά χαρακτηριστικά και άρα να επηρεάσουν προοπτικές διδακτικών παρεμβάσεων 

για ενίσχυση των αναγνωστικών γλωσσικών δεξιοτήτων. Συχνά, η ίδια η ερευνητική 

διαδικασία και εξέλιξη δείχνει στον ερευνητή ποια δεδομένα οφείλει σε κάθε περίπτωση να 

εμπιστευθεί περισσότερο και ποια μεθοδολογία του «αποκάλυψε» πιο αξιόπιστα στοιχεία 

(Shapiro, 1973). 

7.2 Μία αρχική παρατήρηση: Το Προαναγνωστικό στάδιο  

Η έρευνά μας δεν εστίασε στη συγκριτική και κριτική αποτίμηση της εμφάνισης και 

αξιολόγησης των στρατηγικών σε σχέση με τους γενικούς θεματικούς άξονες της ΘΠΑ, 

δηλαδή διερευνώντας τις σχέσεις τους με τα χρονικά και «φυσικά» στάδια ανάγνωσης 

(ΓΘΑ1,2,3). Ωστόσο, εδώ προκαταρκτικά  μπορούμε να δοκιμάσουμε μία επιφανειακή 

προσέγγιση σε μια πρώτη και άμεση παρατήρηση των συνολικών αποτελεσμάτων.Τα 

ερευνητικά δεδομένα δεν τεκμηριώνουν αισθητές και υπολογίσιμες διαφορές στην αξιοποίηση 

στρατηγικών της προαναγνωστικής φάσης ανάμεσα στις κατηγοριοποιήσεις των μαθητών σε 

συνάρτηση με ειδικά χαρακτηριστικά τους (μεταβλητές). Συμβαίνει, μάλιστα, μαθητές με 

χαμηλές γλωσσικές επιδόσεις να παρουσιάζουν μια υπεροχή σε σχέση με την προτίμησή τους 

να ενεργοποιούν στρατηγικές στο στάδιο αυτό. Πιθανές προσωπικές εξηγήσεις 

ψυχοπαιδαγωγικής κυρίως φύσης που κατατίθενται είναι:  

- Η έλλειψη γενικά υψηλών ποσοστών χρήσης προαναγνωστικών στρατηγικών ίσως να 

υποδηλώνει μία στάση (ειδικά απέναντι στα σχολικά κείμενα ή κείμενα που αναδεικνύονται 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον) επιφυλακτική και μη αυτοτροφοδοτούμενη που σχετίζεται με 

μια μαθησιακή διαδικασία τυπική, υποχρεωτική και επιβαλλόμενη, όπως την εισπράττουν οι 

μαθητές και η οποία κατά συνέπεια επισπεύδεται να ολοκληρωθεί από τα υποκείμενά της.   

-  Η «υποτονικότητα» πάλι των επαρκών μαθητών στη χρήση ευρείας γκάμας 

προαναγνωστικών στρατηγικών  ίσως να υποδεικνύει μια ισχυρή αυτοπεποίθηση, γνωστική 

σιγουριά και εμπιστοσύνη στις συγκεκριμένες δεξιότητές τους (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

είναι και δικαιωμένες) στον τρόπο προσέγγισης των κειμένων. Αντίθετα, πιθανά η 

διαφαινόμενη εντονότερη χρήση αντίστοιχων στρατηγικών από μαθητές με μέσο και χαμηλό 

βαθμό γλωσσικών επιδόσεων ίσως να απηχεί και κάποια αμηχανία, ανασφάλεια και έλλειψη 
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αυτοπεποίθησης από την πλευρά τους απέναντι σε μια διαδικασία αγχωτική και συχνά 

ατελέσφορη γι αυτούς, οπότε εντείνουν αρχικά την ετοιμότητάτους και ενεργοποιούν κάποιες 

απλές και στοιχειώδεις στρατηγικές. 

7.3 Σχέσεις στρατηγικών και φύλου αναγνωστών 

Όπως έχει προκύψει και από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε, φαίνεται πως 

υπάρχουν αντικρουόμενα ή έστω μη συγκλίνοντα  συμπεράσματα από τη διεθνή έρευνα σε 

σχέση με το πώς το φύλο αλληλεπιδρά  ποσοτικά και ποιοτικά με την ενεργοποίηση ποικίλων 

στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης. Συντρέχουν πολλές μεταβλητές και παράμετροι 

συνεπίδρασης στη χρήση στρατηγικών από τα δύο φύλα. Η μη σύγκλιση των αποτελεσμάτων 

πιθανά να εξηγείται από το διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό (λ.χ. εθνικές καταβολές) και 

εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσουν μαθησιακές και γλωσσικές δεξιότητες 

μαθητές και μαθήτριες ή  ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις στην υλοποίηση 

γλωσσοπαιδαγωγικών πρακτικών  και μεθόδων κατά τη διδασκαλία (Griffiths, 2003b∙  Mokhtari 

& Shoerey, 2002) όπου και συντελούνται οι έρευνες από διάφορους μελετητές136. Να 

επαναλάβουμε ότι αρκετοί ερευνητές συμπεριλαμβάνουν το φύλο στις ατομικές διαφορές των 

μαθητών ενώ άλλοι το αντιμετωπίζουν περισσότερο ως κοινωνικοφυσικό χαρακτηριστικό, 

τονίζοντας την κοινωνική του διάσταση (Kazamia, 2003).  

Οι κοινωνικοπολιτισμικές προεκτάσεις που διαφαίνονται στους ενδεχομένους 

διαφορετικούς τρόπους και τακτικές που το κάθε φύλο προσεγγίζει τη γνώση και ειδικότερα 

τη γλωσσική μάθηση και τη διαχείρισή της μέσω γλωσσικών στρατηγικών εδράζεται κυρίως 

στις διαφορετικές αξίες, ρόλους, νοοτροπίες, προοπτικές αλλά και εκπαιδευτικές, 

παιδαγωγικές αρχές και πρακτικές που επιφυλάσσουν τα ποικίλα κοινωνικά συστήματα για τα 

αγόρια και τα κορίτσια. Αλλιώς, όσο τα κοινωνικοεκπαιδευτικά θεσμικά συστήματα των 

κρατικών οντοτήτων τείνουν να εξομοιώνουν την εκπαίδευση και να ισορροπούν ανισότητες 

και διαφοροποιήσεις στην διδακτική ενίσχυση και εξέλιξη αγοριών και κοριτσιών τόσο θα 

ήταν ενδεχομένως πιο αναμενόμενη και η άμβλυνση ή και η εξομοίωση των γνωστικών και 

μαθησιακών τους συμπεριφορών και επιδόσεων, οπότε και οι όποιες διαφοροποιήσεις από 

εκεί και πέρα δε θα αφορούν τόσο τη διάκριση του φύλου αλλά πιθανώς άλλες, όπως τις 

μαθησιακές, ιδιοσυγκρασιακές ετερογένειες (λχ μαθησιακό στυλ) ή τις κοινωνικοπολιτισμικές 

παραμέτρους και ανισότητες (λχ πολιτισμικό και οικογενειακό περιβάλλον, 

κοινωνικοοικονομική διαστρωμάτωση, κ.ά.). Προεκτείνοντας, τα προαναφερόμενα 
                                                           
136Βέβαια, αυτό  θέτει ένα ερώτημα για το αν και κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο ή έστω αν ισχύει μερικώς στο  πεδίο έρευνας 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ή αν μπορούν τα παραπάνω να θεωρηθούν συμβατικά (σχεδόν) ομοειδή; 
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αποτελέσματα πιθανά συσχετίζονται με τα εκπαιδευτικά και κοινωνικοπολιτισμικά 

χαρακτηριστικά της σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Θα μπορούσε λ.χ. να ισχυριστεί 

κανείς ότι τουλάχιστον στο μαθησιακό πεδίο «ανάγνωση και κατανόηση», «δεξιότητες 

ανάγνωσης», «διδακτική μεθοδολογία για ανάγνωση» η ελληνική θεσμική εκπαίδευση τείνει 

να «εξομοιώσει» τη διδασκαλία ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια ή ότι τα ποικίλα 

επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών έχουν συντελέσει στην υπέρβαση κάποιων 

στερεοτυπικών προσεγγίσεων που αφορούν στα φύλα των μαθητών ή ότι η ελληνική κοινωνία 

και το περιρρέον πολιτισμικό περιβάλλον έχει κάνει θετικά βήματα άμβλυνσης 

στερεοτυπικών μαθησιακών  πρακτικών, ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να διαμορφώνουν 

αναγνωστικές τακτικές και δυνατότητες χωρίς να επηρεάζει τη μαθησιακή και ακαδημαϊκή 

τους πορεία το φύλο; Τα ερωτήματα ξεπερνούν τα όρια της έρευνάς μας. Αν και θα 

αποτελούσε μια άκρως θετική διαπίστωση μια τέτοια προοπτική, εννοείται πως τέτοιες 

σκέψεις μόνο ως ερευνητικές υποθέσεις μπορούν να εκληφθούν και να μετασχηματιστούν και 

επιμεριστούν ακτινωτά σε πολλές και ποικίλων κατευθύνσεων έρευνες. 

Στα ποιοτικά μας  αποτελέσματα το δείγμα κρίνεται πολύ μικρό για διατύπωση 

διευρυμένων συμπερασμάτων.  Συνολικά, τα αποτελέσματα της ΘΠΑ δεν είναι σε θέση να 

κατοχυρώσουν βάσιμες διαπιστώσεις ανάδειξης του παράγοντα του φύλου σε ανεξάρτητη 

μεταβλητή της αξιοποίησης αναγνωστικών στρατηγικών παρά τις όποιες αμυδρές αποκλίσεις 

στην χρήση τους, κυρίως υπέρ των κοριτσιών. Μια τέτοια έκβαση της ποιοτικής μας έρευνας 

θα μπορούσε -χωρίς βέβαια να αποκλείει ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις του φύλου με τις 

στρατηγικές-  να στρέψει την ερευνητική κατεύθυνση μελλοντικών μελετητών σε άλλους πιο 

καταλυτικούς παράγοντες εξάρτησης, με στόχο πάντα την ενίσχυση της γλωσσικής  και 

μαθησιακής τους αξιοποίησης γλωσσοδιδακτικά, αναγνωρίζοντας πως το φύλο δεν έχει ίσως  

πρωτεύοντα διαφοροποιητικό ρόλο στην υλοποίηση της αναγνωστικής διαδικασίας. 

Μια άλλη συνθήκη που πιθανά «συνέβαλε», ώστε να μην αναδειχτούν 

διαφοροποιήσεις στο εύρος και την ποιότητα-επίπεδο χρήσης στρατηγικών ανάμεσα στα δύο 

φύλα, ίσως σχετίζεται με το κειμενικό είδος είτε με το θεματικό περιεχόμενο του κειμένου 

που αξιοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης και των αντίστοιχων 

αναγνωστικών διεργασιών που αυτή ενεργοποίησε. Πιο συγκεκριμένα, έχει ήδη καταστεί 

σαφές μέχρι τώρα  και στην παρούσα εργασία (βλ. κείμενα και στρατηγικές) ότι διαφορετικά 

κειμενικά είδη που ποικίλουν ως προς το περιεχόμενο, τη δομή και το κοινωνικοπολιτισμικό 

πλαίσιο επικοινωνίας που υπηρετούν επηρεάζουν καθοριστικά την έκφανση των αντίστοιχων 

στρατηγικών που οι αναγνώστες επιστρατεύουν. Ειδικότερα, οι  Bügel & Buunk (1996) 

ανέδειξαν, διερευνώντας στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης, τους παράγοντες της 
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προγενέστερης γνώσης και των διαφορετικών ενδιαφερόντων ως  πιθανά αίτια της 

διαφοροποίησης των δύο φύλων στην ενεργοποίηση κατάλληλων στρατηγικών. Στη δική μας 

έρευνα η θεματική επιλογή του κειμένου, κατά τη διεκπεραίωση του ΠΠΕ, είχε ως στόχο την 

«ουδετεροποίηση» του παράγοντα του διαβαθμισμένου ενδιαφέροντος που πιθανά 

επιδεικνύουν τα δύο φύλα για διαφορετικά κείμενα ως προς το περιεχόμενό τους, ώστε αν 

είναι δυνατόν, να «αποκλείσουμε», κατά κάποιο τρόπο, τις «ειδικές» αυτές εσωτερικές 

ψυχονοητικές διεργασίες, αποφεύγοντας «προνομιακή μεταχείριση» στο ένα ή το άλλο φύλο 

φέρνοντας τους εκπροσώπους-αναγνώστες του σε επαφή με ένα «δημοφιλές» και οικείο 

θεματικό είδος για το ένα ή με ένα ανοίκειο και αδιάφορο κείμενο για το άλλο φύλο 

αντίστοιχα. Έτσι, ενδεχομένως δεν αναδείχτηκαν εκείνες οι «ιδιαίτερες» αναγνωστικές 

στρατηγικές που το κάθε φύλο επιστρατεύει σε «ειδικές» αναγνωστικές συνθήκες που το 

ευνοούν (λχ. γνωστικές, μνημονικές, κοινωνικοπολιτισμικές, κριτικής προσέγγισης, κ.ά.). 

Κάτι ανάλογο εξάλλου φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από την ποσοτική μας έρευνα 

που αξιοποίησε τα ερωτηματολόγια περί στρατηγικών και που ανέδειξαν μη τεκμηριωμένες 

στατιστικά διαφοροποιήσεις, ίσως, βέβαια,  λόγω αδυναμιών πλήρους και ασφαλούς 

καταγραφής δεδομένων. Επομένως, στο βαθμό που η παρούσα έρευνα συμβάλλει στην 

ανίχνευση αλληλεπιδραστικών σχέσεων  μεταξύ χρήσης ειδικών τύπων στρατηγικών από 

υποκείμενα διαφορετικού φύλου τα συμπεράσματά μας συγκλίνουν με εκείνες τις 

προηγηθείσες έρευνες, που δε διαπιστώνουν εμφανείς και υπολογίσιμους  συσχετισμούς και 

άρα δεν ανάγουν το φύλο σε σημαντικό παράγοντα συνδιαμόρφωσης αναγνωστικών 

συμπεριφορών και ως εκ τούτου διδακτικά και μαθησιακά αξιοποιήσιμων. 

Όσον αφορά, πάλι, τη διερεύνηση χρήσης  στρατηγικών κριτικής προσέγγισης σε 

σχέση με το φύλο ο ερευνητής δεν μπόρεσε να εντοπίσει σχετικές μελέτες, ώστε να 

αξιοποιηθούν συγκρίσιμα αποτελέσματα. 

Επίσης, να αναφέρουμε ότι συχνά στις έρευνες συγκριτικού ελέγχου της χρήσης 

στρατηγικών με βάση το φύλο, μία αρκετά διαδεδομένη κατηγορία που αναδεικνύεται είναι 

αυτή των συναισθηματιών στρατηγικών (π.χ. Soi-Kei et al., 2017), κατηγορία που η παρούσα 

έρευνα επέλεξε να μην διερευνήσει κυρίως λόγω της διαφορετικής και ιδιαίτερης φύσης και 

λειτουργίας των στρατηγικών αυτών και της ιδιαίτερης μεθοδολογίας που θα απαιτούσε η 

ερευνητική τους αποτύπωση. 
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7.4 Σχέσεις στρατηγικών και ηλικίας μαθητών 

Όπως έχει διαπιστωθεί κατά τη θεωρητική προσέγγιση της παρούσας εργασίας η ηλικιακή 

εξέλιξη σηματοδοτεί ποιοτικές διαφοροποιήσεις ως προς την πολυπλοκότητα των 

αξιοποιήσιμων από τους μαθητές στρατηγικών ανάγνωσης (Ehrman & Oxford, 1989∙ Peacok & 

Ho, 2003). Αναδεικνύονται διαφορές στη συχνότητα και το εύρος χρήσης μνημονικών, 

μεταγνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών στρατηγικών από υποκείμενα μεγαλύτερης 

ηλικίας σε σχέση με την ομάδα μικρότερης ηλικιακής κλίμακας. Η διαφοροποίηση γενικότερα 

στις στρατηγικές γλωσσικής μάθησης φαίνεται ότι διευρύνεται και συγκεκριμενοποιείται στη 

χρήση πιο σύνθετων, εμπλουτισμένων, απαιτητικών και στοχευμένων στρατηγικών από τους 

ενήλικες σε σχέση με υποκείμενα  παιδικής και εφηβικής ηλικίας που ενεργοποιούν πιο 

απλοϊκές, στοιχειώδεις και «αυτονόητες» στρατηγικές (Ehrman & Oxford, 1989∙ Coyle & 

Bjorklund, 1997). Αλλά σημαντικές αποκλίσεις στην ποικιλία και συχνότητα χρήσης 

γλωσσικών στρατηγικών επιβεβαιώνονται και μεταξύ μαθητών σε μια διαβαθμισμένη 

ηλικιακή κλίμακα (Griffiths, 2003). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όσο μεγαλύτερης ηλικίας οι 

αναγνώστες τόσο μεγαλύτερη αυτεπίγνωση και μεταγνωστικές δεξιότητες διαθέτουν, στοιχεία 

που τους οδηγούν σε μια πιο αυτόνομη και αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση (O’ Maley & Chamot, 

1990∙ Peacock & No, 2003). Μαθητές μεγαλύτερης ηλικιακής κλίμακας (και ανώτερης 

γλωσσικής επάρκειας) αξιοποιούν πιο σύνθετες και απαιτητικές στρατηγικές (Bialystok, 1981∙ 

Gavriildou & Psaltou-Joycey, 2009∙ O’ Maley&Chamot, 1990).  

Αυτό επιβεβαιώνεται κυρίως στα ποιοτικά αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, 

εφόσον οι (υψηλοί) μαθητές της γ΄ γυμνασίου  παρουσιάζουν την πλουσιότερη γκάμα από τις 

σύνθετες και αναβαθμισμένες στρατηγικές (κριτικής προσέγγισης, βαθιάς γνωστικής 

επεξεργασίας, μεταγνωστικές). Στην ποσοτική έρευνααυτό που διαπιστώθηκε είναι πως με 

γνώμονα την Τάξη, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς τη χρήση των γνωστικών 

στρατηγικών βαθιάς επεξεργασίας και  των γνωστικών υποστηρικτικών της αντιστάθμισης  

ενώ υφίστανται ενδείξεις που δεν τεκμηριώνονται πλήρως στατιστικώς , ως προς τη χρήση 

των στρατηγικών του επιπέδου ανάγνωσης ΙΙ και τη συνολική χρήση στρατηγικών 

ανάγνωσης. Ειδικότερα, αυτές οι διαφοροποίησης φαίνεται να εμφανίζονται ανάμεσα 

στους/στις μαθητές/τριες  της α΄ και γ΄ γυμνασίου. Μπορούν, λοιπόν, να γίνουν διαπιστώσεις 

που επισημαίνουν πως μαθητές/τριες διαφορετικού ηλικιακού/σχολικού επιπέδου φαίνεται να 

κάνουν και διαφορετική χρήση των στρατηγικών βαθιάς επεξεργασίας και αντισταθμιστικής 

υποστήριξης. Το ίδιο (με τον σαφή περιορισμό που προαναφέρθηκε) προκύπτει και όσον 

αφορά σε όλες εκείνες τις - μικτές επί της ουσίας- στρατηγικές που υποστηρίζουν το δεύτερο 

επίπεδο ερμηνευτικής ανάγνωσης των γραπτών κειμένων, καθώς και τη συνολική χρήση όλων 
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των στρατηγικών. Αυτό, όμως, που δεν στάθηκε δυνατό να αναδείξει η ποσοτική 

έρευνασχετίζεται με τους ακριβείς συσχετισμούς αυτής της ηλικιακής διαβάθμισης, δηλαδή 

πως ακριβώς ενεργοποιούν αυτού του τύπου τις στρατηγικές τους διακριτά οι μαθητές κάθε 

τάξης σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες στρατηγικών. Τα δεδομένα, λοιπόν, αυτά μας 

ενημερώνουν ότι η ηλικιακή εξέλιξη και ειδικά η μεγαλύτερη δυνατή ηλικιακή απόκλιση στην 

παρούσα έρευνα (Α΄- Γ΄) επηρεάζει τη συνολική χρήση στρατηγικών αλλά και κάποιων από 

τις κατηγορίες τους. Εδώ, έρχεται η συμβολή της ποιοτικής έρευνας που μας υποδεικνύει πιο 

συγκεκριμένες τάσεις και διασυνδέσεις αυτής της γενικής κατεύθυνσης.  

Το παιδί στην ηλικία των 14 ετών περίπου αναπτύσσει πλέον την αφαιρετική του 

σκέψη αλλά ταυτόχρονα έχει εκπαιδευτεί και εξοικειωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από ένα 

μαθητή της Α΄ γυμνασίου στη γλωσσική, υφολογική και επικοινωνιακή διαφοροποίηση ανά 

επίπεδο λόγου και τύπο κειμένου137. Έχει συστηματοποιήσει και αξιοποιήσει περισσότερο τις 

γλωσσογνωστικές του προσλαμβάνουσες - είτε μέσα από τη θεσμική του εκπαίδευση είτε από 

την κοινωνική του εμπειρία- για τα λεκτικά, δομικά, μορφοσυντακτικά σχήματα και τις 

συμβάσεις των κειμενικών ειδών, δεδομένα που ως ένα σημείο αναπροσαρμόζουν  τις 

αναγνωστικές προσδοκίες, τα ενδιαφέροντά του, τους πόρους επικοινωνίας, την ευελιξία 

χρήσης κειμένων, κ.ά. Οι περισσότερες από τις προαναφερόμενες διαφοροποιήσεις εμπλέκουν 

τις  στρατηγικές της κριτικής προσέγγισης, οι οποίες και προϋποθέτουν μεγαλύτερη 

πνευματική ωριμότητα, γλωσσοαναγνωστική επίγνωση και δυνατότητα κριτικής προσέγγισης 

του γραπτού και προφορικού λόγου (Δανασσής-Αφεντάκης, Μιχάλης, Μυλωνάς και συν., 

2002). Π.χ. οι αναγνώστες μικρών ηλικιακά ομάδων εστιάζουν την προσοχή τους περισσότερο  

σε ό, τι προκύπτει ως οπτικά σημαντικό από το κείμενο και όχι στη σημασιολογικά 

ενδιαφέρουσα πληροφορία, δεδομένο που αιτιολογεί τη σχετική αναδυόμενη υστέρηση των 

μαθητών, κυρίως της α΄ και β΄ γυμνασίου στην επιστράτευση στρατηγικών που υπηρετούν 

την κριτική προσέγγιση του κειμένου (van Den Broek, Lorch & Thurlow, 1996). 

Αυτό που πιθανώς θα διαπιστώσει ο ερευνητής από την ΘΠΑ της ποιοτικής έρευνας 

είναι ότι παρόλο που δεν επιβεβαιώνονται εντυπωσιακές αποκλίσεις σε ποσοστά χρήσης 

συνολικά των στρατηγικών, ωστόσο οι μαθητές της μεγαλύτερης ηλικιακής κλίμακας με 

αύξουσα διαβάθμιση (α-β-γ γυμνασίου) αξιοποιούν περισσότερο στρατηγικές που ενισχύουν 

ή διευκολύνουν την κριτική προσέγγιση της ανάγνωσης, καθώς και ένα πιο διευρυμένο 

ρεπερτόριο στρατηγικών, ιδιαίτερα στο επίπεδο της κριτικής προσέγγισης των κειμένων και 

                                                           
137Ο ηλικιακός προσδιορισμός και οι συνακόλουθες ηλικιακές οριοθετήσεις έχουν και οφείλουν να έχουν μόνο κατά 
σύμβαση ερευνητική ισχύ και πάντα με σημείο αναφοράς τους μέσους όρους ηλικίας των υποκειμένων  που δεν εμπίπτουν 
σε μαθησιακές ή άλλου τύπου νοητικές και ψυχοσυναισθηματικές ιδιαιτερότητες, γιατί σε ατομικό επίπεδο και κατά 
περίπτωση προφανώς και συναντούμε ποικίλες αποκλίσεις. 
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μάλιστα στην ενεργοποίηση στρατηγικών κριτικού στοχασμού και επεξεργασίας. Είναι 

ιδιαίτερα εναργής η απεικόνιση των ποσοτικοποιημένων κωδικών/στρατηγικών (βλ. πίνακα 

5.10 & 5.11) και εντυπωσιακή η απόκλιση των τριών ηλικιακών επιπέδων 32 – 43 - 82 σε 

αυτή την κατηγορία στρατηγικών, όπως επίσης, και στην κατηγορία της μεταγνωστικής 

διαχείρισης, αν και ηπιότερων και ασταθέστερων αποκλίσεων (13 – 9 - 21). Παρόλο που η 

ηλικιακή διαφοροποίηση είναι μικρή (2 έτη), φαίνεται ωστόσο ότι η χρονική απόσταση που 

σηματοδοτεί το πέρασμα από την προεφηβεία στην εφηβεία μπορεί να ενεργοποιεί κρίσιμες 

βιολογικές, νοητικές, ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές, οι οποίες στο κομμάτι που μας αφορά 

λειτουργούν ως διαφοροποιητικός παράγοντας γνωστικών και μαθησιακών διαδικασιών, που 

συμπεριλαμβάνει και τις στρατηγικές. Πιθανά, λοιπόν, η πνευματική και 

ψυχοσυναισθηματική ωρίμανση και η ενίσχυση κυρίως του κοινωνιογνωστικού υπόβαθρου 

επηρεάζουν τα κριτήρια αναγνωστικού ενδιαφέροντος, μετασχηματίζουν τα 

κοινωνικοσυναισθηματικά αντανακλαστικά, διαμορφώνουν νέες «οπτικές» στον γενικότερο 

τρόπο προσέγγισης της γνώσης, των φαινομένων, της μάθησης και της ίδιας της ενδοσχολικής 

μαθησιακής πραγματικότητας   και άρα και των τρόπων διαχείρισης της ανάγνωσης.  

Είναι, λοιπόν, μάλλον εύλογο να συμπεράνουμε τόσο για τις  ποσοτικές συγκλίσεις σε 

κάποια είδη στρατηγικών όσο και για τις ποιοτικές αποκλίσεις σε άλλες, (πιο σύνθετες και 

απαιτητικές) μεταξύ των μαθητών της γυμνασιακής εκπαίδευσης, ότι α) οι μεγαλύτερης 

ηλικιακής κλίμακας μαθητές εν γένει- όχι κατά περίπτωση, εφόσον μεμονωμένα σίγουρα 

προκύπτουν αποκλίσεις- ενσωματώνουν σιγά σιγά και αυτοματοποιούν προφανώς 

αναγνωστικές διαδικασίες τις οποίες θεωρούν αυτονόητες και άρα παρακάμπτουν την 

αυτογνωστική τους επισήμανση ή και δυσκολεύονται στην αυτοπαρατήρησή τους και κατά 

συνέπεια στην αναφορά τους β) πιθανόν έχουν αποκλείσει και εγκαταλείψει στρατηγικές 

ανάγνωσης που με τον καιρό διαπιστώνουν (οι πιο έμπειροι αναγνώστες από αυτούς) ότι δεν 

τους ταιριάζουν ή δεν τους ωφελούν μαθησιακά, διαδικασία που οι μικρότερης ηλικιακής 

κλίμακας μαθητές ίσως ακόμα διευθετούν και δοκιμάζουν, οπότε «φέρουν» στο ατομικό τους 

οπλοστάσιο στρατηγικές που δεν τους αποφέρουν θετικά αναγνωστικά αποτελέσματα, 

ωστόσο το εμπλουτίζουν και το ενδυναμώνουν ποσοτικά γ) οι μεγαλύτεροι έφηβοι 

αναπτύσσουν σταδιακά μια τάση ηθικοπνευματικής αμφισβήτησης, κριτικής στάσης απέναντι 

στα κοινωνικά δρώμενα και τις κοινωνικές σχέσεις, διάθεση αναπροσαρμογής, αναίρεσης και 

συχνά αυτοαναίρεσης τακτικών, στάσεων, αντιλήψεων του προεφηβικού εαυτού τους, 

γεγονός που τους οδηγεί να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους και γνωστικά- μαθησιακά σε 

κριτικού τύπου θέαση και παρατήρηση της ατομικής και κοινωνικής δράσης. Τα παραπάνω εν 

μέρει ερμηνεύουν τη διαφοροποίηση και μετατόπιση των μεγαλύτερων ηλικιακά ομάδων σε 
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πιο σύνθετες κατηγορίες στρατηγικών, οι οποίες συνήθως αναβαθμίζουν και την αναγνωστική 

προσέγγιση από το επίπεδο της κατανόησης στο επίπεδο της ερμηνείας και κάποτε της 

κριτικής ανάγνωσης ακόμα και από μαθητές/τριες χαμηλών γλωσσογνωστικών επιδόσεων. 

Από την άλλη πλευρά, όμως, οφείλουμε να συνυπολογίζουμε  πως  παρόλο που η 

μεταγνωστική ενημερότητα και η εμπειρική αξιοποίηση μεταγνωστικών στρατηγικών 

αυξάνεται προοδευτικά με την ηλικιακή ανάπτυξη με ενδεικτικό ηλικιακό όριο/κατώφλι την 

ηλικία των 8-9 ετών, ωστόσο από το σημείο αυτό και πέρα δεν παρατηρούνται εντυπωσιακές 

και αξιοσημείωτες αλλαγές και ποιοτικοί μετασχηματισμοί στην ποικιλία και τυπολογική 

αναβάθμιση-εξέλιξη των στρατηγικών που εφαρμόζουν οι μαθητές (Annevirta & Vauras, 

2001).Παρόλο, λοιπόν, που «η έρευνα έχει καταδείξει ότι όσο αυξάνεται η ηλικία και η 

εμπειρία των μαθητών αυξάνεται και η ευελιξία χρήσης πολλαπλών και περισσότερο 

αποτελεσματικών στρατηγικών» (ενδεικτικά, Rubin, 1975) είναι ενδεχόμενο στη δική μας 

έρευνα να μην εμφανίζεται με αδρό τρόπο αυτή η διαφοροποίηση ειδικά ανάμεσα σε μαθητές 

με μικρή ηλικιακή απόκλιση (λχ ανάμεσα σε μαθητές της Α΄ και Β΄ γυμνασίου ή Β΄και Γ΄), 

ίσως γιατί δεν υπάρχει μεγάλη ηλικιακή- και νοητική κατ΄επέκταση- απόκλιση ωρίμανσης ή 

ίσως γιατί, ως αυτήν την ηλικία, έχουν λίγο πολύ διαμορφωθεί και παγιωθεί οι αναγνωστικές 

τακτικές και τα αναγνωστικά «ήθη» των μαθητών και ύστερα από αυτό το αναγνωστικό 

«κατώφλι» η βελτίωση και η αναγνωστική αναβάθμιση επιβραδύνεται ή δυσχεραίνεται στην 

εξελιξιμότητά της. Αυτό επιβεβαιώνεται εν μέρει στο ποιοτικό μέρος της έρευνας, όπου 

φαίνεται ότι οι όποιες αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στην αναγνωστική διαχείριση  και 

αποτελεσματικότητα  στη χρήση στρατηγικών  εντείνονται και διευρύνονται κυρίως σε σχέση 

με τις στρατηγικές κριτικής προσέγγισης, όσο πιο πολύ διευρύνεται η ηλικιακή 

διαφοροποίηση-κατανομή. Επίσης, ισχύει περιοριστικά και για τις μεταγνωστικού τύπου 

στρατηγικές για τους/τις μαθητές/τριες της α΄ γυμνασίου οι οποίοι/ες αξιοποιούν σαφώς 

λιγότερες αλλά μόνο στο προαναγνωστικό στάδιο.  

Άρα, και η μη επιβεβαίωση σημαντικών και στατιστικά αποδεκτών δεδομένων στη 

χρήση στρατηγικών ανάμεσα σε μαθητές των  τριών γυμνασιακών τάξεων στα ποσοτικά 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας στο εύρος και στο βάθος που τα ποιοτικά δεδομένα 

υπέδειξανδεν αποτελεί και ένδειξη ότι αυτές δεν υφίστανται αλλά περισσότερο ότι δεν 

μπορούν να ανιχνευτούν εναργώς και κατά συνέπεια να  κατοχυρωθούν μέσα σε ένα σχετικά 

περιορισμένο χρονικό πλαίσιο εξέλιξής τους αλλά και μεθοδολογικής τους μελέτης από ένα 

μη εξειδικευμένο σε αυτόν τον αποκλειστικό ερευνητικό στόχο εργαλείο (ερωτηματολόγιο). 

Μια πιθανή ερμηνεία (για αυτή τη διαφαινόμενη ενίσχυση της χρήσης στρατηγικών 

κριτικού περιεχομένου από τους μεγαλύτερους ηλικιακά μαθητές)  μπορεί να λάβει υπόψη της 
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μεταξύ άλλων πως η ηλικιακή ωρίμανση που γενικά συνοδεύεται και από μια πνευματική 

ωρίμανση και ενίσχυση μαθησιακών κριτηρίων, διεύρυνση γνωστικών κεφαλαίων, καθώς  και  

κατάκτηση μαθησιακών στόχων, τείνει να εμπλουτίσει και να ενδυναμώσει τις στρατηγικές 

των προέφηβων αναγνωστών κυρίως στο επίπεδο της κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης 

κατά το πέρασμά τους στο βιολογικό και ψυχογνωστικό  στάδιο της εφηβείας που 

χαρακτηρίζεται από μία εν γένει κριτική διάθεση αμφισβήτησης, αναθεώρησης, 

αναπροσανατολισμού στάσεων, αντιλήψεων, συμπεριφορών, κριτηρίων του «παιδικού» 

κόσμου. Πιθανόν αυτό το γνωστό εξελικτικό ψυχογνωστικά σχήμα μεταφράζεται 

αναγνωστικά ως υιοθέτηση σταδιακά στρατηγικών ανάγνωσης κριτικού τύπου. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από την συνεξέταση στην ποσοτική έρευνα και ενός άλλου δεδομένου της 

ανάλυσής μας και αφορά στη συνολική χρήση στρατηγικών «κριτικού στοχασμού και 

επεξεργασίας» και οι οποίες σχετίζονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία με το επίπεδο 

ανάγνωσης της κριτικής προσέγγισης. Και σε αυτό το συγκεκριμένο πεδίο παρουσιάζεται η 

ίδια ανοδική τάση αξιοποίησης στρατηγικών από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη σχολικά 

ηλικιακή ομάδα, με τους μαθητές/τριες της γ΄ γυμνασίου να διαθέτουν μια υπερτερούσα 

απόκλιση, η οποία δε φαίνεται να εμπίπτει σε παραμέτρους τυχαιότητας. Μια τέτοια 

διαπίστωση μπορεί να αξιοποιηθεί γλωσσοπαιδαγωγικά τόσο με την ενίσχυση της 

διαφαινόμενης προδιάθεσης των μαθητών που ενισχύεται με το πέρασμα της ηλικίας στους 

μεγαλύτερους ηλικιακά μαθητές, όσο και την έγκαιρη και πρώιμη εξοικείωση των μικρότερων 

ηλικιακά μαθητών μέσω της συστηματικής διδασκαλίας στρατηγικών κριτικής προσέγγισης , 

τόσο αναγκαίων και πολύτιμων, όπως έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια ο κριτικός 

γραμματισμός, σε ένα τόσο ρευστό, πολύπλοκο, αντικρουόμενο, και αντιφατικό 

γλωσσοεπικοινωνιακά κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον. 

Τέλος, ένα ενδιαφέρον εύρημα που προέκυψε από την επεξεργασία των ποιοτικών 

δεδομένων και που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης σχετίζεται με τη διαπίστωση ότι και στις 

τρεις ηλικιακές ομάδες/τάξεις μαθητών/τριών υπερτερούν με διαφορά οι στρατηγικές βασικής 

κατανόησης του κειμένου, ακολουθούν οι στρατηγικές κριτικής προσέγγισης του κειμένου και 

υπολείπονται με περιορισμένη αξιοποίηση οι στρατηγικές ερμηνευτικής προσέγγισης. 

Φαίνεται, λοιπόν, πως οι μαθητές που πρωτίστως ενδιαφέρονται να αποκτήσουν 

σημασιολογικό έλεγχο των βασικών νοημάτων/μηνυμάτων του κειμένου, να εξασφαλίσουν 

ένα πρώτο επίπεδο αναγνωστικής πρόσκτησης και επικοινωνιακής αναφοράς, επείγονται να 

περάσουν στην κριτική του «αμφισβήτηση», στην άμεση και εσπευσμένη προσθήκη της 

υποκειμενικής τους θεώρησης και προσαρμογής του κειμένου στα δικά τους προσωπικά 

μέτρα, παρακάμπτοντας ίσως τον αναγνωστικό βηματισμό των εμπειρότερων ενήλικων 
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αναγνωστών που, πριν αποθέσουν την κριτική τους οπτική, επιθυμούν να σιγουρέψουν ότι 

αποκόμισαν όλα τα νοηματικά και πληροφοριακά δεδομένα του δέκτη, αξιοποίησαν τους 

γλωσσικούς, επικοινωνιακούς και σημειολογικούς δείκτες του κειμένου και προσπέλασαν σε 

ένα βαθύτερο επίπεδο ερμηνείας και τις αφανείς, υπόρρητες και διαστρωματωμένες σημασίες 

καθώς και  τα συμφραζόμενά τους. Μια τέτοια ποιοτική ανάγνωση των δεδομένων της 

έρευνάς μας θεωρούμε ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει γλωσσομαθησιακά προς την 

κατεύθυνση της διδακτικής ενίσχυσης στρατηγικών ερμηνευτικής προσέγγισης, αξιοποιώντας 

ίσως και την εμπειρία της λογοτεχνικής ερμηνευτικής επεξεργασίας και της σημειολογικής 

επιστημονικής προσέγγισης. 

7.4.1 Σχέσεις στρατηγικών και επίδοσης μαθητών 

 Όπως μας προϊδέασε η βιβλιογραφική επισκόπηση αλλά και κάποια ενδεικτικά δεδομένα της 

πιλοτικής μας έρευνας φαίνεται πως ειδικά  τα ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνάς μας (και 

εν μέρει μόνο τα ποσοτικά) επιβεβαιώνουν τις αρχικές ερευνητικές μας υποθέσεις. Οι μαθητές 

υψηλών γλωσσικών επιδόσεων υπερτερούν στην ευρύτερη γκάμα χρήσης στρατηγικών αλλά 

και στην αποτελεσματικότητα συνδυαστικής αξιοποίησής τους σε σχέση με τους αδύναμους 

γλωσσικά μαθητές (Green & Oxford, 1995 ∙ Lau, 2006∙ Vrettou, 2011). 

Εκεί που παρατηρούνται, λοιπόν, οι πιο «εύγλωττες» διαφοροποιήσεις είναι σε σχέση 

με την ποσόστωση χρήσης, την ιεράρχηση στην τυπολογική εστίαση των στρατηγικών που 

αξιοποιούν επαρκείς και μη αναγνώστες, το «κύρος» της αναγνωστικής κλίμακας  (τριεπίπεδη 

γλωσσική βαθμολογική κλίμακα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) που υπηρετούν και βέβαια στον τρόπο και την 

ικανότητα να επιλέγουν κάθε φορά την πιο κατάλληλη στρατηγική σε σχέση με την 

προκύπτουσα μαθησιακή/αναγνωστική συνθήκη. Επίσης, σύμφωνα με τα δεδομένα της 

παρούσας έρευνας φαίνεται ότι η χρήση υψηλών/αναβαθμισμένων στρατηγικών ανάγνωσης, 

όπως οι μεταγνωστικές, οι  γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας και οι στρατηγικές κριτικής 

προσέγγισης  συμβάλλουν, ανεξαρτήτως φύλου και εν μέρει της ηλικίας σε ενίσχυση των 

γλωσσικών επιδόσεων, σε ικανοποιητικότερα αναγνωστικά και αποτελέσματα του γραπτού 

λόγου και επιτυγχάνουν ανώτερα επίπεδα ερμηνευτικής και κριτικής ανάγνωσης.   

Προδρομικά, να επισημάνουμε ότι τα ποσοτικά δεδομένα της έρευνας 

(ερωτηματολόγια) και η σχετική τεχνική επεξεργασία τους ταυτίστηκε με τα ποιοτικά 

αποτελέσματα μόνο Α) ως προς τη σπάνια και τη μερική χρήση στρατηγικών από τους/τις  

μαθητές/τριες με χαμηλές γλωσσικές επιδόσεις∙ προκύπτει, δηλαδή,  στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση (p= 0,018 < 0,050)  μεταξύ κλίμακας χρήσης συνολικών στρατηγικών και 
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κλίμακας γλωσσικής  επίδοσης των μαθητών και Β) ως προς την επιδραστική λειτουργία της 

χρήσης των στρατηγικών κριτικού στοχασμού και κριτικής επεξεργασίας (Στρατηγική 7) στη 

γλωσσική επίδοση (ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου), επιβεβαιώνοντας μια στατιστικά 

σημαντική  επίδραση του εύρους χρήσης τους στην ενίσχυση υψηλότερων επιδόσεων 

(p=0,038 >0,05 για την κλίμακα χρήσης από «ποτέ» στο «μερικές φορές»). Αλλιώς, η 

δειγματοληπτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίων έδειξε πως οι μαθητές/τριες όλων των 

ηλικιακών βαθμίδων του γυμνασίου με χαμηλές γλωσσικές επιδόσεις επηρεάζονται στην 

επίδοσή τους από τη συχνότητα χρήσης των στρατηγικών εν γένει (ανεξαρτήτως τυπολογίας) 

και πως οι μαθητές που αυξάνουν τη συχνότητα χρήσης στρατηγικών κριτικής προσέγγισης, 

έστω με μια μικρή διαφοροποίηση χρήσης, πετυχαίνουν καλύτερες γλωσσοαναγνωστικές 

επιδόσεις.  Ως προς το Α, λοιπόν, αναδεικνύεται - και συμπίπτει σε αυτό με τα ποιοτικά 

δεδομένα- ότιο βαθμός, (δηλαδή το εύρος και η συχνότητα),  στον οποίο χρησιμοποιείται το 

σύνολο των στρατηγικών μπορεί να επηρεάσει την επίδοση. Η δεύτερη διαπίστωση  ενισχύει 

σοβαρά την πεποίθηση πως όταν  αξιοποιούν περισσότερο οι μαθητές συγκεκριμένες 

στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης  βελτιώνουν τις επιδόσεις τους. Οι στρατηγικές, 

λοιπόν, συνολικά αναδεικνύονται σε σημαντικές συνιστώσες της ανάπτυξης γλωσσικών 

δεξιοτήτων και αναγνωστικής αποτελεσματικότητας.Αυτό, ωστόσο, το αποτέλεσμα 

μεμονωμένα, μοιάζει αποσπασματικό και έκθετο στη γενική εικόνα της ποσοτικής έρευνας 

στο μέτρο που δεν συνοδεύεται από άλλα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα συνδέονταν με 

την προηγούμενη διαπίστωση, όπως λ.χ. μια αντίστοιχη υπεροχή των μαθητών αυτών στο 

επίπεδο της κριτικής προσέγγισης της ανάγνωσης (ΙΙΙ επίπεδο) ή σε χρήση πιο σύνθετων και 

απαιτητικών στρατηγικών (λχ μεταγνωστικών) στο επίπεδο ΙΙ της ερμηνευτικής προσέγγισης 

ή μια αναλογική θετική διαφοροποίηση της επίδοσης σε αυξανόμενη κλίμακα χρήσης των 

στρατηγικών κριτικού στοχασμού.  

Οι μαθητές με υψηλές γλωσσομαθησιακές επιδόσεις υπερτερούν συνολικά στην 

ενσυνείδητη ή αυτοματοποιημένη ενεργοποίηση και εφαρμογή αφομοιωμένων στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης σε σύγκριση με μαθητές που έχουν μέτριες και χαμηλές γλωσσικές 

επιδόσεις. Έτσι, λοιπόν, οι καλών επιδόσεων μαθητές αξιοποιούν περισσότερες στρατηγικές 

κατανόησης (γνωστικές, μεταγνωστικές, γενικές/σφαιρικές - σχετίζονται περισσότερο με 

συνθετότερες στρατηγικές υψηλού επιπέδου- βαθιάς επεξεργασίας, μακροδομής) που 

αποβλέπουν περισσότερο συνολικά στην άντληση νοήματος και όχι τόσο σε μικροεπίπεδο 

κειμένου (Anderson, 1991∙ Carrell, 1985∙ Koda, 2007∙ Block, 1986∙ Griva, Alevriadou & Geladari, 

2009∙ Μπότσας & Παντελιάδου, 2001) ενώ  οι λιγότερο ικανοί αναγνωστικά μαθητές 

εμπλέκονται λιγότερο σε στρατηγικές και υποστρατηγικές μεταγνωστικού τύπου 
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παρακολούθησης του κειμενικού νοήματος αλλά και σε ποικίλες επίσης στρατηγικές, 

γνωστικές, λεξιλογίου, αντισταθμιστικές, μεταγνωστικές, κοινωνικές σε σχέση με τους 

επαρκέστερους αναγνώστες/μαθητές (Paris & Meyers, 1981), ενώ συνδέουν την αναγνωστική 

τους συμπεριφορά με απλοϊκές, αυθόρμητες και επιφανειακές κυρίως στρατηγικές και 

σύμφωνα με το μοντέλο της “bottom-up” ανάγνωσης. Βέβαια, η διαπίστωση ότι στην 

υποκατηγορία των στρατηγικών της επιφανειακής γνωστικής επεξεργασίας , όπως και σε 

άλλες που συνδέονται με σχετικά απλοϊκές και χαμηλού βάθους νοητικής επεξεργασίας 

στρατηγικές (μνημονικές, αντισταθμιστικές), δεν αναδεικνύεται κυριαρχία της υψηλής 

γλωσσικής ομάδας ή αντίθετα ενδεχομένως εμφανίζεται  κάποτε και  μία μικρή υπεροχή των 

αδύναμων αναγνωστών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πρώιμη παραδοχή απεξάρτησης της 

γλωσσικής επίδοσης ως παράγοντα επιρροής της αναγνωστικής αποτελεσματικότητας. 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά δεδομένα μάλλον θα πρέπει να τα εξηγήσουμε ως 

μια αναμενόμενη εικόνα, εφόσον πρόκειται για διαδικασίες που διαθέτουν τόσο οι έμπειροι 

όσο και οι άπειροι αναγνώστες ή ακόμα και τεχνικές που, καθώς για τους ικανούς αναγνώστες 

είναι συχνά αυτοματοποιημένες και αυτονόητες δεν γίνονται αντιληπτές συνειδητά και δεν 

εξωτερικεύονται, κάτι που δεν ισχύει για τους αναγνώστες χαμηλών ή και μέτριων (λιγότερο) 

επιδόσεων.Επικεντρώνουν την προσοχή τους στο μικροκείμενο, στην κατά λέξη κατανόηση, 

στην υπερβολική προσκόλληση στη συντακτική δομή, στις επιφανειακές στρατηγικές (π.χ. 

χρήση λεξικού), περιβάλλοντας εν τέλει την αναγνωστική διαδικασία με άγχος και διάθεση 

εγκατάλειψής της  και ενδεχομένως οδηγούνται σε μια επιδερμική αναγνωστική προσέγγιση 

των κειμένων και σε μια απαξίωση της αναγνωστικής τους προσπάθειας που συχνά 

εγκαταλείπουν (Lau, 2006). Ενδέχεται η προτίμηση των χαμηλών επιδόσεων 

μαθητών/αναγνωστών σε επιφανειακού και αντισταθμιστικού τύπου στρατηγικές ή στην 

bottom-up αναγνωστική προσέγγιση να σχετίζεται και με αναγνωστικές δυσχέρειες που 

αντιμετωπίζουν λόγω του περιορισμένου λεξιλογικού ρεπερτορίου ή του ανεπαρκούς 

γλωσσογνωστικού και κοινωνιογνωστικού υποβάθρου, τα οποία συντελούν στην εμφάνιση 

περισσότερων αναγνωστικών εμποδίων είτε στην κατά λέξη κατανόηση είτε στην 

ερμηνευτική αναπαράσταση λέξεων/φραστικών συνόλων στη βάση ενός ευρύτερου 

κοινωνικού-πραγματολογικού κώδικα. Οπότε, η συνθήκη αυτή τους υποχρεώνει να αναζητούν 

στρατηγικές κυρίως αντισταθμιστικής «λογικής» ή επιφανειακής επεξεργασίας προκειμένου 

να καλύψουν το λεξιλογικό/ερμηνευτικό έλλειμμα που θέτει εμπόδια στην ουσιαστικότερη 

αναγνωστική κατανόηση (Woloshyn, Palvio & Pressley, 1994). Ως εκ τούτου  οι μαθητές 

χαμηλών επιδόσεων παρουσιάζουν ελλείμματα στην αξιοποίηση επαρκών στρατηγικών 

μεταγνωστικής, βαθιάς γνωστικής και κριτικής προσέγγισης.  



399 
 

Φάνηκε, επίσης, ότι οι υψηλών επιδόσεων μαθητές επικεντρώνονται σε 

συνολικότερες-γενικότερες στρατηγικές, που αντιμετωπίζουν τη γλωσσική δραστηριότητα ως 

ένα συνολικό πρόβλημα προς επίλυση και δεν τελματώνουν στις επιμέρους δυσκολίες  των 

λεπτομερειών της μικροδομής ενώ παράλληλα ενεργοποιούν πιο αναβαθμισμένες, περίπλοκες 

και απαιτητικές (π.χ. εξαγωγή συμπερασμάτων)  στρατηγικές σε σχέση με την ομάδα 

χαμηλών επιδόσεων (Chamot & El-Dinary, 1999). Τα ποιοτικά μας αποτελέσματα, αιτιολογούν 

το μεγαλύτερο εύρος διάχυσης στην ποικιλομορφία των στρατηγικών που διαθέτουν οι 

υψηλότεροι μαθητές με την ευελιξία και την  επίγνωση της καταλληλότητάς τους, που 

υποστηρίζεται με τον τυπολογικό πλουραλισμό που επέδειξαν (Lau, 2006). Άρα ένα πιθανό 

ερευνητικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις  αποτυπώσεις δεδομένων είναι ότι, κατά το 

δυνατό, η ευρύτητα  διάχυσης και η ισο-κατανεμημένη χρήση και αξιοποίηση πολλαπλών 

στρατηγικών με ποικιλία τυπολογία, σε όλα τα επίπεδα ανάγνωσης και σε όλες τις 

αναγνωστικές φάσεις, αποτελεί ένα εχέγγυο –συνεπιδραστικά με άλλες παραμέτρους- της 

αποτελεσματικής αναγνωστικής προσέγγισης. Μια τέτοια διαπίστωση θα μπορούσε η 

γλωσσοπαιδαγωγική    διάσταση της σχολικής διδασκαλίας να την αξιοποιήσει μεθοδολογικά 

κατά την υλοποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων γλωσσικής μάθησης, εισάγοντας και 

αναπτύσσοντας διδακτικές παρεμβάσεις και μαθησιακές δραστηριότητες προς καλλιέργεια 

και εμπέδωση ευρέος φάσματος στρατηγικών γλωσσικής πρόσκτησης (και παραγωγής 

κατ΄επέκταση), συνεκτιμώντας βέβαια και άλλους παράγοντες της επιτυχούς διδασκαλίας που 

ήδη έχουν αναφερθεί (εξατομικευμένη μάθηση, μαθησιακά στυλ, προϋπάρχον γνωστικό 

υπόβαθρο, συσχετισμός και συμπληρωματικότητα με άλλους διδακτικούς στόχους, κτλ) 

Άλλες έρευνες εξηγούν πως πέρα από την απόκλιση των δύο ιεραρχικά 

διαφοροποιημένων ομάδων αναγνωστών στη χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών 

διαπιστώνονται σημαντικές ποιοτικές διαφοροποιήσεις και στο βαθμό επεξεργασίας και  

βάθους των γνωστικών στρατηγικών, καθώς μαθητές με αναγνωστικές αδυναμίες, αρκούνται 

σε απλοϊκού τύπου, μη βαθιάς επεξεργασίας χρήση στρατηγικών (Botsas &Padeliadou, 2003∙ 

Γρίβα, 2006∙ Griba, Alevriadou & Geladari, 2009∙ Γρίβα, Σέμογλου, Μπούνοβα & Κοσσυβάκη, 2010). 

Τα ποιοτικά μας αποτελέσματα μοιάζουν, επίσης, να συντονίζονται με  άλλη έρευνα 

στην Ελλάδα (Αργύρη, 2015) με 484 μαθητές Ε΄ και Στ΄ δημοτικού σε σχέση με τη χρήση 

γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών ταξινομημένων σε τρία επίπεδα λειτουργίας 

(γενικές, τεχνικές και στρατηγικές βάθους) και σύμφωνα με την οποία προκύπτουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις στη χρήση στρατηγικών βάθους και γενικών στρατηγικών 

ανάμεσα στις ομάδες με χαμηλές και μέτριες αναγνωστικές επιδόσεις από τη μία και στην 

ομάδα με υψηλές επιδόσεις από την άλλη υπέρ της δεύτερης, ενώ δεν αποτυπώθηκαν 
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σημαντικές αποκλίσεις στις τεχνικές στρατηγικές. Οι «στρατηγικές βάθους» αντιστοιχούν 

στην παρούσα εργασία σε στρατηγικές βαθιάς επεξεργασίας που προσιδιάζουν κύρια στην 

ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση κειμένου ενώ οι «τεχνικές» αντιστοιχούν κατά 

προσέγγιση σε αυτές της επιφανειακής επεξεργασίας σε επίπεδο απλής κατανόησης. Εδώ, 

πιθανά εμπλέκονται και τα «αντιφατικά» ευρήματα σε σχέση με  μαθητές/τριες μεσαίων 

γλωσσικών επιδόσεων (π.χ. ο Μ9). Αυτοί, ενώ ενδεχομένως   κάνουν εκτεταμένη και σύνθετη 

αξιοποίηση στρατηγικών κριτικής προσέγγισης και κοινωνικού προβληματισμού, γεγονός που 

αναδεικνύει μια αναβαθμισμένη και ώριμη αναγνωστική συμπεριφορά, που θα μπορούσε να 

τους κατατάξει στους έμπειρους/ικανούς αναγνώστες, παρατηρούμε, ωστόσο, σημαντική 

απουσία μεταγνωστικών στρατηγικών αναγνωστικής αυτεπίγνωσης αλλά και γνωστικών 

βαθιάς επεξεργασίας, δεδομένο έτερο, που πιθανά αιτιολογεί τελικά τις μέτριες επιδόσεις τους 

στην αναγνωστική κατανόηση αλλά και στις άλλες γλωσσικές δεξιότητες. Δεν υπάρχει 

δηλαδή πληρότητα, σφαιρικότητα, ισορροπία, ευρύτητα, ποικιλία και συμπεριληπτικότητα 

στην υλοποίηση αναγνωστικών στρατηγικών, χαρακτηριστικά που φαίνεται να διαθέτουν πιο 

ισχυρά  οι  αποτελεσματικότεροι και υψηλών επιδόσεων μαθητές. Παράλληλα, φαίνεται πως 

πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στους συσχετισμούς που επιχειρούμε ανάμεσα στην 

αναγνωστική ικανότητα και τις μεταβλητές των γλωσσικών επιδόσεων, και στο προϋπάρχον 

γνωστικό υπόβαθρο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δομής του (εύρος, βάθος, 

συστηματοποίηση γνώσεων, λειτουργικότητα αξιοποίησής του, κ.ά.).  

Κατά τεκμήριο οι μαθητές υψηλών επιδόσεων υπερτερούν στη γνωστική συγκρότηση 

αλλά και στις αναγνωστικές εμπειρίες που τους καθιστούν πιο εξοικειωμένους και 

«εκπαιδευμένους» αναγνώστες και άρα πιο έτοιμους και επαρκείς στις περιστάσεις 

αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσκολιών αλλά και πιο «διαθέσιμους» και αποφασιστικούς 

προς τη διεκπεραίωση ολοκληρωμένων και επιτυχημένων μαθησιακών στόχων. Όλα αυτά, 

που σαφώς οι έρευνες τα έχουν μελετήσει μεμονωμένα ως προς τη συνεισφορά και τη 

λειτουργία τους σε σχέση με τη χρήση στρατηγικών, συναρθρώνουν μια συνολικότερη 

προσέγγιση του ζητήματος που πιθανά μπορεί να αιτιολογήσει ορισμένα- σε μια πρώτη 

ανάγνωση-  ερευνητικά «παράδοξα». 

Μια ακόμα παρατήρηση που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην συνεκτίμηση 

στοιχείων της ερευνητικής καταγραφής σε σχέση με την εμπειρική- ποιοτική  προσέγγιση 

αποτίμησης των αποτελεσμάτων εκ μέρους του ερευνητή σχετίζεται και με την φαινομενικά 

παράδοξη- έστω και μικρή- αντιστρόφως ανάλογη υπερίσχυση των ομάδων χαμηλών  και 

μεσαίων επιδόσεων στη χρήση στρατηγικών κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης. Εδώ ο 

ερευνητής είναι σε θέση να διευκρινίσει ότι σε αρκετές αναφορές των υποκειμένων  ιδιαίτερα 



401 
 

του χαμηλού βαθμολογικού επιπέδου που αποτιμήθηκαν ότι ενεργοποιούν τέτοιου τύπου 

στρατηγικές, αυτές λειτούργησαν σε μία κατεύθυνση όχι «αναγνωστικής συνδιαλλαγής», 

«ανοικτού διαλόγου»  και επικοινωνιακής συσχέτισης με το κείμενο και κυρίως του 

σημασιολογικού περιεχομένου του, καθώς η επιστράτευση από μέρους τους αντίστοιχων 

κοινωνικών εμπειριών  και   προσωπικού βιώματος περισσότερο κινήθηκε στη λογική μιας 

αυστηρά αυτοαναφορικής, εσωστρεφούς και μάλλον «εγωκεντρικής», «παιδικού τύπου» 

αναγνωστικής προσέγγισης, όπου το ατομοκεντρικό κοινωνικό βίωμα ανάγεται σε 

αποκλειστικό μέτρο αποτίμησης της κειμενικής πραγματικότητας και συχνά κίνητρο 

αποκλεισμού του κοινωνιογνωστικού κεφαλαίου που αυτή εκπροσωπεί. Ίσως αναγνώστες με 

αναγνωστικές δυσκολίες κατανόησης αναζητούν γνωστική υποστήριξη σε πιο προσβάσιμους 

πόρους πληροφοριών, όπως οι εικόνες, ως κοινό και άμεσο βίωμα της κοινωνικοπολιτισμικής 

τους πραγματικότητας. Γίνεται εν τέλει γνώμονας εσωστρεφούς αντιπαράθεσης με την οπτική 

του κειμένου και λιγότερο δημιουργική αναγνωστική αφόρμηση για συγκλίσεις, 

αναθεωρήσεις, συνεκτιμήσεις, κριτική αντιπαραβολή υποκειμενικοτήτων, όπως δηλαδή, κατά 

κύριο λόγο,  αξιοποιείται από την άλλη μεριά -με τη συνδρομή και των στρατηγικών κριτικής 

ανάγνωσης- από τους/τις μαθητές/τριες της ομάδας του υψηλού επιπέδου. Απλούστερα, η 

διευρυμένη χρήση αναγνωστικών στρατηγικών κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης μοιάζει - 

για την ομάδα των αδύναμων αναγνωστών- ως αντί να αναβαθμίζει την ποιότητα ανάγνωσης 

και να εμβαθύνει τα επίπεδα της κατανόησης να λειτουργεί -εξαιτίας της ατελούς, μη 

συνειδητής και απλοϊκής υλοποίησής τους από τα υποκείμενά τους- υπονομευτικά, 

απλουστευτικά και περιοριστικά για το ποιοτικό αποτέλεσμα της αναγνωστικής διαδικασίας. 

Κι εδώ η περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να «φωτίσει» επαρκέστερααιτιότητες αλλά και τις 

συνέπειες της παραπάνω συνθήκης. 

Ωστόσο, και από άλλες έρευνες επιβεβαιώνεται κυρίως το αντίθετο ή καλύτερα μία εκ 

παραλλήλου ισχύουσα συνθήκη, ειδικά σε ό, τι αφορά στην αναγνωστική κατανόηση∙ Όλοι οι 

μαθητές , ανεξαρτήτως επιδόσεων, εφαρμόζουν γλωσσικές στρατηγικές αλλά το συγκριτικό 

πλεονέκτημα των μαθητών με υψηλές επιδόσεις έγκειται στην ικανότητα οι τελευταίοι να 

επιλέγουν συνειδητά την κατάλληλη στρατηγική στην ενδεδειγμένη γλωσσομαθησιακή και 

επικοινωνιακή περίσταση (Cohen, 1998). Αποκλίνουν στον τρόπο χρήσης τους με την έννοια 

ότι υπερτερούν στο ότι επιλέγουν συνειδητά την πλέον κατάλληλη ή τον πλέον κατάλληλο 

συνδυασμό στρατηγικών σε σχέση με το προς επιτέλεση γλωσσικό έργο (Chamot & El-Dinary, 

1999∙ Oxford et al., 2004∙ Gavriildou  & Psaltou-Joycey, 2008). Εκεί είναι που υπερτερούν οι 

μαθητές με υψηλές γλωσσικές επιδόσεις σε σχέση με τους λιγότερο αποτελεσματικούς. Και 

μέσω αυτής της οπτικής  ίσως -μεταξύ άλλων- θα πρέπει να εξηγήσουμε τα 
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«ουδετεροποιημένα» αποτελέσματα της ποσοτικής μας έρευνας, που δεν επιβεβαίωσε 

στατικώς σημαντικές αποκλίσεις στην ποσοτική χρήση συγκεκριμένων τύπων στρατηγικών ή 

επιπέδων ανάγνωσης ανάμεσα σε κατηγορίες μαθητών με τις γλωσσομαθησιακές επιδόσεις ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή της ερευνητικής υπόθεσης138. Ωστόσο, η ποιοτική μας έρευνα 

κατοχύρωσε μεν ποσοτικού τύπου αποκλίσεις αλλά κυρίως –και αυτό αποτελεί το σημείο 

αιχμής- ανέδειξε  ποιοτικές διαφοροποιήσεις ως προς το είδος και την καταλληλότητα των 

στρατηγικών που αξιοποίησαν οι ικανότεροι αναγνώστες για την επίτευξη μιας συγκεκριμένης 

αναγνωστικής διαδικασίας με συγκεκριμένες κειμενικές προδιαγραφές και απαιτήσεις 

πληροφοριακής, ερμηνευτικής και κριτικής ικανότητας προσέγγισης. 

Οι ικανοί γλωσσικά μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν και να ενεργοποιούν 

στρατηγικές με ευέλικτο τρόπο και να τις προσαρμόζουν στις απαιτήσεις της εκάστοτε 

γλωσσικής πρόσκτησης. Δείχνουν προσαρμοστικότητα και κριτική επίγνωση στην 

αναγνωστική περίσταση χρήσης τους. Αντίθετα, οι χαμηλών επιδόσεων-και ως ένα σημείο και 

οι μετρίων επιδόσεων μαθητές- εφαρμόζουν τις «εγκατεστημένες» στρατηγικές τους κάπως 

στερεοτυπικά, ανελαστικά χωρίς να λαμβάνουν πάντα υπόψη τα αρνητικά αναγνωστικά 

αποτελέσματα ή να τα συνδέουν με τη χρήση των συγκεκριμένων στρατηγικών.Τόσο οι 

ικανοί όσο και οι λιγότερο ικανοί αναγνώστες/μαθητές αξιοποίησαν τις πιο απλοϊκές 

γνωστικές στρατηγικές επιφανειακής επεξεργασίας∙ μόνο που οι δεύτεροι τις χρησιμοποιούν 

σχεδόν μονοπωλιακά, περιορισμένα και σε κάθε περίσταση, υλοποιώντας μια λιγότερο 

παραγωγική ανάγνωση, που όταν το κείμενο προβάλλει μεγαλύτερες σημασιολογικές, 

λεξιλογικές, γραμματικοσυντακτικές δυσκολίες και ερμηνευτικές αντιστάσεις, οι 

προαναφερόμενες στρατηγικές (λ.χ. παράλειψη, επανάγνωση, χρήση εικόνας, κ.ά.) δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν στις αναγνωστικές προκλήσεις.  

Ωστόσο, οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως διαθέτουν –οι αδύναμοι 

γλωσσοαναγνωστικά μαθητές- κάποιο μεταγνωστικό έλεγχο (Μαστροθανάσης, Γελαδάρη & 

Γρίβα, 2010) , εφόσον επισημαίνουν τα αναγνωστικά εμπόδια, προβαίνουν σε διαδικασίες 

στρατηγικών αναπροσαρμογών αλλά με ανεπαρκή αποτελέσματα.  Σαν τον αθλητή δρόμου 

μεγάλων αποστάσεων που οφείλει να προσαρμόζει το τρέξιμό του στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιομορφίες του δρόμου που διασχίζει. Κατά αυτόν τον τρόπο 

αιτιολογείται και γιατί πολλές έρευνες εξαίρουν ως βασική δεξιότητα και πλεονέκτημα στη 

χρήση και υλοποίηση στρατηγικών από ικανούς και επαρκείς αναγνώστες την ικανότητά τους, 

όχι μόνο να γνωρίζουν τις ποικίλες στρατηγικές, αλλά να είναι σε θέση να  επιλέγουν ευέλικτα  

                                                           
138Εκτός από τον πολύ σημαντικό προαναφερόμενο συσχετισμό υψηλών επιδόσεων –στρατηγικών κριτικού στοχασμού και 
επεξεργασίας. 
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τις κατάλληλες και πλέον αποτελεσματικές  κάθε φορά, να τις (ανα)προσαρμόζουν στην 

ειδική αναγνωστική περίσταση και στις ιδιαίτερες κειμενικές συνθήκες, ώστε να επιτυγχάνουν 

τα καλύτερα δυνατά αναγνωστικά αποτελέσματα.Η αναγνωστική διαχείριση των κειμένων 

που επιλέχτηκαν ως αναγνωστικά αντικείμενα στη διαδικασία της προφορικής 

εξωτερίκευσης- κειμένων υβριδικών (βλ. κείμενα για ΠΠΕ) με ειδικές, αυξημένες- απαιτήσεις 

σε ποικίλα επίπεδα (γλωσσικό, δομικό, ιδεολογικό, κοινωνικοπολιτισμικό, κλπ) υποδείκνυε 

την ενεργοποίηση αντίστοιχα ποικίλων και κατάλληλων στρατηγικών με έμφαση σε όσες 

ανήκουν στο ερμηνευτικό και κριτικό επίπεδο προσέγγισης. Και αυτά , σύμφωνα με την 

έρευνα, φάνηκε να συγκλίνουν προς τους μαθητές με υψηλές γλωσσικές επιδόσεις. 

7.4.2 Γιατί οι καλοί μαθητές-αναγνώστες αξιοποιούν περισσότερο σύνθετες 

στρατηγικές; 

Έχει ήδη εξηγηθεί πως οι μαθητές με αναγνωστική ανωριμότητα/ απειρία (λχ με δυσκολίες 

αναγνώρισης λέξεων ή χαμηλό γλωσσογνωστικό υπόβαθρο (Paris & Stahl, 2005) αναλώνονται 

σε κατά λέξη κατανόηση και επικεντρώνονται σε μικροκειμενικά στοιχεία του κειμένου με 

αποτέλεσμα να χάνουν «τη μεγάλη εικόνα» του κειμενικού κόσμου, γεγονός που τους 

αποτρέπει από την ευκαιρία να διευρύνουν τα επίπεδα κατανόησης και επιστράτευσης 

στρατηγικών που εμπλέκουν το συγκείμενο και το περικείμενο, όπως οι στρατηγικές κριτικής 

και κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης. Αυτό συνδέεται και με έρευνες που επιβεβαιώνουν 

ότι  η ενεργοποίηση στρατηγικών απαιτεί ένα ελάχιστο όριο/κατώφλι γλωσσικής κατάκτησης 

(μίνιμουμ γλωσσογνωστικό κεφάλαιο) , ώστε να ενεργοποιηθούν και να υλοποιήσουν το ρόλο 

τους οι στρατηγικές. Οι ανώριμοι αναγνώστες (χαμηλού επιπέδου μαθητές) υπολείπονται 

συχνά σε γλωσσογνωστικές υποδομές που προϋποθέτει η σχολική τους ηλικία (λχ ανεπαρκείς 

λεξιλογικές και γραμματικοσυντακτικές δεξιότητες),  με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να 

ενεργοποιήσουν τις κατάλληλες στρατηγικές κατανόησης (Griva, Kamaroudis & Geladari, 2010). 

Το γλωσσομαθησιακό χάσμα που εμφανίζεται ανάμεσα σε ικανούς και αδύναμους 

αναγνώστες/μαθητές –συνήθως σε μικρές ηλικίες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης- επιτείνεται 

και ενδυναμώνει και το ψυχοσυναισθηματικό αναπαράγοντας στρεβλά μαθησιακά και 

αναγνωστικά στερεότυπα και επισωρεύοντας πλάι στα μεταγνωστικά ελλείμματα και 

αντικίνητρα μάθησης, όπως η αδράνεια, η απώλεια προσοχής που οδηγούν στην 

αποδιοργάνωση της όλης διαδικασίας (Σπαντιδάκης, 2004), που υποσκάπτουν την αυτοεικόνα 

και την αυτοπεποίθησή τους (Paris & Oka, 1986), να αποφεύγουν την εμπλοκή τους σε 

ανάλογες μαθησιακές δραστηριότητες (Μαράκη & Κολαρά, 2009) και κατά συνέπεια να 
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αρχίζουν να υποβαθμίζονται βασικές γλωσσικές δεξιότητες, όπως το λεξιλόγιο και ο βαθμός 

χρήσης και αξιοποίησης στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης. 

Επιπλέον, όπως έχει εξηγηθεί, σύμφωνα με το μοντέλο των γνωστικών σχημάτων, η 

γνώση και η μάθηση οικοδομούνται μέσω της αφομοίωσης των νέων πληροφοριών (λχ μέσω 

της ανάγνωσης) αλλά και τη δυναμική και επιδραστική ενεργοποίηση μετασχηματιστικών 

διεργασιών που επιφέρουν (Piaget, 1976). Ίσως, τα πολύ απλοϊκά, μη εμπλουτισμένα γνωστικά 

σχήματα λ.χ. μαθητών με λίγες ή συγκεχυμένες και μη συνεκτικές γνώσεις και αντίστοιχο 

μαθησιακό υπόβαθρο είτε η πρώτη, επιδερμική και γρήγορη ανάγνωση χωρίς κίνητρα και 

προσοχή ακόμα και των έμπειρων αναγνωστών δεν ευνοούν την ενεργοποίηση αφομοιωτικών 

αλλά και αναπροσαρμοστικών διεργασιών με αποτέλεσμα τα νέα δεδομένα  είτε απλά να 

«επικάθονται» προσθετικά στα υπάρχοντα γνωστικά σχήματα ή ακόμα και ξεκομμένα να 

μένουν μετέωρα μακριά από αυτά, χωρίς αλληλεπιδραστικούς συσχετισμούς  που 

αναπλαισιώνουν τις νέες πληροφορίες αναβαθμίζοντας και αυτές και τα υπάρχοντα γνωστικά 

σχήματα. Ίσως αυτό απλά αντιστοιχεί στην απλή ή και ελλιπή κατανόηση. Και ίσως για αυτό 

τον λόγο μαθητές χαμηλής μαθησιακής επίδοσης ενδιαφέρονται περισσότερο ή 

προσκολλώνται σε κατά λέξη ανάγνωση χωρίς να μπορούν να δουν συνολικότερα  και 

βαθύτερα το κείμενο. Εάν, όμως, ο μαθητής έχει ένα πλούσιο και καλά οργανωμένο γνωστικό 

οπλοστάσιο δομημένων εγγραφών, τότε έχει τη δυνατότητα και περισσότερα δεδομένα να 

ανακαλεί και περισσότερες και πιο ισχυρές συνδέσεις να υλοποιεί και πιο περίπλοκους 

γνωστικούς μηχανισμούς να ενεργοποιεί είτε εμπλουτίζοντας το υπάρχον υλικό είτε 

αναπροσαρμόζοντάς  το είτε απορρίπτοντας και αμφισβητώντας την νεοπροσληφθείσα 

πληροφορία είτε αναγνωρίζοντας αντιθέσεις, ασυμβατότητες, συγκλίσεις, ομοιότητες, 

διεκπεραιώνοντας με άλλα λόγια μια πιο ουσιαστική, βαθιά, κριτική προσέγγιση.  

Επίσης, οι προϋπάρχουσες γνώσεις που, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, έχουν 

αυτοοργανωθεί σε γνωστικά σχήματα λειτουργούν ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων και διαμόρφωσης αυτονόητων εικασιών κατά την αναγνωστική 

διαδικασία. Όσο πιο εμπλουτισμένο είναι το γνωστικό μας υπόβαθρο τόσο περισσότερα κενά, 

ως αναγνώστες, μπορούμε να συμπληρώσουμε, να υποθέσουμε ή να αναγνωρίσουμε και άρα 

να επιτελέσουμε μια πιο άμεση και αποτελεσματική ανάγνωση. Ποιος θα αφομοιώσει 

περισσότερες και πιο έγκυρα πληροφορίες από ένα κείμενο σχετικό με πυρηνική φυσική, ένας 

φοιτητής της φιλολογίας ή της φυσικής; Κάτι τέτοιο, λοιπόν , είναι πλεονέκτημα για τους 

αναγνώστες με πλούσιο γνωστικό κεφάλαιο, ειδικά όταν έρχονται αντιμέτωποι  με κείμενα 

απαιτητικά που προϋποθέτουν ιδιαίτερα δυναμική και ενεργητική εμπλοκή τους για την 

άντληση νοημάτων είτε απαιτούν υψηλά στάνταρτ γνωστικών δεδομένων. Έτσι, ενώ όλοι οι 
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μαθητές διεκπεραιώνουν σχετικά ικανοποιητικά απλά κείμενα περιγραφικού ή αφηγηματικού 

ύφους, σε κείμενα με ειδικό θεματικό περιεχόμενο, με επιστημονικό υπόβαθρο, με 

επιχειρηματολογικές αναλύσεις και κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις, οι αδύναμοι μαθησιακά 

μαθητές αντιμετωπίζουν εμφανείς δυσκολίες και αναγνωστικά αδιέξοδα, γεγονός που είτε 

τους αποθαρρύνει μαθησιακά είτε τους οδηγεί σε ψευδοκατανόηση επιφανειακού τύπου. 

Τα ποσοτικά δεδομένα της παρούσας εργασίας  επιβεβαίωσαν μερικώς και γενικώς μια 

συσχέτιση  των επιδόσεων με χρήση συνολικά των στρατηγικών.  Βέβαια, η μεμονωμένη 

στατιστικά σημαντική διαφορά που αφορά στις στρατηγικές κριτικού στοχασμού και κριτικής 

επεξεργασίας και της επίδοσης δεν στοιχειοθετεί βάσιμες θεωρήσεις γενικευτικού τύπου. 

Έτσι, απαιτούνται περαιτέρω στατιστικές δοκιμές και έρευνες, και τέλος παρατηρείται  μια  

αδυναμία των δεδομένων να επιβεβαιώσουν και άλλες διαφαινόμενες αλληλεξαρτήσεις που 

ανέδειξε η ποιοτική έρευνα. Τα ζητήματα αυτά σχολιάστηκαν αναλυτικά σχετικά στην 

ενότητα της μεθοδολογίας της έρευνας. Εδώ μεταφέρουμε κάποιες κεντρικές θέσεις που 

συνοπτικά διευθετούν τις «αντικανονικότητες» της ερευνητικής αυτής «απόκλισης». 

I. Όπως εξηγήθηκε, τα ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνάς μας δεν επιβεβαίωσαν –

εκτός λίγων περιπτώσεων-  σημαντικές αποκλίσεις  στο εύρος χρήσης στρατηγικών από 

υψηλούς, μέτριους και χαμηλούς βαθμολογικά μαθητές. Τα ποιοτικά, όμως, έδειξαν μια σαφή 

υπεροχή τους τόσος στο εύρος όσο και στο ποιοτικό περιεχόμενό τους: στρατηγικές που 

υπηρετούν την ερμηνευτική και κριτική ανάγνωση των κειμένων.Η έρευνα του/της Anderson 

(1991)- και εδώ συγκλίνουν τα συμπεράσματά του με αυτά της παρούσας ποσοτικής  έρευνας- 

έδειξε ότι τόσο η ομάδα υψηλών όσο και η ομάδα χαμηλών γλωσσικών επιδόσεων 

αξιοποιούσε με παρόμοιο τρόπο τις στρατηγικές κατανόησης (σε ακαδημαϊκά κείμενα). Γιατί, 

όμως, δεν καταλήγουν στα ίδια αναγνωστικά αποτελέσματα; Η διαφοροποίησή τους έγκειται 

στην αποτελεσματικότητα χρήσης, καθώς η πρώτη ομάδα οδηγείται σε επιτυχέστερες 

αναγνωστικές επιδόσεις από τη δεύτερη. Η Anderson, λοιπόν,  υποστηρίζει ότι αυτό το 

εύρημα υποδεικνύει πως η αποτελεσματικότητα της ανάγνωσης δε σχετίζεται μόνο με τη 

γνώση και εφαρμογή των στρατηγικών αλλά και με άλλους υποστηρικτικά συμβαλλόμενους 

παράγοντες, όπως η δεξιότητα συνθετικής-συνδυαστικής χρήσης των στρατηγικών, 

προϋπόθεση που δε δύναται να αναδείξει μια ποσοτική έρευνα.  

II. Μια άλλη πιθανή αιτιολόγηση ενδεχομένως συνδέει τα ελλειμματικά αναγνωστικά 

αποτελέσματα με άλλου τύπου-πέραν των στρατηγικών- ανεπαρκείς αναγνωστικές δεξιότητες, 

όπως η αναγνωστική ευχέρεια, δυσλειτουργία που ίσως αποσπά την προσοχή των μαθητών 
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κατά την διεκπεραίωση αναγνωστικών προαπαιτούμενων χαμηλού επιπέδου139 και οι οποίες 

δεσμεύουν τελικά γνωστικούς πόρους βαθύτερης κατανόησης και μεταγνωστικής 

επεξεργασίας –στρατηγικές στις οποίες φαίνεται ότι υστερούν-, καθώς η γέφυρα από την 

αποκωδικοποίηση στην κατανόηση είναι (ακόμα και στο Γυμνάσιο) σαθρή (Pikulski & Chard, 

2005). Έτσι, οι μαθητές αυτοί, αν και  διαθέτουν ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο επίγνωσης 

στρατηγικών ανάγνωσης-έστω και των απλούστερων- μειονεκτούν στην εφαρμογή τους, 

καθώς τους έχουν ήδη διαφύγει σημαντικές και προαπαιτούμενες κειμενικές πληροφορίες και 

γλωσσογνωστικό υλικό που δεν μπορεί να αναπληρώσει η διαχείριση των στρατηγικών που 

επιστράτευσαν, οπότε οδηγούνται σε σημασιολογικά ατοπήματα, ερμηνευτικές αντιφάσεις και 

αναγνωστικά αδιέξοδα που πιθανόν να αποδυναμώνει και την «εμπιστοσύνη» τους τόσο τις 

μαθησιακές τους δυνατότητες (ψυχοσυναισθηματική επίπτωση) όσο και στην αξία των 

χρησιμοποιηθεισών  στρατηγικών (γνωστική- μεταγνωστική συνέπεια). 

III. Στην έρευνα της Chen (2009),  διαπιστώθηκε πως συχνά και οι μαθητές με μέτριες και 

υψηλές επιδόσεις αγνοούσαν ή κυρίως παραμελούσαν κάποιες στρατηγικές είτε από 

μεταγνωστική πρόθεση, θεωρώντας τες  αναποτελεσματικές για αυτούς, είτε απλά από 

εγκαθιδρυμένη αναγνωστική συνήθεια».Τέτοια ερευνητικά δεδομένα, όπως τα παραπάνω, μας 

κατευθύνουν σε συμπληρωματικές και παράπλευρες εκδοχές σε σχέση με τη λειτουργία των 

στρατηγικών, με την έννοια ότι ενδέχεται σε κάποιες γλωσσομαθησιακές περιστάσεις ή για 

συγκεκριμένα υποκείμενα η ενεργοποίηση πολλών και διαφορετικών στρατηγικών ανάγνωσης 

να λειτουργεί εποικοδομητικά και ενισχυτικά για τη γλωσσική πρόσκτηση ενώ για άλλους 

αρκεί ίσως ένας σχετικά περιορισμένος αριθμός στρατηγικών, τις οποίες το υποκείμενο έχει 

επιλέξει και αναγνωρίσει ως αποτελεσματικές γι αυτόν και οι οποίες τον οδηγούν σε ίδια ή και 

καλύτερα αποτελέσματα, εφόσον τις αξιοποιεί σωστά και έγκυρα. Από την άλλη η χρήση 

πολλών και ποικίλων στρατηγικών δεν εξασφαλίζει αναγνωστική αποτελεσματικότητα, εάν 

δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις της καταλληλότητας της επιλογής τους για την αρμόζουσα 

γλωσσική δραστηριότητα και του ικανοποιητικού συντονισμού, συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασής τους. 

IV. Mια παρόμοια πιθανή εξήγηση, σύμφωνα με τη Block (1986) είναι πως «η χρήση 

στρατηγικών κατανόησης από «φτωχούς» αναγνώστες/μαθητές με χαμηλές αναγνωστικές 

επιδόσεις δεν έχει αποκτήσει ακόμα το βαθμό «αυτοματοποίησης» που πιθανά έχουν 

αναπτύξει οι έμπειροι αναγνώστες. Το δεδομένο αυτό ίσως τους προσδίδει μεγαλύτερη 

επίγνωση των στρατηγικών και των διαδικασιών που χρησιμοποιούν, καθώς αποπειρώνται να 

                                                           
139Λ.χ. αποκωδικοποίηση γραφήματος-φωνήματος, ελλιπής αυτοματισμός στην ορθογραφική και γραφηματική επεξεργασία 
και προβληματική κατά συνέπεια σύνδεση με το νοηματικό τους περιεχόμενο, κ.ά. (Nichols et al., 2009) 
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επιλύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την ανάγνωση» και τα οποία οι καλοί 

αναγνώστες τα ξεπερνούν σχεδόν «αυτόματα». 

V. Στο ποσοτικό μέρος της έρευνας η μη επιβεβαίωση  μίας ευρείας  ποσοτικής υπεροχής 

στη χρήση συγκεκριμένων τύπων στρατηγικών και κυρίως των πιο σύνθετων και απαιτητικών 

(με την σημαντικότατη εξαίρεση αυτών της κριτικής επεξεργασίας) εκ μέρους των μαθητών 

με υψηλές αναγνωστικές επιδόσεις  εν μέρει μπορεί να εξηγηθεί όχι ως πραγματική έλλειψη 

συσχετισμού αλλά ως αναγνώριση της προτεραιότητας της ποιοτικής αξιοποίησης 

στρατηγικών εκ μέρους τους τόσο ως προς την καταλληλότητα και τη συμβατότητα της 

συγκεκριμένης στρατηγικής με την επικαιροποιημένη αναγνωστική  περίσταση όσο και ως 

προς τη δεξιότητα  συνδυαστικής χρήσης τους. Σε αυτήν την περίσταση η αρχή της 

«οικονομίας» των γλωσσικών μέσων και η εξοικονόμηση νοητικών πόρων ενδεχομένως να 

αποτελεί την ειδοποιό διαφορά μεταξύ των μαθητών με αναγνωστικές αποκλίσεις 

μεταφέροντας το «μυστικό» της επιτυχίας όχι στο «πόσο» αλλά στο «πως» και ποιες». Η 

ευέλικτη επιλογή , ανάλογα με την αναγνωστική περίσταση στρατηγικών εξασφαλίζει στον 

αναγνώστη αποτελεσματικότητα της κατανόησης (Παυλίτσα, Αλευριάδου & Γρίβα, 2010). 

Ειδικά οι μαθητές με υψηλές αναγνωστικές επιδόσεις και οι οποίοι έχουν σε μεγάλο βαθμό 

αυτοματοποιήσει σημαντικό ποσοστό των στρατηγικών τους ενισχύοντας έτσι το επίπεδο των 

αναγνωστικών τους δεξιοτήτων είναι πολύ πιθανό να μην τις καταγράφουν ως σκόπιμες και 

διακριτές στρατηγικές εντάσσοντάς τες σε μία «ρουτίνα» ανάγνωσης, σε αντίθεση με τους  

λιγότερο ικανούς αναγνώστες, οι οποίοι «εξαναγκάζονται» με βάση τις «σκοπέλους» του 

κειμένου, να επιστρατεύουν περισσότερες στρατηγικές. Ίσως έτσι εξηγούνται ότι και οι 

χαμηλής επίδοσης μαθητές στη διαδικασία της εξωτερίκευσης ενεργοποίησαν αρκετές 

στρατηγικές κυρίως, βέβαια, επιφανειακής γνωστικής προσέγγισης αλλά και τα μη 

προσδοκώμενα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας (Ikeda & Takeuchi’s in Chamot, 2005). 

Στην ποιοτική πάλι έρευνα ναι μεν διαπιστώνεται μια υπεροχή των μαθητών υψηλών 

επιδόσεων στο πλήθος και  την ποικιλία αλλά κυρίως στο ποιοτικό περιεχόμενο και τα 

ειδολογικά χαρακτηριστικά των στρατηγικών που αξιοποιούν. 

Συνολικά, διαπιστώνεται πως οι χαμηλού  γλωσσικού επιπέδου μαθητές φαίνεται να 

υστερούν όχι τόσο ή μόνο  στην ευρύτητα, το πλήθος και τη συχνότητα ενεργοποίησης 

στρατηγικών (όχι ότι δεν υπάρχει και αυτό) αλλά κυρίως α) στο είδος και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των στρατηγικών που αξιοποιούν και β) στον τρόπο που έχουν μάθει ή 

συνηθίσει να τις υλοποιούν, που είναι μάλλον αυτοματοποιημένος, επιφανειακός, 

ισοπεδωτικά και ομοιόμορφα ενεργοποιούμενος (δηλαδή, ίδια τακτική για όλες τις 

περιπτώσεις χωρίς μεταγνωστικό έλεγχο της καταλληλότητάς του) και χωρίς αυτεπίγνωση σε 
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συνδυασμό με ένα ελλειμματικό, αδύναμο και μη υποστηρικτικό γνωστικό υπόβαθρο, ώστε 

να στηρίξει μαθησιακά τη συνολική προσπάθεια, η οποία συχνά μπορεί να διαπνέεται από 

καλές «προθέσεις» και φιλόδοξους αναγνωστικούς στόχους αλλά «παραπαίει» στην 

υλοποίηση και τόσο πιο αναποτελεσματικά όσο προοδευτικά αναβαθμίζονται οι απαιτήσεις, η 

συνθετότητα και οι αναγνωστικές προδιαγραφές των κειμενικών ειδών και η ποικιλομορφία 

των στρατηγικών που ενδείκνυται να αναδειχτούν. 

7.4.3 Ο ρόλος των μεταγνωστικών στρατηγικών στη γλωσσική επίδοση 

O Numan (1999) ισχυρίζεται ερευνητικά πως οι υψηλότερες γλωσσικές επιδόσεις των 

μαθητών συνδέονται με μεγαλύτερη γκάμα και ικανότητα επιστράτευσης μεταγνωστικών 

στρατηγικών. Το ίδιο πρεσβεύουν και έρευνες εστιασμένες στη χρήση αποκλειστικά της 

μητρικής γλώσσας σε σχέση με τον ενισχυτικό ρόλο των μεταγνωστικών στρατηγικών στις 

υψηλές γλωσσικές επιδόσεις γλωσσικές. Οι μαθητές υψηλότερων γλωσσικών/μαθησιακών  

επιδόσεων έχουν μεγαλύτερη επίγνωση τόσο του είδους και της λειτουργίας της στρατηγικής 

που αξιοποιούν, καθώς και την αιτιολογία χρήσης της (Green & Oxford, 1995∙ Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 2005). Ενώ οι φτωχότεροι γλωσσικά μαθητές υστερούν σε μεταγνωστικό επίπεδο 

προσχεδιασμού και αυτορρύθμισης της μάθησης. 

Έχει παρατηρηθεί –και στην παρούσα έρευνα- ότι μαθητές με χαμηλή αναγνωστική 

αποτελεσματικότητα (χαμηλών επιδόσεων) έκαναν αρκετά εκτεταμένη χρήση ποικίλων 

στρατηγικών θεωρώντας πως εξασφάλιζαν έγκυρα και την επάρκεια πρόσκτησης του 

κειμένου αγνοώντας συχνά παρανοήσεις, νοηματικές αλλοιώσεις ή ερμηνευτικές 

παρεκτροπές. Δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο ότι όλοι οι αναγνώστες που θεωρούν ότι 

κατανοούν ένα κείμενο ικανοποιητικά ότι το κατορθώνουν στην πραγματικότητα. Η έρευνα 

των (Maki, 1998 in Graesser, 2007) διαπιστώνει ότι υπάρχει χαμηλός συσχετισμός ανάμεσα στο 

βαθμό επίγνωσης των αναγνωστών για το επίπεδο κατανόησης ενός κειμένου και στο βαθμό 

πραγματικής κατανόησης που διερευνήθηκαν με ειδικά τεστ κατανόησης. Συχνά σε έρευνες 

διαπιστώνονται αδυναμίες των μαθητών να διακρίνουν τις αποτελεσματικές στρατηγικές 

ανάγνωσης από τις αναποτελεσματικές, που υποδηλώνει κυρίως ελλείμματα μεταγνωστικού 

τύπου στην αξιολόγηση και ενσυνείδητη αξιοποίηση της αναγνωστικής εμπειρίας και των 

στρατηγικών που ήδη διαθέτουν, ώστε να ενισχύσουν αυτορρυθμιστικά τις αναγνωστικές τους 

δεξιότητες (Belet & Gursoy, 2008∙ Carrell, Pharis, & Liberto 1989∙ Green & Oxford, 1995∙ 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005∙ Pressley & Afflerbach, 1995). Αδυνατούν να εντοπίσουν έγκαιρα και 

έγκυρα ελλείψεις/χάσματα αναγνωστικής κατανόησης και δεν έχουν έλεγχο της πορείας της 
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αναγνωστικής διαδικασίας (Baker & Brown, 1981) και έχουν περιορισμένη επίγνωση της 

σπουδαιότητας απλών στρατηγικών ρυθμιστικού τύπου (λ.χ. η επανάγνωση, η ρύθμιση της 

αναγνωστικής  ταχύτητας για την ενίσχυση της άντλησης πληροφοριών, η παλινδρομική 

ανάγνωση ως μέσο επαναφοράς της προσοχής σε «κρίσιμα» κειμενικά χωρία, κ.ά.). Το 

κριτήριο διαφοροποίησης εδώ, λοιπόν , αφορά την αυτοματοποιημένη και αυθόρμητη ή μη 

ενεργοποίηση του μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας της κατανόησης, 

που όταν αυτή υπολειτουργεί στους ανεπαρκείς αναγνώστες, αυτοί αδυνατούν να εντοπίσουν 

ασυνέπειες και σημασιολογικά χάσματα σε ένα κείμενο (Mokhtari & Reichard 2002, Wenden 

1991).  

Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις η ενεργοποίηση μιας στρατηγικής ακόμα και αν θα 

είναι η ενδεδειγμένη δεν εξασφαλίζει την αναγνωστική ευστοχία της κατανόησης140.Αντίθετα, 

ενδεχομένως να λειτουργεί ως αναγνωστικός «τυφλοσούρτης», ως ένα αόριστο και μη 

σταθμισμένο από τον ίδιο τον μαθητή γνωστικό «πασπαρτού», που αντί να επιλύει γνωστικά 

προβλήματα, δημιουργεί συχνά την ψευδαίσθηση της γνωστικής αποτελεσματικότητας και 

άρα διευρύνονται και βαθαίνουν τα γνωστικά ελλείμματα. Π.χ. μαθητές με χαμηλές κυρίως 

γλωσσικές επιδόσεις και εφαρμόζοντας επιπόλαια και επιφανειακά τη στρατηγική της 

εξαγωγής νοήματος από τα συμφραζόμενα σε περίπτωση λ.χ. άγνωστης λέξης, σε κάποιες  

περιπτώσεις οδηγούνται σε ατυχή αποτελέσματα κατανόησης, αγνοώντας άλλες στρατηγικές 

(λ.χ. χωρισμός της λέξης στα συνθετικά της μέρη), που στη συγκεκριμένη αναγνωστική 

εμπλοκή θα ήταν πολύ περισσότερο ενδεδειγμένη και τελεσφόρα. 

 Κατ΄αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να αιτιολογείται στην παρούσα έρευνα και η 

διαφοροποίηση των αναγνωστικών επιπέδων μαθητών, που παρόλο που διαθέτουν σχετικά 

ικανοποιητικό εύρος   χρήσης γνωστικών στρατηγικών  το μεταγνωστικό τους  «οπλοστάσιο» 

είναι φτωχό σαν να μην «εμπλέκονται» με απόλυτη συνείδηση και «νόημα» στη διαδικασία. 

Συχνά αυτοί οι μαθητές, με έλλειμμα μεταγνώσης κατά την υλοποίηση του ΠΠΕ δεν 

μπορούσαν να αξιολογήσουν ικανοποιητικά (αδυναμία, δηλαδή, για έλεγχο/αξιολόγηση 

έργου) την αποτελεσματικότητα της αναγνωστικής τους δραστηριότητας, οπότε αδυνατούσαν 

να εμπλακούν σε ή να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς και στρατηγικές αυτοδιόρθωσης και 

αυτορρύθμισης με αποτέλεσμα να εκλαμβάνουν τις σημασιολογικές ανακολουθίες και τα 

νοηματικά «απρόοπτα» ως αναγνωστικά αδιέξοδα, που άλλοτε τα αποδίδουν σε αδυναμίες 

                                                           
140Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι εφάρμοσαν για παράδειγμα  (Μ17 & Μ18) την ενδεδειγμένη 
στρατηγική (της επανάληψης της ανάγνωσης-επαναφοράς σε σημείο του κειμένου), όταν διαπίστωσαν κάποιο 
σημασιολογικό χάσμα ή αντίφαση αλλά παρόλη τη σωστή ενεργοποίηση της στρατηγικής, αυτή δεν απέδωσε καρπούς, δεν 
οδήγησε σε επιθυμητό αποτέλεσμα αποκατάστασης της κειμενικής συλλογιστικής . Αντίθετα , διαμόρφωσε συνθήκες για 
νέους αποπροσανατολισμούς και αναγνωστικές αστοχίες, με τη σιγουριά πλέον από πλευρά τους του ενδεδειγμένου 
αναγνωστικού χειρισμού. 
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του κειμένου και της αντιφατικότητας του συντάκτη είτε σε συνολικά προσωπική, μαθησιακή  

τους ανεπάρκεια, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά και την ίδια την αναγνωστική προσπάθεια 

αλλά και την αυτοεικόνα τους εν γένει, ως μαθησιακά υποκείμενα, με αρνητικές επιπτώσεις 

σε ψυχοσυναισθηματικό κυρίως επίπεδο αλλά και σε γνωστικό/μεταγνωστικό, εφόσον 

οδηγούνται σε παραποιημένα αξιολογικά συμπεράσματα σε σχέση με τους πραγματικούς 

λόγους αναγνωστικής αναποτελεσματικότητας (λ.χ. μη εφαρμογή της κατάλληλης 

στρατηγικής στη συγκεκριμένη αναγνωστική περίσταση).  

Τόσο η θεματική ποιοτική ανάλυση των ποιοτικών δεδομένης της έρευνας και η 

επεξεργασία τους όσο και ποικίλες αναφορές  των υποκειμένων της έρευνας  για τους 

εσωτερικούς μηχανισμούς λειτουργίας στη διάρκεια της αναγνωστικής εμπειρίας κατέδειξε, 

καθώς φαίνεται, ότι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις, ενώ γνωρίζουν και κατονομάζουν 

δηλωτικά ποιες στρατηγικές έχουν μάθει να χρησιμοποιούν, ωστόσο τις εφαρμόζουν 

επιφανειακά, μηχανιστικά και κάπως ισοπεδωτικά σε όλες τις κειμενικές περιστάσεις, σε όλες 

τις αναγνωστικές φάσεις και σε όλη την έκταση του κειμένου. Οι ερευνητικές αυτές 

παρατηρήσεις συνάδουν με ένα ευρύ φάσμα συμπερασμάτων πολλών ερευνών. Η εξήγηση 

πρέπει να αναζητηθεί στον τρόπο και την μέθοδο ενσωμάτωσης και υιοθέτησης αυτών των 

στρατηγικών από τους μαθητές αυτούς. Σύμφωνα  με ερευνητές (Irwin, 1986/ Giasson, 2014) 

συχνά οι αναγνώστες εφαρμόζουν τις σχετικά απλές στρατηγικές με έναν «τεχνικό» 

χαρακτήρα, ως «οδηγίες χρήσης», μεμονωμένα και αποστασιοποιημένα από μια πιο ολιστική, 

συνδυαστική νοητική διαδικασία που αποτελεί η ανάγνωση ως ενιαία σύνθεση πολλαπλών 

παραμέτρων. Είναι σαν κάποιος επίδοξος οδηγός αυτοκινήτου να έχει αποκτήσει επιμέρους 

οδηγικές δεξιότητες, λ.χ. να αποκωδικοποιεί τα σήματα του ΚΟΚ, να αλλάζει τις ταχύτητες 

του κιβωτίου, να χειρίζεται τις κινήσεις του τιμονιού αλλά να μην έχει πραγματώσει 

συνδυαστικά και  αλληλοσυμπληρούμενα τις παραπάνω ικανότητες σε πραγματικές συνθήκες 

μιας συνολικής οδηγικής εμπειρίας. Σίγουρα περιγράφουμε έναν άπειρο και επικίνδυνο για τη 

δημόσια ασφάλεια οδηγό που θα αποτύχει στις εξετάσεις απόκτησης διπλώματος οδήγησης. 

Οι υψηλών γλωσσικών  επιδόσεων μαθητές, όλων των τάξεων, φαίνεται ότι 

αξιοποιούν ευρύτερα και πιο κατάλληλα μεταγνωστικές στρατηγικές αυτοελέγχου και 

αυτοπαρακολούθησης της συλλογιστικής αναγνωστικής πορείας, όπως και αυτοδιαχείρισης 

της αναγνωστικής διαδικασίας∙ π.χ. αναπτύσσοντας συνεπαγωγές, δηλαδή λογικές και 

αιτιολογημένες εννοιολογικές γεφυρώσεις μεταξύ δεδομένων του κειμένου, γεγονός που τους 

προσφέρει πλεονεκτήματα  σε όλα τα χρονικά στάδια της ανάγνωσης ή τη δυνατότητα να 

αξιοποιούν καλύτερα μέσω των προαναφερόμενων συνεπαγωγών το κεφάλαιο της πρότερης 

γνώσης, που συνήθως είναι και πιο εμπλουτισμένη μαθησιακά σε αυτούς. Σύμφωνα με τον 
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Carter (στο Κουλουμπαρίτση, 2011) «στην περίπτωση της κατανόησης κειμένων ο 

¨μεταγνωστικός φρουρός¨ είναι πάντα σε επιφυλακή και ειδοποιεί, όταν συναντά κάτι 

πρωτόγνωρο και ενδιαφέρον, ενώ κινητοποιείται αμέσως, όταν, για παράδειγμα, διαπιστώνει 

την απογοήτευση του αναγνώστη απέναντι σε ένα κείμενο που δεν το κατανοεί.». 

Τέλος, οι ίδιοι μαθητές φάνηκε ότι είναι σε πιο πλεονεκτική θέση, όσον αφορά και τη 

δηλωτική γνώση, εφόσον είχαν πληρέστερη επίγνωση και στο τι κάνουν σε σχέση με μια 

στρατηγική αλλά και στην πιο ακριβή δήλωσή της. Η δηλωτική γνώση, χωρίς να είναι 

αποκλειστικός δείκτης χρήσης στρατηγικών αποτελεί ωστόσο ένδειξη υψηλής μεταγνωστικής 

λειτουργίας (Τσομπανίδης, 2004), δεδομένο που η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της 

έρευνας επιβεβαίωσε. 

Ο μαθητής, που έχει επίγνωση των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης αλλά 

ταυτοχρόνως είναι εξοικειωμένος με τη δεξιότητα να επιλέγει ποια στρατηγική μπορεί και 

πρέπει να ενεργοποιήσει και με ποιο τρόπο σε ένα συγκεκριμένο κειμενικό πλαίσιο αλλά και 

πώς να συντονίσει τη χρήση ποικίλων στρατηγικών, σαφώς και έχει ένα σοβαρό πλεονέκτημα 

στην υλοποίηση των αναγνωστικών του στόχων σε σχέση με τους αδύναμους αναγνώστες 

(McDounough & Shaw, 1993∙ Anderson, 1991∙ Oxford, 1990∙ Carrell, Pharis & Liverto, 1989). Πολύ 

σημαντική, λοιπόν, αναδυόμενη σχέση ως γνωσομαθησιακή προϋπόθεση ανάπτυξης και 

ενίσχυσης συνολικά της ικανότητας επιστράτευσης και διαχείρισης στρατηγικών κάθε 

τυπολογίας ανακύπτει η μεταγνωστική αυτεπίγνωση που συνδέεται με ικανότητες/δεξιότητες 

ενδοσκοπικής αυτοπαρατήρησης, προσαρμογής, αυτοδιαχείρισης, αυτοαξιολόγησης, 

αυτορρύθμισης, καθώς και ευελιξίας προσαρμογής τους στις ανάγκες της μάθησης (Wenden, 

1991).  

Τα ερευνητικά μας αποτελέσματα μοιάζουν να επιβεβαιώνουν και το πολυδιάστατο 

ρόλο της μεταγνώσης, καθώς έμμεσα από τη διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης  και 

το εκτεταμένο ρεπερτόριο της επιτέλεσης μεταγνωστικών και άλλων τύπων στρατηγικών 

αναδείχτηκε αλλά και η συσχέτισή τους με μετρήσιμο αναγνωστικό αποτέλεσμα, με βάση τη 

μεταβλητή της γλωσσικής επίδοσης, επιβεβαιώνεται. 

Ερευνητές όπως οι Pressley (2002) και Oxford (2003) επισημαίνουν ότι η 

συνδυαστική χρήση στρατηγικών παρέχει βελτιωμένα αποτελέσματα αναγνωστικής 

κατανόησης σε σχέση με τη μεμονωμένη αξιοποίησή τους. Αυτό συνδέεται και στηρίζει κατά 

κάποιο τρόπο τα ευρήματά μας με διττό τρόπο: α) Οι μαθητές με υψηλές γλωσσικές και 

αναγνωστικές επιδόσεις, όπως προέκυψε από την έρευνα, υπερτερούν  σημαντικά στη χρήση 

μεταγνωστικών στρατηγικών και διαθέτουν εν γένει μεταγνωστική υπεροχή. Η μεταγνωστική 

δεξιότητα, όμως, επιτρέπει στους αναγνώστες να προβαίνουν σε καλύτερες επιλογές και να 
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υλοποιούν πιο αποτελεσματικούς συνδυασμούς  των πλέον κατάλληλων στρατηγικών σε 

σχέση με τους μαθητές χαμηλότερων επιδόσεων, οι οποίοι συνήθως αρκούνται στην 

αξιοποίηση μεμονωμένων στρατηγικών σε κάθε αναγνωστική δυστοκία και μάλιστα από ένα 

περιορισμένο φάσμα β) οι μαθητές με ευρύτερη γκάμα χρήσης στρατηγικών (αυτοί κυρίως με 

υψηλότερες επιδόσεις) πλεονεκτούν, λοιπόν, όχι μόνο γιατί έχουν πιο πολλές επιλογές και 

αξιοποιούν ποσοστιαία το γνωστικό αυτό κεφάλαιο αλλά και γιατί μπορούν να επιλέγουν από 

μια μεγαλύτερη ποικιλία τους καταλληλότερους και πολυπληθέστερους συνδυασμούς∙ άρα 

ενισχύεται και το ποιοτικό αποτέλεσμα της ανάγνωσης. Τα στενά περιθώρια χρήσης 

στρατηγικών υποχρεωτικά περιορίζουν και τους δυνατούς συνδυασμούς τους, άρα η 

«υστέρηση» δεν αντικατοπτρίζεται με αλγεβρική μόνο διαφοροποίηση αλλά λόγω των 

ενδεχόμενων και εν δυνάμει συνδυασμών τους αποκτά χαρακτηριστικά γεωμετρικού τύπου 

αποκλίσεων στη χρήση τους. Η διαπίστωση αυτή μας υποδεικνύει γλωσσοδιδακτικά- στις 

διαδικασίες υλοποίησης διδακτικών σεναρίων στρατηγικών ανάγνωσης- να υιοθετούμε 

μοντέλα σύνθετης, ταυτόχρονης και πολυδιάστατης αξιοποίησης όλων των τύπων 

στρατηγικών (όσων βέβαια είναι συμβατές με την αναγνωστική δραστηριότητα) κατά την 

αναγνωστική προσέγγιση κειμένων.  

7.4.4 Οι μεταγνωστικές στρατηγικές στη γλωσσική διδασκαλία 

Η επαρκής, λοιπόν, και ολοκληρωμένη ανάγνωση έχει συνδεθεί με την αυτοματοποιημένη 

ενεργοποίηση ενός συνθετικού συνόλου από κατάλληλες στρατηγικές που επιστρατεύουν οι 

ικανοί αναγνώστες από το οπλοστάσιο στρατηγικών που διαθέτουν (Duke & Pearson 2008/9, 

Pressley &Afflerbach, 1995). Το ότι οι μαθητές αξιοποιούν συνειδητά ή όχι στρατηγικές δεν 

σημαίνει ότι αυτές δεν οφείλουμε να τις συστηματοποιήσουμε και να τις διδάξουμε μέσα από 

πρακτικές/ τεχνικές μοντελοποίησης, οργάνωσης και πλαισίωσης σε συγκεκριμένο κειμενικό, 

επικοινωνιακό χώρο αναφοράς. Συχνά οι στρατηγικές εφαρμόζονται από τους μαθητές 

επιφανειακά, πρόχειρα, τεχνικά, όχι επί της ουσίας και δεν συνδυάζονται με άλλες 

κατάλληλες, οπότε πιθανόν να ατονούν και να μην λειτουργούν όσο αποτελεσματικά θα είχαν 

τη δυνατότητα. Η έρευνα των  Paris, Cross & Lipson, (1984) κατέδειξε ότι η διδασκαλία των 

στρατηγικών συμβάλλει στην ενίσχυση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων και ότι η υψηλή 

επίγνωση με τη σειρά της αναγνωστικών στρατηγικών παρωθεί την πληρέστερη και 

αποτελεσματικότερη χρήση τους και κατά συνέπεια την βελτίωση των αναγνωστικών 

επιδόσεων. Επιπλέον,  η σαφής ανωτερότητα που εμφάνισαν οι μαθητές υψηλών επιδόσεων 

στην ποικιλία και συνθετότητα χρήσης μεταγνωστικών στρατηγικών σε συνδυασμό και με 
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έρευνες που υποδεικνύουν μεγαλύτερη σταθερότητα ενσωμάτωσης και θετικότερα 

αποτελέσματα ενίσχυσης δεξιοτήτων σε αυτήν την ομάδα μαθητών (σε αντιδιαστολή με 

μαθητές χαμηλών επιδόσεων) ύστερα από σχεδιασμένα  προγράμματα διδακτικών 

παρεμβάσεων στρατηγικών ανάγνωσης (Ikeda & Takeuchi, 2003 in Chamot 2005) 

υποδεικνύει ίσως την ανάγκη και την προτεραιότητα εκπαιδευτικής ενίσχυσης των 

μεταγνωστικών στρατηγικών και σε μαθητές με ελλειμματικές αναγνωστικές επιδόσεις μέσα 

από στοχευμένες διδακτικές προσεγγίσεις.  

Ανάλογες διαπιστώσεις που υποδεικνύουν το χαμηλό επίπεδο αυτεπίγνωσης ως 

αιτιακό παράγοντα της αδυναμίας ποιοτικής ιεράρχησης των στρατηγικών ανάγνωσης και εν 

γένει των αναγνωστικών τους επιδόσεων, καθιστούν αναγκαία τη στοχευμένη διδασκαλία 

στρατηγικών και την ενσωμάτωσή της στα αναλυτικά σχολικά προγράμματα, ώστε όχι μόνο 

να ενισχυθεί ποσοτικά  χρήση αναγνωστικών στρατηγικών από τους μαθητές αλλά και να 

αναβαθμιστεί η μεταγνωστική/μεταγλωσσική τους ικανότητα, οι υποδεξιότητες της 

αναγνωστικής αυτοκαθοδήγησης και της αναγνωστικής προσαρμογής  στις μεταβαλλόμενες 

αναγνωστικές συνθήκες  και κατά συνέπεια συνολικά οι αναγνωστικές τους δεξιότητες141.  

Είναι, επίσης, στην έρευνά μας αρκετά εμφανές πως στο επίπεδο της ερμηνευτικής και 

κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης οι μαθητές υψηλότερων γλωσσικών επιδόσεων πέρα από 

το γεγονός ότι ενεργοποιούν περισσότερες και συνθετότερες στρατηγικές (γνωστικές-

μεταγνωστικές-κριτικής επεξεργασίας) σε όλες τις αναγνωστικές φάσεις, η ενεργοποίησή τους 

γίνεται περισσότερο ενσυνείδητα. Μάλιστα, στην έρευνα των Ikeda & Takeuchi  (2003. in 

Chamot, 2005) η διδασκαλία στρατηγικών ανάγνωσης επέδρασε θετικότερα στη βελτίωση 

αναγνωστικών δεξιοτήτων στην ομάδα μαθητών με υψηλές γλωσσικές επιδόσεις σε σχέση με 

τους μαθητές χαμηλότερων επιδόσεων. Αυτή η διαπίστωση, άρα,  ενισχύει τη 

γλωσσοεκπαιδευτική άποψη ότι η σωστή και αποτελεσματική αξιοποίηση στρατηγικών 

ανάγνωσης προϋποθέτει καλή μεταγνώση περί στρατηγικών εκ μέρους των μαθητών αλλά και 

κίνητρα που νοηματοδοτούν και ευνοούν τη χρήση τους, καθώς έτσι αυτοί/ές κατανοούν πώς 

πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε φορά τις απαιτήσεις μιας γλωσσικής δραστηριότητας, ποιες 

νοητικές διεργασίες οφείλουν να επιτελέσουν, ποιες διαδρομές οδηγούν στο μαθησιακό στόχο 

αλλά και ποιες στρατηγικές προσιδιάζουν καλύτερα στις  ατομικές μαθησιακές τους 

ικανότητες (Carell, 1998). Αυτό βέβαια σημαίνει ότι για τη διδακτική παιδαγωγική της 

γλωσσικής εκπαίδευσης προκύπτει ένας πολύ συγκεκριμένος, εστιασμένος και τεκμηριωμένος 

                                                           
141«Βασικός στόχος της άμεσης διδασκαλίας (στρατηγικών) είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης επίγνωση της ενεργητικής 
φύσης της ανάγνωσης και της αξίας που αποκτά η εφαρμογή τακτικών επίλυσης και αντιμετώπισης προβλημάτων για την 
ενίσχυση της κατανόησης»(Baker & Brown, 1984) 



414 
 

διδακτικός στόχος για τη βελτίωση του αναγνωστικού επιπέδου του μαθητικού πληθυσμού. Η 

συστηματική  διδασκαλία όλων των κατάλληλων στρατηγικών ανάγνωσης και κυρίως των 

μεταγνωστικών και των πιο σύνθετων και απαιτητικών, με τρόπο εξατομικευμένο και 

προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και αναγκαιότητές τους, ώστε αυτές να αφομοιωθούν και 

να αποτελέσουν ενσυνείδητες, σκόπιμες, αιτιολογημένες αναγνωστικές τακτικές ενταγμένες 

σε ένα ευρύτερο μοντέλο και σύστημα ανάγνωσης, -που ο κάθε μαθητής θα έχει υιοθετήσει σε 

συνδυασμό βέβαια με άλλες αναγνωστικές προϋποθέσεις, κίνητρα και δεξιότητες-  ως 

προαπαιτούμενο μιας νοηματοδοτημένης νοητικής δραστηριότητας, όπως και κάθε άλλη 

μαθησιακή διαδικασία. 

7.5  Σχέσεις στρατηγικών και επιπέδων κατανόησης 

Αυτό που ανέδειξαν αρκετά εμφανώς  τα ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας και που 

φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν επαρκώς και τα ποσοτικά δεδομένα είναι ότι ως προς το πρώτο 

επίπεδο της απλής αναγνωστικής κατανόησης και στο πλαίσιο άντλησης ενός βασικού 

πληροφοριακού τύπου περιεχομένου δεν προκύπτουν σημαντικές και αξιολογήσιμες 

διαφοροποιήσεις σε κατηγορικές ομάδες υποκειμένων σε σχέση με το φύλο, την ηλικία ή την 

επίδοση. Αυτό σημαίνει πως, σε μια πρώτη αναγνωστική προσέγγιση επιφανειακής 

πρόσκτησης του κειμένου, σχεδόν όλοι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν 

στρατηγικές που αντιστοιχούν σε αυτό το πρώτο επίπεδο ανάγνωσης (Ι) και που στην 

πλειοψηφία τους αφορούν σε γνωστικές στρατηγικές επιφανειακής επεξεργασίας 

συμπεριλαμβανομένων και κάποιων περισσότερο εστιασμένων στην επεξεργασία του 

λεξιλογίου., μνημονικής διευκόλυνσης, αντισταθμιστικής υποστήριξης και λιγότερες 

μεταγνωστικού τύπου.  

Προχωρώντας, όμως, στα επόμενα επίπεδα και χωρίς να μπορεί να γίνει ακριβής 

αντιπαραβολή δεδομένων κατά πλήρη αντιστοιχία ανάμεσα στις δύο μορφές έρευνας 

(ποιοτική- ποσοτική) θα διαπιστώσουμε ότι η αξιοποίηση στρατηγικών που αντιστοιχεί στα 

δύο επόμενα και αναβαθμισμένα επίπεδα ανάγνωσης, δηλαδή, αυτά της ερμηνευτικής (ΙΙ) και 

κριτικής προσέγγισης (ΙΙΙ) ενός κειμένου, συγκλίνει (αναφερόμαστε στα ποιοτικά δεδομένα) 

στον περιορισμό  κατ΄ αρχήν χρήσης τους σε συχνότητα και ευρύτητα συγκριτικά με αυτές 

του πρώτου αναγνωστικού επιπέδου ενώ εμφανίζει και διαφοροποιήσεις ως προς την 

προτίμηση χρήσης τους από συγκεκριμένες κατηγορικές ομάδες των υποκειμένων. Εδώ, 

κυρίως αναφερόμαστε σε στρατηγικές γνωστικού τύπου βαθιάς επεξεργασίας, μεταγνωστικές, 

κοινωνικοπολιτισμικής επίγνωσης και μικρό μέρος από αυτές του κριτικού στοχασμού για το 



415 
 

επίπεδο ΙΙ ενώ για το τρίτο επίπεδο της κριτικής προσέγγισης αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο 

σε στρατηγικές της κατηγορίας της κριτικής επεξεργασίας και της μεταγνωστικής διαχείρισης.  

Και ενώ τα ποιοτικά αποτελέσματα μάς επισημαίνουν σαφείς τάσεις και συνδέσεις  των 

στρατηγικών αυτών (κυρίως αυτών της κριτικής προσέγγισης, των μεταγνωστικών και της 

βαθιάς γνωστικής επεξεργασίας) με τα ιδιαίτερα κατηγορικά χαρακτηριστικά της ηλικιακής 

διαβάθμισης και κλιμάκωσης των γλωσσικών επιδόσεων με σαφώς θετικό το πρόσημο της 

χρήσης τους όσο ανεβαίνουμε τόσο στην κλίμακα της ηλικίας όσο κυρίως της επίδοσης, τα 

αντίστοιχα ποσοτικά δεδομένα στοιχειοθετούν στατιστικώς έγκυρες ενδείξεις μόνο για 

μερικές διαβαθμίσεις χρήσης στις στρατηγικές κριτικού στοχασμού και  επεξεργασίας σε 

αλληλεπίδραση με το γλωσσικό επίπεδο και υποδηλώνουν ίσως  και κάποια αλληλοσύνδεση 

στρατηγικών βαθιάς και υποστηρικτικής επεξεργασίας με την ηλικιακή διακύμανση, καθώς 

και με το ερμηνευτικό επίπεδο της ανάγνωσης (άτυπα και με «χαλαρή» διαχείριση των 

στατιστικών δεδομένων) χωρίς, όμως, να «φωτίζουν» πιο συγκεκριμένους συσχετισμούς. 

Επίσης, τα ποσοτικά αποτελέσματα δεν επιβεβαίωσαν συνολικά περισσότερες διασυνδέσεις 

μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών της σχετικής έρευνας. 

Παρόλο, λοιπόν,  που η διεθνής έρευνα δεν έχει καταλήξει σε ταύτιση συμπερασμάτων 

τα ποιοτικά  δεδομένα της παρούσας έρευνας εμφανίζουν σαφή ανωτερότητα των καλών 

μαθητών σε στρατηγικές σύνθετες και βαθιάς επεξεργασίας, καθώς και σε όσες εμπλέκονται 

με το δεύτερο και τρίτο επίπεδο αναγνωστικής κατανόησης. Οι μαθητές με υψηλές γλωσσικές 

και αναγνωστικές επιδόσεις, υπερτερούν εμφανώς σε στρατηγικές αναβαθμισμένου επιπέδου, 

πιο σύνθετες και απαιτητικές (γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας, μεταγνωστικές,  κριτικής 

προσέγγισης), αξιοποιώντας επίσης και στρατηγικές που σχετίζονται με τη μακροδομή του 

κειμένου, την εποπτική επεξεργασία του και αξιολόγησή του  ως σύνολο και δίνοντάς τους 

μία σαφή υπεροχή στην ερμηνευτική πρόσκτηση και κριτική προσέγγιση των κειμένων.  

Αντίθετα, η ποιοτική μας έρευνα μάς υποδεικνύει πως οι μαθητές που ενεργοποιούν, 

έστω και αριθμητικά ικανό πλήθος στρατηγικών ανάγνωσης, οι οποίες προσιδιάζουν ή 

υπηρετούν κυρίως το πρώτο, βασικό επίπεδο αναγνωστικής κατανόησης- έτσι, όπως το 

οριοθετήσαμε και το αναδείξαμε στο ιεραρχικό τριεπίπεδο και ολιστικό σύστημα 

αναγνωστικής προσέγγισης (βλ. επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης)- αξιοποιώντας κατά 

κύριο λόγο  στρατηγικές ήπιας γνωστικής επεξεργασίας, αντισταθμιστικές και μνημονικές και 

παραμελώντας τις πιο σύνθετες και απαιτητικές    δεν φτάνουν εύκολα σε υψηλά επίπεδα 

κατανόησης. Όπως μας έχει τεκμηριώσει (βλ. στο θεωρητικό μέρος: μοντέλα ανάγνωσης) η 

μακροχρόνια έρευνα το φαινόμενο συνδέεται στενά μεταξύ άλλων και με το Bottom- up/ 

textbasedmodel αναγνωστικό μοντέλο ή μοντέλο επαγωγικών διεργασιών.  Η κριτική, λοιπόν, 
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προσέγγιση προσιδιάζει πιο άνετα και ικανοποιητικά στο παραγωγικό μοντέλο ανάγνωσης 

(top- down model). Ίσως έτσι εξηγείται γιατί μαθητές που επιμένουν – συνήθως με χαμηλές 

γλωσσικές επιδόσεις και μικρότερης ηλικίας- στην Bottom- up ανάγνωση, να μην αξιοποιούν 

ιδιαίτερα στρατηγικές κριτικής προσέγγισης. Άρα, η εξοικείωσή τους με τέτοιες στρατηγικές 

που «υποχρεώνουν» τους αναγνώστες να απομακρυνθούν από την αποσπασματικότητα της 

ανάγνωσης και να δουν συνολικότερα και ευρύτερα την ανάγνωση ως ολιστικό σύστημα και 

μάλιστα με πολλές εξωκειμενικές αναφορές και παραπομπές προφανώς θα τους δώσει την 

ευκαιρία να εμπλουτίσουν τα αναγνωστικά τους αποτελέσματα, να αναπτύξουν επιπλέον 

δεξιότητες ανάγνωσης και να πετύχουν πιο σημαντικές αναγνωστικές και εν γένει γλωσσικές 

επιδόσεις. Άρα η διδασκαλία της μεθοδολογικής αυτής προσέγγισης της «διευρυμένης» και 

«ανοιχτής» ανάγνωσης (top-down ή παραγωγικό μοντέλο ανάγνωσης) μπορεί  να συνδυαστεί 

με μια ταυτόχρονη/ παράλληλη διδακτική στρατηγικών κριτικής  προσέγγισης αλλά και 

μεταγνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών στρατηγικών, ώστε να ενισχυθεί πιο πολύπλευρα 

και επιταχυνόμενα το διδακτικό αποτέλεσμα. 

Μια άλλη παρατήρηση η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει και αφετηρία σύνδεσής 

της με αιτιολογικό παράγοντα της αναγνωστικής αναποτελεσματικότητας μαθητών με χαμηλή 

αναγνωστική επάρκεια και αδυναμία ολοκληρωμένης πρόσκτησης του γραπτού λόγου 

σχετίζεται με την απουσία ανάπτυξης στρατηγικών  σε όλα τα διαβαθμισμένα επίπεδα 

ανάγνωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές/τριες με χαμηλές και λιγότερο αυτοί/ές με μεσαίες 

επιδόσεις παρουσιάζουν περιορισμένη ή και ανύπαρκτη χρήση στρατηγικών σε κάποια 

επίπεδα ανάγνωσης. Συνήθως οι ελλείψεις συνδέονται είτε με τον άξονα της ερμηνευτικής 

είτε με τον άξονα της κριτικής προσέγγισης. Επίσης, το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς (λ.χ. 

η Μ12) αναπτύσσουν αρκετές  στρατηγικές κριτικού επιπέδου ανάγνωσης αλλά υπολείπονται 

σε μεγάλο βαθμό λ.χ. στον άξονα της ερμηνευτικής προσέγγισης,  μας προσανατολίζει στην 

συμπερασματική εκδοχή της αναγκαιότητας κάλυψης εκ μέρους του αναγνώστη όλων των 

αναγνωστικών επιπέδων, προκειμένου αυτός/ή να διεκπεραιώσει επιτυχώς την αναγνωστική 

διαδικασία . Δηλαδή, μία ανεπαρκής ή επιπόλαιη προσέγγιση του περιεχομένου ενός γραπτού 

κειμένου χωρίς μια βαθύτερη προσπάθεια ερμηνείας και άντλησης πληροφοριών σε ποικίλους 

άξονες (εννοιολογικό, γλωσσομορφολογικό, ειδολογικό-πραγματολογικό, κλπ) δεν είναι 

δυνατό να του εξασφαλίσει μία ουσιαστική και τεκμηριωμένη κριτική προσέγγιση και 

πρόσκτησή του. Αντίστροφα, αν το υποκείμενο περιοριστεί στενά και αποπλαισιωμένα 

αποκλειστικά στον γλωσσομορφολογικό «κόσμο» του κειμένου χωρίς διάθεση   να το εντάξει 

σε ένα ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο προβάλλοντας και τις «προσωπικές οπτικές» 

ανάγνωσης και εμπλουτίζοντάς το με τις δικές του αναγνωστικές και ψυχοσυναισθηματικές 
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εμπειρίες πάλι η πρόσκτησή του θα μείνει ατελής και ανολοκλήρωτη. Φαίνεται, λοιπόν, πως ο 

επαρκής και αποτελεσματικός αναγνώστης είναι αυτός που όχι μόνο αξιοποιεί πληθώρα και 

ποικιλία στρατηγικών ανάγνωσης αλλά «απλώνει» και διαχέει αυτές τις στρατηγικές σε όλα 

τα αναγνωστικά επίπεδα, εμπλέκει και τους τρεις αναγνωστικούς άξονες (κατανόηση, 

ερμηνεία, κριτική προσέγγιση) και κατορθώνει με αφόρμηση την προτεινόμενη 

γλωσσοκειμενική κατασκευή να την ανασκευάσει δημιουργικά, εντός και εκτός των ορίων 

της, αξιοποιώντας το ατομικό του γνωστικό και  γλωσσοπολιτισμικό κεφάλαιο. 

7.6  Σχέσεις στρατηγικών κριτικής προσέγγισης και άλλων στρατηγικών 

Ίσως είναι δύσκολο να αποτυπωθεί ξεκάθαρα μέσα από την ερευνητική διαδικασία η σαφής 

διαφοροποίηση των στρατηγικών που σχετίζονται ή υποβοηθούν την αναγνωστική κατανόηση 

από  εκείνες που προάγουν την ερμηνευτική προσέγγιση, ίσως γιατί πρόκειται για δεξιότητες 

που εκκινούν από κοινές, ομοειδείς νοητικές αφετηριακές διεργασίες. Επιπλέον, όμως οι 

λεπτές αυτές διαφοροποιητικές εσωτερικές διεργασίες δύσκολα αποτυπώνονται στον 

προφορικό λόγο που εξωτερικεύουν τα παιδιά και απαιτούν υψηλές μεταγνωστικές 

ικανότητες. Αντίθετα, ο εντοπισμός στρατηγικών κριτικής προσέγγισης ήταν περισσότερο 

σαφής και η επισήμανση συναρτήσεων μεταξύ τους πιο ασφαλής. Η δυνατότητα των μαθητών 

να διενεργούν νοητικές συζεύξεις υπερβαίνοντας τα όρια μιας στενά λεξικογραμματικής και 

μορφοσυντακτικής κειμενοκεντρικής κατανόησης  και αναγωγής πολλών ζητημάτων σε 

ευρύτερα πλαίσια προσωπικής και κοινωνικής εμπειρίας, καθώς και ιδεολογικού και αξιακού 

τους σχολιασμού –με αφόρμηση, βέβαια, το κείμενο- υπήρξε μάλλον πιο ευκρινής και κατά 

συνέπεια πιο ελεγχόμενη ως προς την αποτύπωση/καταγραφή της. 

Επιπλέον, η αναλυτική και κριτική προσέγγιση και ερμηνεία ενός κειμένου συνδέεται 

αναπόσπαστα με την ενίσχυση του μορφωτικού επιπέδου του αναγνώστη και τη διεύρυνση 

των γνωστικών και ιδεολογικών του οριζόντων. Μια τέτοια συνθήκη καθιστά αναμενόμενη 

και αιτιολογημένη την αποτύπωση στα ποιοτικά δεδομένα της έρευνας μιας σημαντικά 

ευρύτερης και συχνότερης χρήσης στρατηγικών κριτικής προσέγγισης από μαθητές με 

υψηλότερες γλωσσικές και εν γένει μαθησιακές επιδόσεις ανεξαρτήτου φύλου και τον 

παράγοντα ηλικία να εμπλέκεται σε μικρό βαθμό και μόνο όταν η διαφοροποίηση αφορά 

μαθητές/τριες της μικρότερης και μεγαλύτερης σχολικής τάξης (α΄- γ΄ γυμνασίου). Μαθητές 

με ευρύτερα ενδιαφέροντα, ισχυρότερο γνωστικό υπόβαθρο, ποικιλόμορφες αναγνωστικές 

εμπειρίες, σταθερότερη και πιο εδραιωμένη σχέση με τη σχολική μάθηση (αυτό, τυπικά 

τουλάχιστον μας το κατοχυρώνουν οι βαθμολογικές επιδόσεις και εν μέρει η ηλικιακή 
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διαβάθμιση), σύμφωνα με την παραπάνω παραδοχή, είναι εύλογο να διαθέτουν στο 

οπλοστάσιο των αναγνωστικών τους δεξιοτήτων περισσότερες και πιο κατάλληλες 

στρατηγικές κριτικής προσέγγισης των κειμένων και άρα να καταλήγουν σε πιο δημιουργικές 

και ολοκληρωμένες αναγνώσεις. 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της ΘΠΑ (Θεματικής Ποιοτικής Ανάλυσης) της 

ποιοτικής μας έρευνας με την μερικώς ενισχυτική αρωγή των αντίστοιχων ποσοτικών 

δεδομένων, η διαπίστωση ότι η διαφοροποίηση στην ευρύτητα, ποικιλία και συχνότητα 

ενεργοποίησης στρατηγικών κριτικής προσέγγισης πιστώνεται σαφώς υπέρ των δύο ανώτερων 

υποομάδων γλωσσικής επίδοσης και ειδικότερα υπέρ των μαθητών/τριών υψηλών επιδόσεων. 

Ειδικά, αν συνδυαστεί και με την παράμετρο της ηλικιακής ωρίμανσης διαπιστώνουμε ότι η 

απόσταση στην αξιοποίηση στρατηγικών με κριτικό περιεχόμενο ανάμεσα για παράδειγμα 

στους μαθητές/τριες χαμηλού γλωσσικού  επιπέδου της α΄ γυμνασίου και στους μαθητές/τριες 

υψηλών επιδόσεων της γ΄ γυμνασίου είναι πέρα από αξιοπρόσεχτη και εντυπωσιακή. Ωστόσο, 

και πάλι ως συνολική εικόνα  δεν επιβεβαιώνεται ένα ανυπέρβλητο  χάσμα ανάμεσά τους, με 

την έννοια ότι και οι μαθητές/τριες χαμηλών επιδόσεων αξιοποιούν και αυτοί έναν σημαντικό 

αριθμό και μια ευρεία ποικιλία στρατηγικών αυτής της τυπολογίας. Αυτό, σε μια πρώτη 

επεξεργασία θα μπορούσε να κατευθύνει τον ερευνητή σε σχετική αποσύνδεση της 

ενεργοποίησης ευρέως και ισχυρού φάσματος στρατηγικών κριτικής προσέγγισης με τη 

μεταβλητή της  γλωσσικής  επίδοσης ως θεμελιώδους παράγοντα στην ενίσχυση/ενδυνάμωση 

της αναγνωστικής επάρκειας των μαθητών/τριών. Μια προσεχτικότερη όμως και πιο εμβριθής 

αναδίφηση στο ίδιο το συσσωρευμένο και συστηματοποιημένο υλικό της προφορικής 

εξωτερίκευσης των μαθητών θα αποκάλυπτε στον μελετητή μια σημαντική και καταλυτική 

παράμετρο της διερευνούμενης «εξίσωσης». Πρόκειται για τον τρόπο, το βάθος, την 

καταλληλότητα και την ποιότητα χρήσης ομοειδών στρατηγικών από μαθητές διαβαθμισμένης 

και εγνωσμένης γλωσσικής ικανότητας. Σαφέστερα, οι μαθητές με ελλείμματα στο 

γλωσσογνωστικό τους υπόβαθρο και στη γενικότερη διαχείριση των γλωσσομαθησιακών - και  

των αναγνωστικών συμπεριλαμβανομένων- προκλήσεων  αδυνατούν να αξιοποιήσουν και να 

«εξαντλήσουν» τα ποιοτικά και αναγνωστικά πλεονεκτήματα που η επιχειρούμενη χρήση 

συγκεκριμένων στρατηγικών κριτικού τύπου εν δυνάμει τους παρέχουν. Ειδικά, οι 

στρατηγικές κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης προϋποθέτουν ένα ευρύ, έγκυρο και στιβαρό 

γλωσσογνωστικό υπόβαθρο για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να προσδώσουν 

εμβάθυνση και ουσιαστικό ποιοτικό χαρακτήρα στις αναγνωστικές απόπειρες που 

επιχειρούνται, ακόμα και όταν ο «επίδοξος» κριτικός αναγνώστης επιστρατεύει παρόμοιες 

αναγνωστικές στρατηγικές με αυτές ενός έμπειρου αναγνώστη. Εξάλλου, μία πιο γενικευτική 



419 
 

και ευρυγώνια επισκόπηση του συνολικού «πλάνου» χρήσης στρατηγικών των υποκειμένων 

θα καταδείκνυε πως η σχεδόν πλήρης κατίσχυση των ικανών αναγνωστών –όπως οι 

γλωσσικές επιδόσεις τους καταδεικνύουν- σε όλα τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των 

στρατηγικών που ενεργοποιήθηκαν από αυτούς , θα καθιστούσε πιο κατανοητή και 

αιτιολογημένη και τις αποκλίσεις γλωσσικών επιδόσεων.  

Με λίγα λόγια η χρήση και αξιοποίηση στρατηγικών μοιάζει με ένα συνεχές όπου η 

έγκυρη, πλήρης και ευρεία ενεργοποίηση των απλούστερων και βασικών στρατηγικών 

ανάγνωσης προδιαγράφει και κατοχυρώνει και την αποτελεσματικότητα και την ποιοτική 

ανάδειξη και των πιο απαιτητικών και σύνθετων στρατηγικών σε ένα δεύτερο και τρίτο 

επίπεδο ανάγνωσης. Οι ισχυρές και περίπλοκες στρατηγικές θα βασιστούν, για να 

λειτουργήσουν επιθυμητά, στο επαρκώς προλειασμένο γλωσσογνωστικό υπόστρωμα που έχει 

εγκαθιδρυθεί  από το πρωταρχικό επίπεδο ανάγνωσης. Αν αυτό το υπόστρωμα εμπεριέχει 

αδυναμίες, αντιφάσεις, χάσματα, τότε οι επακόλουθες στρατηγικές, όσο αναβαθμισμένες και 

εξειδικευμένες κι αν είναι ως εφόδια ενός έμπειρου αναγνώστη θα παραμείνουν 

αναποτελεσματικές και «υπολειτουργικές» σε έναν αδύναμο και αμήχανο αναγνώστη. Τα 

γλωσσικά ελλείμματα, λοιπόν, και οι αναγνωστικές αστοχίες λειτουργούν σωρευτικά, 

συνδυαστικά και αλληλεπιδραστικά σε όλο το φάσμα της ανάγνωσης από το προαναγνωστικό 

ως το μετααναγνωστικό στάδιο και από το πρώτο επίπεδο βασικής κατανόησης ως το 

αναβαθμισμένο και επιδιωκόμενο (αλλά όχι δεδομένο) επίπεδο της κριτικής αναγνωστικής 

προσέγγισης. Ωστόσο, η υπεροχή των υποκειμένων υψηλών επιδόσεων είναι αδιαμφισβήτητη 

και πλήρης στο μετααναγνωστικό στάδιο της αναγνωστικής πορείας και ειδικότερα στην 

υποκατηγορία των στρατηγικών κριτικού στοχασμού και επεξεργασίας, που υπηρετεί 

αποκλειστικά τον ειδικό θεματικό άξονα της κριτικής προσέγγισης. Ο έμπειρος αναγνώστης 

συνεχίζει τον «ανοιχτό κριτικό διάλογο» με το κείμενο, αξιοποιώντας γλωσσογνωστικό 

κεφάλαιο, ιδεολογικό οπλοστάσιο, κοινωνικοπολιτισμικό φορτίο, υπερβαίνει το κείμενο, 

επιβεβαιώνοντας ή αμφισβητώντας τα «κεκτημένα» του, ανατρέποντας ή συμπληρώνοντας τα 

νέα αναγνωστικά εισερχόμενα ως ενεργός και ισότιμος «συνοδοιπόρος» της αναγνωστικής 

διαδρομής. Κι αυτό αποτελεί μια σημαντική και ειδοποιό ποιότητα που διαφοροποιεί τον 

αδύναμο και «ερασιτέχνη» αναγνώστη από τον έμπειρο και ώριμο. 

Τα ποιοτικά δεδομένα της έρευνάς μας αναδεικνύουν σταθερά πως οι κατηγορίες 

μαθητών (λχ μαθητές της γ γυμνασίου με υψηλές επιδόσεις)  και οι οποίοι, όπως σχολιάστηκε, 

υπερτερούν στην ενεργοποίηση στρατηγικών κριτικής προσέγγισης δείχνουν να έχουν και μια 

συνολική σημαντική υπεροχή στη χρήση και των άλλων τύπων στρατηγικών και κυρίως των 

πιο απαιτητικών και αναβαθμισμένων (κυρίως μάλιστα των μεταγνωστικών). Φαίνεται, όμως, 
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πως δεν είναι καθόλου τυχαία η συνδυαστική παρουσία υψηλών μεταγνωστικών ικανοτήτων 

ως προϋπόθεση/υπέδαφος ανάπτυξης ή μάλλον αλληλεπίδρασής της με την κριτική 

ικανότητα, όπως εδώ αναφέρεται.Σημαντική είναι, επίσης, η ερευνητική διαπίστωση που 

συνδέει την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου κατανόησης και αναβαθμισμένης ερμηνευτικής 

και κριτικής προσέγγισης με την αξιοποίηση στρατηγικών υψηλών γνωστικών και 

μεταγνωστικών απαιτήσεων , όπως οι στρατηγικές σύνδεσης του νεοεισερχόμενου κειμενικού 

περιεχομένου με τεκμηριωμένη γνώση, με το προσωπικό εμπειρικό κεφάλαιο του αναγνώστη, 

με διακειμενικό έλεγχο και σύγκριση, με πραγματολογική αντιπαραβολή εν γένει με τον 

κόσμο, κ.ά., όπως και άλλες έρευνες επιβεβαιώνουν (Teele, 2004). Η συνδυαστική αξιολόγηση 

κριτικού και μεταγνωστικού τύπου, του κατά πόσο μια συγκεκριμένη εργασία εξυπηρετείται 

από την επιστράτευση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής  είναι κρίσιμης σημασίας για την 

επίτευξη των μαθησιακών στόχων και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής. Η σύνδεση 

αυτή, που κανονικά ισχύει για τις μεταγνωστικές ικανότητες των αναγνωστών, βασίζεται σε 

ερευνητικές διαπιστώσεις  (Baker & Brown, 1984) που συσχετίζουν τις αδυναμίες αναγνώρισης  

της ημιτελούς και ανεπαρκούς ανάγνωσης με την υιοθέτηση ρηχών αναγνωστικών 

προσεγγίσεων  και η οποία αρκείται στην περιορισμένη απλοϊκή αναγνώριση της σημασίας 

των λέξεων και του βασικού περιεχομένου των προτάσεων χωρίς τη δυνατότητα εντοπισμού 

κειμενικών χαρακτηριστικών που ανήκουν σε μια βαθύτερη κριτική προσέγγιση και στις 

αντίστοιχες στρατηγικές που την εξασφαλίζουν (λ.χ. στρατηγικές εξαγωγής συμπερασμάτων, 

συνεκτική σύνδεση ιδεών, διερεύνηση εγκυρότητας ισχυρισμών του κειμένου, αναγνώριση 

κινήτρων/προθέσεων  του συγγραφέα, κ.ά.).  

Ο βαθμός, λοιπόν, κατάκτησης των μεταγνωστικών στρατηγικών αποτελεί το μέτρο 

της ικανότητας των μαθητών να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν κατάλληλα και επωφελώς 

όλους τους άλλους τύπους στρατηγικών (O’ Maley & Chamot, 1990). Το γεγονός αυτό 

συναρτάται  και με ψυχοσυναισθηματικούς παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και 

περιορίζουν αγχογενείς καταστάσεις (ή το αντίστροφο), δεδομένα που συμβάλλουν με τη 

σειρά τους στην επιτυχή (ή ανεπιτυχή) ολοκλήρωση του έργου (Chamot & El-Dinary, 1999∙  

Khuldieh, 2000 in Chamot, 2004). 

7.7 Στρατηγικές και εκπαιδευτική πράξη 

Πιο συνολικά και συμπεριληπτικά, λοιπόν, κατανοούμε ότι οι στρατηγικές δεν είναι 

αυθαίρετες, μηχανιστικές κατασκευές νοητικά τρικ που απλά διευκολύνουν την κατανόηση 

κατά την ανάγνωση. Οι στρατηγικές είναι αλληλένδετα συνυφασμένες και λειτουργικά 
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συντονισμένες με τις βαθύτερες δομές και τους εσωτερικούς μηχανισμούς ανάγνωσης και 

αναδύονται μέσα από αυτούς. Άρα, η αξιοποίηση των αναγνωστικών συμπεριφορών και 

ενεργειών  μέσω της καταγραφής, της περιγραφής, της συστηματοποίησης και της διδακτικής 

τους αναπαραγωγής  αποτελεί μια αιτιολογημένη και αναμενόμενη παιδαγωγική πρωτοβουλία 

από τη στιγμή που διερευνούμε «τα μυστικά» και τη «λογική» της ανάγνωσης, ως μιας- είναι 

χρήσιμο να το επαναλαμβάνουμε-  πολυπαραμετρικής, περίπλοκης διαδικασίας που απολήγει 

σε μια σημαντική υπερ-δεξιότητα. 

Οι διδασκαλίες που αξιοποιούν στρατηγικές ανάγνωσης/κατανόησης εντάσσονται στις 

μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και στοχεύουν τόσο στην άμεση και ξεκάθαρη 

διαμεσολαβημένη μετάδοση και παρουσίαση στρατηγικών όσο και στην έμμεση, υπόρρητη 

ενσωμάτωσή τους στο μάθημα. Οι επιλογές αυτές φαίνεται ότι διευκολύνουν την πρόσληψη 

του γνωστικού περιεχομένου των κειμένων αλλά και την ενίσχυση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. 

Σχετικές έρευνες υποστηρίζουν πως οι μαθητές που δέχτηκαν συστηματική  διδασκαλία 

στρατηγικών ανέπτυξαν μεγαλύτερη ευχέρεια στην επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων 

στρατηγικών για όλες τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η 

έρευνα των  Paris & Jacobs (1984) επιβεβαίωσε ότι τελικά ο βαθμός επίγνωσης του ρόλου των 

στρατηγικών καθώς και των δυνατοτήτων χρήσης τους συνδέεται στενά με τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων ανάγνωσης. 

 

Σε γενικές γραμμές, κάθε έρευνα καταγραφής και επεξεργασίας και ταξινομητικής 

συστηματοποίησης αναγνωστικών στρατηγικών πάντα προσβλέπει, πέρα από τις ανάγκες της 

επιστημονικής αναζήτησης και της ερευνητικής επιβεβαίωσης θεωριών,  στην αξιοποίηση των 

παραγομένων-ως φερέγγυο προκαταρκτικό στάδιο και αξιόπιστη αφετηριακή βάση μιας 

συνολικής διερεύνησης της δυναμικής του συγκεκριμένου κάθε φορά μαθητικού πληθυσμού 

και της δυναμικής του- για σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση διδακτικών παρεμβάσεων και 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων ενίσχυσης/ενδυνάμωσης  στρατηγικών αναγνωστικής 

κατανόησης  προς θωράκιση των γλωσσομαθησιακών δεξιοτήτων των υποκειμένων/μαθητών 

και επομένως θέτει στον εκπαιδευτικό ευθύνες και στόχους για μια ολοκληρωμένη διδακτική 

παρέμβαση με βήματα, φάσεις, δραστηριότητες, πλάνα, κλπ.. Η καταγραφή και  αποτύπωση 

της έκφωνης  σκέψης των μαθητών στον τρόπο και τα «σχήματα» που αξιοποιούν τις 

στρατηγικές αποτελεί το πρώτο βήμα, το πρώτο στάδιο για την επίγνωση τους,  η οποία θα 

περάσει, θα εξελιχθεί από διάφορα στάδια μέσω της διδασκαλία τους (διερεύνηση, περιγραφή, 

απόδοση ονομασίας εφαρμογής με παραδείγματα χρήσης, έκφωνη σκέψη, μοντελοποίησή 
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τους δηλαδή), ώστε να οδηγηθούμε σταδιακά στην πλήρη ενσύνειδη,  αυτόνομη εμπέδωση 

και αξιοποίηση τους από τους μαθητές. 

Η αυτό- και ετεροαξιολόγηση μέσω του ΠΠΕ λειτουργεί ως ένα ισχυρό κίνητρο 

αυτοβελτίωσης και αυτορρύθμισης των μαθητών (focus groups) αλλά και θετική πρακτική 

ομαδοσυνεργατικής μαθησιακής και κοινωνικής-επικοινωνιακής εμπειρίας.  Η διερεύνηση και 

καταγραφή του οπλοστασίου στρατηγικών ανάγνωσης μιας ομάδας μαθητών/τριών πέρα από 

εναρκτήριο στάδιο μιας στοχευμένης και εμπεριστατωμένης διδασκαλίας αποτελεί και μία  

ωφέλιμη διαδικασία  ως μέσο ενίσχυσης επίγνωσης και αυτεπίγνωσης και αυτοαξιολόγησης 

της χρήσης στρατηγικών τους, διαπίστωση που αποκόμισε και ο ερευνητής της παρούσας 

έρευνας μέσα από τα «μεταγνωστικά» σχόλια και τις αναφορές κάποιων υποκειμένων κατά 

την υλοποίηση του ΠΠΕ και των ανασκοπικών συνεντεύξεων (κύρια από μαθητές της γ΄ 

γυμνασίου ανεξαρτήτως γλωσσογνωστικού επιπέδου)142 (Marefat, 2003∙ Nevo, 1989). 

Ειδικότερα σχετικά με τη διδασκαλία των στρατηγικών που στην παρούσα εργασία 

προσδιορίσαμε ότι υπηρετούν το τρίτο επίπεδο κριτικής αναγνωστικής προσέγγισης και 

                                                           
142Κάποια καταγεγραμμένα ενδεικτικά μόνο αναστοχαστικά σχόλια μαθητών/τριών σχετικά με το πώς βίωσαν και 

αποτίμησαν τη συνολική συμμετοχή τους στη διαδικασία είναι εύγλωττα: 

Μαθήτρια 16: Εμένα θα μου μείνουνε αυτά που συζητήσαμε... μου έκανε όμως πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ όταν τελείωσα 

το διάβασμα και ήρθα να κάτσω, εντάξει.. είχα τελειώσει το κείμενο, απλά το είχα διαβάσει. Τώρα που το συζητήσαμε και το 

ξαναδιάβασαμε παράγραφο παράγραφο το κατανόησα υπερβολικά καλά.. πάρα πολύ και νομίζω ότι από δω και πέρα κάθε 

φορά που θα διαβάζω ένα κείμενο θα το διαβάζω μία φορά, όπως κάναμε σήμερα και μετά παράγραφο παράγραφο. 

Ερευνητής: Δεν το έκανες μέχρι τώρα έτσι με αυτόν τον τρόπο; 

Μαθήτρια 16: Όχι, το κατανοούσα αλλά όχι όπως σήμερα. 

Ερευνητής: Άρα, θα συμφωνήσεις με τον Μ17 ότι η βαθιά κατανόηση του κειμένου οφείλεται ίσως και στον τρόπο που το 

διαβάσαμε; 

Μ17:  Αυτό είναι γιατί δεν ακούσαμε μόνο τη δική μας άποψη αλλά ακούσαμε και τις άλλες. 

Ερευνητής: Α, μάλιστα.. 

Μ17: Ναι, με κάποιες συμφωνήσαμε με κάποιες διαφωνήσαμε. 

Ερευνητής: Σε ποιες σκέψεις σας οδηγεί αυτό ; 

Μ16: Ότι είμαστε τρία χρόνια στο ίδιο σχολείο και δεν γνωριζόμαστε καθόλου. 

Μ18: Ναι και εγώ τον μαθητή 3 τον ξέρω από το Δημοτικό και τώρα πρώτη φορά. 

Μ16: Και εγώ αυτό που έκανε (εννοεί τη μαθήτριά Μ18) δεν το έχω ξαναδεί (εννοεί που  κράτησε τόσες σημειώσεις). 

Μαθήτρια 16: Εγώ να πω την αλήθεια έχω ένα θέμα να διαβάζω ένα κείμενο.. Όχι μόνο στο να διαβάζω ένα κείμενο ακόμα 

και στα μαθήματα που κάνουμε ..Θα είμαι προσεκτική και θα τα κάνω σωστά μόνο όταν είναι κάποιος πάνω από το κεφάλι 

μου. Ας πούμε τώρα ήσασταν εσείς με ρωτούσατε, απαντούσα και έτσι κατάλαβα το νόημα του κειμένου. Αλλιώς… 

Ερευνητής: Κατάλαβα σου λείπουν δηλαδή τα βήματα, οι τεχνικές, ο δρόμος που Θα ακολουθήσεις. 

Μαθήτρια 16: Σε όλα, ακόμα και στα μαθήματα. 

Ερευνητής: Δεν ξέρω αν σας φάνηκε ενδιαφέρουσα η διαδικασία. 

Ολοι οι μαθητές: Ναι ήταν πολύ! 

Ερευνητής: Κλείνουμε νομίζω με τον καλύτερο τρόπο! 
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μιλώντας «παραβολικά»  είναι σημαντικό να αντιληφθούμε την ανάγκη οι μαθητές μας να μην 

εγκλωβίζονται στην αναγνωστική τους πορεία μπροστά  στο «δέντρο-λέξη» αλλά να 

φροντίζουν να ακολουθούν εκείνες τις «κειμενικές διαδρομές»  που θα τους εξασφαλίζουν τη 

συνολική θέαση του «δάσους-κειμένου» μέσα από πολλές οπτικές γωνίες. Αλλά για την 

επίτευξη αυτού του υψηλού στόχου απαιτούνται όχι έτοιμες χαρτογραφημένες αναγνωστικές 

διαδρομές αλλά τακτικές/στρατηγικές διερεύνησης και ανακάλυψης των διαδρομών αυτών, 

εφόσον κάθε κείμενο-δάσος έχει τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες του στο «περπάτημά» 

του. Υπό αυτήν την έννοια, οι σημερινοί μαθητές χρειάζονται να μάθουν να διαβάζουν τους 

«κειμενικούς χάρτες» αλλά και να τους φτιάχνουν μόνοι τους. Και μάλιστα χρειάζονται 

εκείνες τις πιο σύνθετες και απαιτητικές στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν όχι να μόνο να 

αναγνωρίζουν το είδος και την ποιότητα του κάθε δέντρου-λέξης μεμονωμένα αλλά να 

αντιλαμβάνονται τη θέση και τη λειτουργία συνόλων, συστάδων, να εκτιμούν την ποικιλότητα 

του δάσους-κειμένου, να διερωτώνται για τη θέση και το ρόλο  του καθενός, να θέτουν 

ερωτήματα, να κάνουν υποθέσεις και να βγάζουν συμπεράσματα σχετικά με το γιατί ο 

«κατασκευαστής» του δάσους-κειμένου τοποθέτησε τα «δέντρα» του έτσι ή αλλιώς, γιατί 

έφτιαξε με αυτόν τον τρόπο τις δασικές/κειμενικές πορείες, ποια σημεία του κειμενικού 

δάσους επιθυμεί να αφήσει των αναγνώστη-περιπατητή να δει και ποια θέλει να αποκρύψει 

και με ποιον απώτερο στόχο.  

Μιλάμε, λοιπόν, για την ανάγκη ερμηνευτικής και κριτικής προσέγγισης της 

αναγνωστικής πορείας, οι οποίες πρέπει να υποστηρίζονται από ανάλογες στρατηγικές 

υλοποίησής τους, για να έχουμε «μαθητές- εξερευνητές και οδηγούς» και  όχι «μαθητές-

ακόλουθους» και απλούς αποκωδικοποιητές/διαχειριστές  του κειμενικού «χάρτη». 

Συνοψίζοντας, η ερευνητική εμπειρία έχει καταδείξει όσον αφορά στη διδασκαλία  

των στρατηγικών γλωσσικής μάθησης πως η χρήση μικροπρόθεσμων διδακτικών 

προγραμμάτων και αποσπασματικών παρεμβάσεων είχαν αντίστοιχα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Αντίθετα, όταν η μάθηση αναπτύσσεται και σχεδιάζεται με επίκεντρο τη 

διδασκαλία στρατηγικών απευθείας στους μαθητές παράλληλα με την τρέχουσα γλωσσική 

διδασκαλία από δασκάλους που έχουν και οι ίδιοι μορφώσει «επίγνωση» των γλωσσικών  

στρατηγικών και τις έχουν ενσωματώσει ως ένα κανονικό και κύριο μέρος της καθημερινής 

διδασκαλίας τους τότε τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και βελτιωμένα.  

Τέλος, και υπό την έννοια μιας περιοριστικότητας και μιας  εφικτής συμβατότητας με 

τη γλωσσοδιδακτική και μαθησιακή πραγματικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών να 

σημειωθεί πως η  διαφοροποίηση και συχνά αντιφατικότητα των αποτελεσμάτων των ερευνών 

μας εφιστά την προσοχή, ώστε να δεχόμαστε δύσκολα και επιφυλακτικά τις γενικεύσεις- 
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ακόμα και για μεγάλα ερευνητικά δείγματα υποκειμένων- εφόσον φαίνεται ότι το πλήθος των 

μεταβλητών και η πολυπαραγοντική διάσταση χρήσης των στρατηγικών ανάγνωσης, καθώς 

και το ποικιλόμορφο πεδίο των συνθηκών και τύπων ανάγνωσης καθιστά τα όποια 

συμπεράσματα ενδεικτικά, μη γενικεύσιμα και υπό όρους χρήσιμα για τη μαθησιακή και 

διδακτική τους  αξιοποίηση, εφόσον αξιοποιηθούν στοχευμένα, εξατομικευμένα (έστω και σε 

επίπεδο συγκεκριμένης  ομάδας)  και περιπτωσιολογικά. Έτσι αναδεικνύεται και η ανάγκη 

διερεύνησης -εμπειρικά και στοχευμένα- αποτύπωσης και μελέτης με τις κατάλληλες 

μεθόδους από τους διδάσκοντες , ει δυνατόν, όλων των υποκειμένων- μαθητών που 

εμπλέκονται στη γλωσσική διδασκαλία και δη της αναγνωστικής κατανόησης 

7.8  Στρατηγικές και κοινωνική πραγματικότητα 

Η αναγνωστική κατανόηση του γραπτού λόγου εμπεριέχει ως μαθησιακό εφόδιο και μία 

έντονη κοινωνικοπολιτισμική δυναμική. Η δυναμική αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί, σε σχέση με 

το ζήτημα των στρατηγικών που μας απασχολεί, μέσα από δύο βασικές συνιστώσες που ο 

εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να τις αναγνωρίζει. α)  Παραφράζοντας τα λόγια του Kluwe, 

όπως παρατίθενται στο Κουλουμπαρίτση, (2011) « Η ¨ανάγνωση¨ δεν αποτελεί κάποιο τυχαίο 

συμβάν, που επιτελείται έτσι αυτόματα, όπως κάποιο αντανακλαστικό. Η ανάγνωση 

ενεργοποιείται με τη βούληση του σκεπτόμενου ατόμου και μπορεί να ελεγχθεί και να 

ρυθμιστεί, εφόσον το επιθυμεί το ίδιο το άτομο». Κι εδώ οι στρατηγικές αναγνωστικής 

κατανόησης φαίνεται να έχουν πρωτεύοντα ρόλο. β) Απώτερος, ουσιώδης και στρατηγικός 

στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας (ως ψηφίδα της οποίας αποσκοπεί να συμπεριληφθεί και η 

παρούσα έρευνα), όσον αφορά στην ανάγνωση, είναι η ανάπτυξη και ενδυνάμωση των 

δεξιοτήτων βαθιάς κατανόησης και κριτικής επεξεργασίας ενός γραπτού κειμένου ως 

ολοκληρωμένης ενότητας λόγου στις ποικίλες τυπολογικές εκφάνσεις του. Φυσικά και αυτός 

ο καθαρά μαθησιακός και ευρύτερα γνωστικός στόχος αποκτά την ανθρωποκεντρική του και 

παιδαγωγική του δικαίωση, εφόσον εξαργυρώνεται ως μορφωτικό-κοινωνικό πλεονέκτημα 

και εφόδιο, για να ανταποκριθεί στις ποικιλόμορφες απαιτήσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι, 

καθώς παρέχει στο άτομο τη δυνατότητα να αξιοποιεί, εφόσον το κατέκτησε εκπαιδευτικά, τις 

δεξιότητες της αναγνωστικής κατανόησης σε αυθεντικές περιστάσεις γραπτής επικοινωνίας 

αλλά και ως εφαλτήριο για την κοινωνικοπνευματική του εξέλιξη.  

Οι στρατηγικές, λοιπόν, αναγνωστικής κατανόησης χωρίς να αποτελούν διδακτικό 

αυτοσκοπό λειτουργούν ως ενδιάμεσος γλωσσοδιδακτικός στόχος, ώστε να επιτευχθούν 

αρτιότερα , ευκολότερα και αποτελεσματικότερα οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί και 
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κοινωνικοπολιτισμικοί στόχοι, στο βαθμό βέβαια που  η αναγνωστική κατανόηση των 

γραπτών κειμένων εξακολουθεί να συνεισφέρει στους στόχους αυτούς και πάντα 

συσχετιστικά και αλληλεπιδραστικά με τις υπόλοιπες γλωσσικές δεξιότητες. Τέλος, σε 

επίπεδο ατομικής  ψυχοπνευματικής ολοκλήρωσης, αποτελούν (οι στρατηγικές) σημαντική 

παράμετρο για τη σχέση που αναπτύσσει κάθε παιδί με τη φιλαναγνωσία ως πόρο πρόσκτησης 

έγκυρης γνώσης, εφόσον αυτές υποβοηθούν και τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της 

αναγνωστικής επίτευξης, ενισχύουν , κατά συνέπεια, την αυτοπεποίθηση και τις 

ψυχοσυναισθηματικές προϋποθέσεις αναγνωστικής αυτονομίας, εμφυσώντας στους μαθητές 

την πρόσφορη μαθησιακά στάση ότι η ανάγνωση μπορεί να είναι μια αναγκαία, χρήσιμη 

σχολική δραστηριότητα αλλά ταυτόχρονα και μια ωφέλιμη, ευχάριστη και ανατροφοδοτική σε 

πολλά επίπεδα ενασχόληση της εξωσχολικής ζωής. 

7.9 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Η επισήμανση και ανάδειξη της ελλειμματικής επίγνωσης  και χρήσης στρατηγικών 

μεταγνωστικού τύπου και κριτικής προσέγγισης των γραπτών κειμένων στο συσχετισμό τους 

με την ομάδα των μαθητών που παρουσιάζουν χαμηλές γλωσσικές και αναγνωστικές 

επιδόσεις μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρή αφόρμηση και παιδαγωγικό κίνητρο στον 

διδάσκοντα  να εφαρμόσει διδακτικά προγράμματα αντιστάθμισης αυτών των μαθησιακών 

ελλειμμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας αλλά και με βάση τις εξατομικευμένες 

ικανότητες και αδυναμίες του κάθε μαθητή. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μελετηθούν οι 

αναγνωστικές συμπεριφορές και να χαρτογραφηθούν ο βαθμός και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της χρήσης μεταγνωστικών στρατηγικών και κριτικής προσέγγισης που 

αξιοποιούν οι μαθητές, αφού έχει προηγηθεί η διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης, 

εξειδικευμένης,  στοχευμένης μεθοδολογικά διδασκαλίας τους σε αντιπαραβολή με την 

αρχική αποτύπωση των ίδιων στρατηγικών της «πειραματικής» ομάδας, καθώς και να 

υλοποιηθεί μία «μετρήσιμη» αποτίμησή του ρόλου τους στην αναβάθμιση ή όχι του επιπέδου 

της αναγνωστικής κατανόησης και των αντίστοιχων δεξιοτήτων τους. 

Σύμφωνα με ενδείξεις από τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας και σε συνάρτηση 

με τη στήριξη της έρευνας του θεωρητικού μέρους συχνά οι μεταγνωστικές στρατηγικές που 

επιστρατεύουν μαθητές με υψηλό επίπεδο ερμηνευτικής και κριτικής προσέγγισης των 

κειμένων τόσο στο κυρίως αναγνωστικό όσο και στο μετααναγνωστικό στάδιο, παράλληλα  

λειτουργούν ή μετουσιώνονται ως στρατηγικές μνημονικού και γνωστικού τύπου στο 

προσυγγραφικό αλλά και στο κυρίως συγγραφικό στάδιο  της παραγωγής λόγου, καθώς η 



426 
 

επεξεργασία και αφομοίωση γνωστικού υλικού είτε καθαρά γλωσσικού (λ.χ. λεξιλογίου) είτε 

κοινωνιογνωστικού μέσα από τις αναγνωστικές διαδικασίες ερμηνευτικής και κριτικής 

προσέγγισης του αρχικού κειμένου (π.χ. συμπλήρωση, αναδιατύπωση, αναπλήρωση, 

δημιουργική αμφισβήτηση, σύγκριση-αντιπαραβολή, διερεύνηση-αναζήτηση, συναγωγή 

συμπερασμάτων, υιοθέτηση και ανάπτυξη λεξιλογίου, κ.ά.) διαμορφώνουν και εμπλουτίζουν 

το γλωσσογνωστικό υπόβαθρο των μαθητών. Στη συνέχεια μέσα από αυτό αντλούνται και 

επιλέγονται δεδομένα, πληροφορίες, ιδέες, συμπεράσματα που θα αξιοποιηθούν - ή που έχουν 

ήδη αξιοποιηθεί-  τώρα πλέον με στρατηγικές του νέου πεδίου δραστηριότητας, δηλαδή με 

στρατηγικές της προσυγγραφικής κυρίως φάσης ως συνακόλουθη διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου είτε αυτή είναι μία «επιβαλλόμενη» από τον εκπαιδευτικό εργασία είτε –και 

εδώ είναι η πιο ενδιαφέρουσα σύνδεση- προκύπτει ως μια αυθόρμητη και αυτόβουλη 

διαδικασία εκπορευόμενη από ατομικά, εσωτερικά κίνητρα μάθησης και δημιουργικότητας 

του μαθητή. 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι οι πρακτικές χρήσης των στρατηγικών τη κριτικής 

αναγνωστικής προσέγγισης , με την μετακίνηση της εστίασης από το τι λέει το κείμενο στο τι 

λέει ή τι πιστεύει και πως αντιδρά ο αναγνώστης απέναντι στο κείμενο μπορεί να 

λειτουργήσει εν δυνάμει και ως προκαταρκτικό στάδιο προετοιμασίας και προλείανσης 

διαμόρφωσης, ανάπτυξης και υλοποίησης της άλλης σπουδαίας γλωσσομαθησιακής και 

κοινωνικοπολιτισμικής δεξιότητας της παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, εφόσον η 

συνολική προεργασία σε επίπεδο εννοιών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων, στάσεων,  

επιχειρημάτων, ακόμα και ψυχοσυναισθηματικής κινητοποίησης που εξασφάλισε η κριτική 

προσέγγιση του κειμένου έχει σίγουρα αναδείξει και παράξει «φιλτραρισμένο» γνωσιακό 

υλικό, εμπλουτισμένο με την κριτική σκέψη, ενεργοποιημένο και «προπλασμένο» να εκτεθεί 

υλοποιούμενος ως κριτικός λόγος, γραπτά ή προφορικά. Θα ήταν ενδιαφέρον να αποτελέσει 

πεδίο έρευνας το κατά πόσο η αναγνωστική εμπέδωση στρατηγικών κριτικής προσέγγισης 

αποτελεί θετική μεταβλητή και μαθησιακό εφόδιο για την παραγωγή γραπτού ή προφορικού 

λόγου με συμβατά  κριτήρια αξιολόγησης που επιστρατεύει ο κριτικός γραμματισμός, οπότε 

και οι όποιες διδακτικές παρεμβάσεις σε επίπεδο εμπέδωσης τέτοιων στρατηγικών θα 

λειτουργούσαν θετικά και ενισχυτικά σε διττό επίπεδο. 

Στους περιορισμούς της έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω διαπίστωση, 

εκθέτουμε τη βάσιμη «υπόνοια» ότι κειμενικά είδη με διαφορετικά δομικά, λεξιλογικά, 

υφολογικά χαρακτηριστικά,  ποικίλες επικοινωνιακές προθέσεις καθώς και ανομοιογενή 

κοινωνικά πλαίσια αναφοράς και λειτουργίας τους είναι ενδεχόμενο να προϋποθέτουν την 

ενεργοποίηση/αξιοποίηση διαφοροποιημένων τύπων και εύρους χρήσης στρατηγικών 
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αναγνωστικής κατανόησης εκ μέρους του αναγνώστη/μαθητή. Να θυμίσουμε  ότι ο Meyer στη 

δική του πρόταση για το μοντέλο ανάγνωσης (1975) είχε επισημάνει μεταξύ άλλων ότι πολλές 

στρατηγικές ανάγνωσης σχετίζονται, πέρα από τις υποκειμενικές διαστάσεις της ανάγνωσης, 

τόσο με τη δομο-λειτουργική διάσταση των κειμένων γενικά αλλά και με τα χαρακτηριστικά 

των συγκεκριμένων και διακριτών κειμενικών ειδών ειδικότερα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, 

λοιπόν, – κι εδώ ανοίγεται μια πολύ σημαντική προοπτική έρευνας- να αναζητηθούν και να 

επιβεβαιωθούν αιτιακοί και λειτουργικοί συσχετισμοί ανάμεσα στις τυπολογίες και τα είδη 

των στρατηγικών ανάγνωσης από τη μια και σε συγκεκριμένα κειμενικά είδη από την άλλη, 

ούτως ώστε αυτές οι συνάψεις να εδραιώσουν και να καθοδηγήσουν αντίστοιχους διδακτικούς 

σχεδιασμούς για στοχευμένη  ενίσχυση της αναγνωστικής επάρκειας και των δεξιοτήτων  των 

μαθητών για επιμέρους  επιθυμητά κειμενικά είδη στα πλαίσια μιας κειμενοκεντρικής-

ειδολογικής γλωσσοδιδακτικής προσέγγισης. 

Σε συνέχεια των προηγούμενων προβληματισμών στο δίπολο κείμενο-στρατηγικές 

ανάγνωσηςείναι κοινώς παραδεκτό το γεγονός ότι στη ζωή μας δε γινόμαστε αποδέκτες μόνο 

ικανοποιητικών, ολοκληρωμένων και υψηλών προδιαγραφών κειμένων που πληρούν κάποια 

έστω ελάχιστα  ποιοτικά αναγνωστικά κριτήρια (ειδικά οι μαθητές βρίσκονται σε συνεχή 

αλληλεπίδραση με υβριδικού τύπου κείμενα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Με άλλα λόγια 

πόσο εξαρτώνται οι στρατηγικές που ενεργοποιούν οι μαθητές από το τι διαβάζουν ως είδος 

και περιεχόμενο; Ή αλλιώς: μπορούν να αναπληρώσουν οι στρατηγικές και σε ποιο βαθμό την 

κατανόηση ενός «κακού», «αδύναμου», ελλειμματικού κειμένου; Και με ποια κριτήρια 

αναγνωστικά μπορούν να αξιολογηθούν αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά; Θα έχουν λόγο γι 

αυτό οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες -μαθητές; Σαφώς, τα ερωτήματα αυτά 

διαμορφώνουν συνθήκες προβληματισμού και κατευθύνσεις διερευνητικής αναζήτησης για 

επόμενες ερευνητικές εργασίες. 

Επίσης, η ραγδαία εξέλιξη και ο ανασχηματισμός των κειμενικών ειδών και των 

σύγχρονων κειμενικών μοντέλων- κυρίως του νέου ψηφιακού χώρου γλωσσικής επικοινωνίας 

(λ.χ. ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης)-  με τις νέες, διαφοροποιημένες και 

καινοφανείς προδιαγραφές που φέρουν και τις αναδιαμορφωνόμενες προϋποθέσεις 

αναγνωστικής προσέγγισης που επιφέρουν (λ.χ. λόγος συνοδευτικός, αλληλένδετος, 

υποστηρικτικός ή σχολιαστικός του κεντρικού οπτικοακουστικού μηνύματος, υβριδικά 

πολυμεσικά και πολυτροπικά κείμενα, διαλεκτικά, σύντομα, περιεκτικά, με χαρακτήρα 

λεζάντας κείμενα, κλπ) επιτελούν  νέους επικοινωνιακούς στόχους και ανταποκρίνονται σε 

πολυδιάστατες πλέον κοινωνικοπολιτισμικές ανάγκες μιας πρωτόγνωρης, τεχνολογικά 

εξαρτημένης και αενάως εξελισσόμενης πραγματικότητας. Θέτουν, επίσης, στους αναγνώστες 
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νέες προκλήσεις αναγνωστικής «αποκωδικοποίησης» που απαιτούν την επιστράτευση 

αναπροσαρμοσμένων τακτικών και στρατηγικών γραμματισμού. Θα είχε πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον να στραφεί ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας  στους νέους αυτούς μηχανισμούς 

και τις νέες διαδικασίες  που προκύπτουν από τις αναδυόμενες αυτές αναγνωστικές εμπειρίες 

των νέων κυρίως ατόμων, των μαθητών μας, οι οποίοι πλέον και διαμορφώνουν το 

αναγνωστικό τους προφίλ μέσα από την αλληλόδραση με τις σύγχρονες αυτές κειμενικές 

μορφές και χρειάζονται διδακτική στήριξη, καθοδήγηση, γλωσσοπαιδαγωγική ενημέρωση και 

επίγνωση για τις μεθόδους και στρατηγικές προσέγγισης-κύρια της κριτικής-  της νέας 

κειμενικής πραγματικότητας που τους περιβάλλει και που σίγουρα αποτελεί ένα νέο, ευρύ και 

με  ανοιχτές προοπτικές  προς διερεύνηση πεδίο.   

Θα μπορούσε η ίδια η μέθοδος του  Think Aloud Protocol  να αποτελέσει πεδίο 

έρευνας ως επαρκές και αξιόπιστο μέσο αυτοαξιολόγησης των αναγνωστικών δυνατοτήτων, 

αναγκών, αδυναμιών των μαθητών ή ακόμα και ως τεχνική διδασκαλίας στρατηγικών 

ανάγνωσης. Αυτό όμως μας παραπέμπει σε νέες ερευνητικές προοπτικές ειδικά στο ελληνικό 

σχολείο, όπου τέτοιες έρευνες σπανίζουν. 

Ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που αναδείχτηκε μέσα από την ερευνητική διαδικασία 

της αναγνωστικής  εμπειρίας και της ταυτόχρονης/άμεσης προφορικής αυτοαναφοράς 

σχετίζεται με τη συμβολή αυτής της ίδιας της ερευνητικής διαδικασίας στο βαθμό επίγνωσης 

και μεταγνωστικής ενδυνάμωσης που δύναται να επιφέρει. Στην πραγματικότητα τίθεται το 

ερευνητικό ερώτημα αν διερευνητικές μέθοδοι, όπως η προφορική εξωτερίκευση που έχουν 

«θεσμοθετηθεί» στον τομέα «μελέτη των γλωσσικών στρατηγικών», είναι σε θέση να 

αποτελέσουν οργανικό μέρος και μέσο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διδασκαλίας και 

εμπέδωσης στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης με συγκεκριμένες μαθησιακές 

προοπτικές και προσδοκίες, ειδικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, πέρα από ένα 

εύχρηστο και αποτελεσματικό εργαλείο αποτύπωσης στρατηγικών. 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας αλλά και άλλων σχετικών ερευνών, που στοχεύουν 

σε ένα εναρκτήριο στάδιο σχεδιασμού διδακτικών παρεμβάσεων προς ενδυνάμωση των 

αναγνωστικών επιδόσεων   ενός μαθητικού συνόλου, μέσα από τη συστηματική και αναλυτική 

ανίχνευση και καταγραφή των αξιοποιήσιμων από αυτό τύπων στρατηγικών  σε συσχετισμό 

με ποικίλα μαθησιακά-ατομικά χαρακτηριστικά τους, θα μπορούσαν εν τέλει να αξιοποιηθούν 

και με μια διαφορετική «διαγνωστική» προοπτική και σε ένα άλλο πλαίσιο ερμηνείας ως 

παράμετροι πρόγνωσης  και επισήμανσης μαθησιακών δυσκολιών (Lau, 2006∙ Dermitzaki, 

Andreou & Paraskeva, 2008). Πιο συγκεκριμένα, οι πολύ χαμηλού επιπέδου μεταγνωστικές 

διεργασίες κατά την υλοποίηση ενός αναγνωστικού έργου ως μαθησιακού στόχου σε κάποιους 
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μαθητές, ενδεχομένως να αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς ενδεικτικό σημείο αναφοράς για 

περαιτέρω στοχευμένη διερεύνηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών για τα συγκεκριμένα 

υποκείμενα (Palinscar & Brown, 1984). 

Τέλος, θα είχε ερευνητικό ενδιαφέρον να προσεγγιστεί το υπάρχον υλικό της έρευνας 

ή νέο που θα προκύψει από άλλες έρευνες υπό το πρίσμα της κριτικής ανάλυσης λόγου, ώστε 

να αντληθούν σκέψεις και συμπεράσματα για το πώς κάθε μαθητής επεξεργάζεται εσωτερικά 

και γνωστικά αλλά και πως αντιλαμβάνεται μεταγνωστικά τη χρήση μιας στρατηγικής, 

γεγονός που ενδεχομένως συνδέεται και με το μαθησιακό του στυλ, το γένος, την ηλικία, κ.ά., 

μεταβλητές, μέρος των οποίων, συνεξετάζουμε τις αλληλεπιδράσεις τους με τις στρατηγικές 

ανάγνωσης στην παρούσα εργασία.  

Επιλογικά 

Κλείνουμε την παρούσα έρευνα καταθέτοντας την προσδοκία να ενσωματωθεί και αυτή στον 

επιστημονικό εκείνο  κύκλο της γλωσσοδιδακτικής έρευνας που εισάγει (ή οφείλει να εισάγει) 

όλους τους εμπλεκόμενους και συνεισφέροντες φορείς στο πεδίο της γλωσσικής εκπαίδευσης 

σε ένα ευρύ, συνεχή  και ανατροφοδοτούμενο κύκλο συζητήσεων και ερευνητικών 

προσεγγίσεων που- πολύ περιεκτικά- θα αναδεικνύει νέα σύγχρονα γλωσσοδιδακτικά 

ζητήματα και απαιτήσεις, όπως την αξιοποίηση επίκαιρων και αυθεντικών πολυτροπικών 

κειμένων και την εξοικείωση με κατάλληλες και στοχευμένες στρατηγικές κατανόησης και 

ερμηνείας πληροφοριακών και σημειωτικών κειμενικών πόρων για άντληση νοήματος με 

κριτικό τρόπο , ώστε να ενεργοποιούνται οι απαιτούμενες δεξιότητες των μαθητών και οι ίδιοι 

να αναβαθμίζονται σε ποιοτικούς, κριτικούς και σκεπτόμενους αναγνώστες και συντάκτες 

κειμένων. Η παραδοχή μιας τέτοιας αναγκαιότητας εμπλέκει αδιαπραγμάτευτα, ως 

γλωσσομαθησιακή και μεθοδολογική επιλογή, τη συστηματική διδασκαλία και ενασχόληση 

εκπαιδευτικών και μαθητών με την ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης του γραπτού και 

προφορικού λόγου, την εξοικείωση με ένα ευρύ ρεπερτόριο στρατηγικών τύπων και επιπέδων 

ανάγνωσης (κατανόησης, ερμηνείας, κριτικής προσέγγισης) σε αλληλεπιδραστική 

προσαρμογή με τους αναγνωστικούς στόχους, το κειμενικό/ειδολογικό περιεχόμενο και τις 

παραμέτρους των επικοινωνιακών περιστάσεων. Μια τέτοια γλωσσοεκπαιδευτική 

πραγματικότητα καθιστά επίκαιρες και αναγκαίες τις ερευνητικές προσπάθειες που στοχεύουν 

στην καταγραφή, ανάδειξη, επεξεργασία, παρουσίαση, μεθοδολογική ενίσχυση, εμπέδωση και 

εφαρμογή ποικίλων στρατηγικών κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. 

Με την σύγχρονη νέα κριτική προσέγγιση της ανάγνωσης, επί της ουσίας, αναφερόμαστε σε 

ένα ευρύτερο, πολυδιάστατο, δυναμικό πολιτισμικό φαινόμενο, και ως παιδαγωγική 

διαδικασία, σε μια ευκαιρία που υπερβαίνει τη γλωσσική ανάπτυξη ή εξάσκηση και αποκτά 
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τις διαστάσεις μιας βαθιάς επικοινωνιακής πράξης, που συμβάλλει στη συγκρότηση 

ευαισθητοποιημένων, κριτικά σκεπτόμενων ατόμων με δυνατότητες δημιουργικής 

αντιπαράθεσης απέναντι σε στερεότυπα και κοινωνικές νόρμες και εν δυνάμει με 

μετασχηματιστική και αναδιαμορφωτική κοινωνική παρουσία. 

Η κριτική ανάγνωση αποτελεί, με άλλα λόγια, μια νέα ηθική στάση απέναντι στη 

θεσμική και πολιτισμική γνώση της εκπαίδευσης. Γιατί, όπως λέει ο Τζεμ Σέμπρουν 

αναφερόμενος σε ένα συγγενές αξιακό ζήτημα ηθικής ποιότητας, (Κατσουνάκη, 2018) «Το 

πρόβλημα και το αγωνιώδες ερώτημα στο σύγχρονο κόσμο δεν είναι ¨Σε τι κόσμο θα 

αφήσουμε τα παιδιά μας;¨ αλλά ¨Σε τι παιδιά θα αφήσουμε τον κόσμο;¨». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α:  [Δοκιμαστική ή πιλοτική μελέτη ( Pilot Study)] 
    

Α.1. Εισαγωγή  

Πρόσφερε στον ερευνητή τη δυνατότητα να «μάθει δουλεύοντας» (Robson, 2010). Συνήθως 
διαθέτει έναν περισσότερο διερευνητικό χαρακτήρα σε σχέση με τα μεταγενέστερα –κύρια 
στάδια της έρευνας, ούτως ώστε η κερδισμένη εμπειρία, που αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο 
και τις διαδικασίες, να προσδώσει στην κύρια έρευνα ένα περισσότερο επιβεβαιωτικό και 
ερμηνευτικό στίγμα (Yin, 1989 στο Robson, 2010)    

Τα πιλοτικά ερωτηματολόγια λειτούργησαν και ως ένας τύπος ανάλυσης πρωτοκόλλου 
(Ericsson & Simon, 1993 στο  Robson, 2010), ώστε κάποιες αρχικές γλωσσομορφικές και 
λεκτικές  διατυπώσεις και δομές προτάσεων   να αναθεωρηθούν αλλά και μεμονωμένα 
υποκείμενα που συμμετείχαν με τυχαία και βολική δειγματοληψία να αξιοποιηθούν ως ομάδα 
εστίασης. Με άλλα λόγια, η πιλοτική έρευνα, ως τυπικός προέλεγχος, λειτούργησε ως μια 
«μικρογραφία δοκιμαστικής έκδοσης της πραγματικής έρευνας»   (Robson,2010).    

Ο ερευνητής δε δεσμεύτηκε από τις μεθοδολογικές διαδικασίες και τα συμπεράσματα της 
δοκιμαστικής έρευνας αλλά αντίθετα αξιοποίησε κυρίως τις αδυναμίες, τις αστοχίες και τις 
αντιφάσεις που προέκυψαν από αυτήν, ώστε να τα αποφύγει στην παρούσα εργασία. 
Εξάλλου, πρόκειται για ένα «πρωτόλειο» έρευνας, με μειωμένο βάρος εγκυρότητας και 
αξιοπιστίας, όπου το βάρος δόθηκε στη διαδικασία και τα στάδια υλοποίησης και λιγότερο 
στα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που θα απέρρεαν από αυτήν.  

Ο ερευνητής καταθέτει ένα μέρος μόνο της πιλοτικής έρευνας για λόγους πρακτικότητας και 
περιορισμού της έκτασης του Παραρτήματος. Παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες που 
αφορούν τους στόχους, τα μεθοδολογικά εργαλεία, τα βασικά συμπεράσματα, καθώς και 
όποια σχόλια, επισημάνσεις και παρατηρήσεις κρίθηκαν σημαντικότερα και αφορούν και 
αμεσότερα την παρούσα εργασία. Ωστόσο, αποτυπώνεται και ολόκληρη η δομή της εργασίας 
με την αναφορά των επικεφαλίδων των ενοτήτων. Ο ερευνητής, τέλος, είναι σε θέση να 
παρουσιάσει και να καταθέσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της πιλοτικής εργασίας, εφόσον  
του ζητηθεί (λχ. τα μεθοδολογικά εργαλεία ή τις απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις της 
διαδικασίας του ΠΠΕ)  

 
Α.2. Στόχοι  και περιεχόμενο της πιλοτικής έρευνας 
Ο σκοπός της παρούσας πιλοτικής έρευνας είναι να καταγράψει, να διερευνήσει και να 
κατανοήσει τις στρατηγικές αναγνωστικής πρόσκτησης/κατανόησης των γραπτών κειμένων 
που αξιοποιούν ή αντιλαμβάνονται ότι αξιοποιούν οι μαθήτριες και μαθητές μίας σχολικής 
τάξης της Γ΄ Γυμνασίου του 3ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, με την εφαρμογή δύο 
ερευνητικών-μεθοδολογικών εργαλείων, του ερωτηματολογίου (ΕΡ) και του Πρωτόκολλου 
Προφορικής Εξωτερίκευσης (ΠΠΕ). Η διερεύνηση και  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στις 
συσχετιστικές τους αλληλεξαρτήσεις, ενδεχομένως να διαμορφώσει ένα διεγνωσμένο υλικό 
και  γνωστικό-παιδαγωγικό  υπόβαθρο όχι μόνο για τη διεξαγωγή μιας ευρύτερης, πιο 
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συστηματικής και εμπλουτισμένης σε στόχους, μεθόδους και θεωρητική τεκμηρίωση έρευνας 
που θα ακολουθήσει αλλά και για την εν δυνάμει εκκίνηση  μιας  περαιτέρω διδακτικής 
αξιοποίησης στρατηγικών στην εν λόγω ομάδα μαθητών. Πρόκειται για μία μελέτη 
περίπτωσης 9 μαθητριών και 6 μαθητών (σε τάξη με συνολικό δυναμικό 17 μαθητών/τριών), 
με τους οποίους ο διδάσκων-ερευνητής δεν είχε πρότερη παιδαγωγική/διδακτική σχέση από 
προηγούμενα σχολικά έτη και στους οποίους διδάσκει το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. 
Η βαθμολογική κατηγοριοποίηση των μαθητών που αξιοποιήθηκε στην έρευνα βασίστηκε 
αποκλειστικά στη βαθμολογική αξιολόγηση και διαβάθμιση της περσινής σχολικής χρονιάς 
και στην τελική τους βαθμολογική επίδοση. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, ο μέσος όρος 
βαθμολογίας της τάξης (αφορά μόνο στους 15 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα) στο 
κυρίως γλωσσικό μάθημα  διαμορφώνεται στο ¨13,7¨  της εικοσαβάθμιας κλίμακας. Το 
δεδομένο αυτό αλλά και η σύντομη διδακτική εμπειρία του διδάσκοντα-ερευνητή συγκλίνουν 
στην αξιολογική περιγραφή της ομάδας ως μαθητών με μέτριο γλωσσικό επίπεδο, αρκετές 
γλωσσικές αδυναμίες σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων-υποδεξιοτήτων αλλά ταυτόχρονα ομάδας 
με θετικό παιδαγωγικό πρόσημο, αρκετά ισχυρά  μαθησιακά κίνητρα και 
συμμετοχικό/επικοινωνιακό ενδιαφέρον, χαρακτηριστικά που σε συνδυασμό με τη 
δυνατότητα πρόσβασης στο τμήμα, που παρέχει ο διδακτικός ρόλος του ερευνητή, οδήγησαν 
στην επιλογή της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών, ώστε να αποτελέσουν τα υποκείμενα της 
συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης . Ιδιαίτεροι παράμετροι που αξίζει να αναφερθούν είναι 
α) μία μαθήτρια με διεγνωσμένη δυσλεξία αλλά ικανοποιητικές επιδόσεις (συμμετείχε 
κανονικά στην έρευνα, χωρίς προσαρμογές των ερευνητικών εργαλείων) β) ένας μαθητής 
άρτι αφιχθείς από το εξωτερικό με μηδενική γνώση της ελληνικής (εξαιρέθηκε από την 
έρευνα) και γ) ένας μαθητής με πολύ χαμηλού επιπέδου γλωσσικές δεξιότητες, ο οποίος και 
αρνήθηκε (λόγω αδυναμίας) να συμμετάσχει στην έρευνα. Πρόκειται για μία ομάδα μαθητών 
με μεγάλο ποσοστό μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ,  οι οποίοι εν μέρει διαθέτουν το 
χαρακτηριστικό της διγλωσσίας (σε διαφορετική διαβάθμιση τυπολογίας δίγλωσσων 
μαθητών), δεδομένο που στην παρούσα έρευνα δεν διερευνήθηκε περαιτέρω. Δεδομένης της 
προαναφερόμενης γλωσσικής σύνθεσης του δείγματος στην  έρευνα αλλά και τη στοχοθεσία 
της δεν αξιοποιήθηκε η διγλωσσία ως παράμετρος οργάνωσης , διαμόρφωσης και 
αξιολόγησης της έρευνας (περιορισμός της έρευνας) και οι μαθητές/τριες αντιμετωπίζονται 
ως υποκείμενα για τα οποία η ελληνική λειτουργεί ως Γ1.   
 
Α.3. Για την παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκαν, όπως προαναφέρθηκε,  δύο ερευνητικά 
εργαλεία:  
Α) Ερωτηματολόγιο (ΕΡ) (βλ. Παράρτημα 1),  με ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλών 
επιλογών, το οποίο δομήθηκε βασισμένο στο θεωρητικό πλαίσιο των τριών αναγνωστικών 
σταδίων (προαναγνωστικό, κυρίως αναγνωστικό, μεταναγνωστικό) και στην βασική 
ταξινομία στρατηγικών της Oxford (στο Γρίβα, 2016 ) (μνημονικές, γνωστικές, 
αντισταθμιστικές, μεταγνωστικές )∙ αξιοποιήθηκαν όμως και  στρατηγικές και από άλλες 
ταξινομίες (λ.χ. Mokhtari & Reichard, 2002 στο Γρίβα, 2016). Το εργαλείο αυτό στοχεύει, 
ανακινώντας στους μαθητές εσωτερικές, αυτογνωστικές διαδικασίες ενδοσκόπησης, σε μία 
πρώτη καταγραφή από τους μαθητές/τριες των μηχανισμών που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι 
αξιοποιούν για την κατανόηση ενός γραπτού κειμένου (ενεργοποίηση κυρίως μεταγνωστικών 
διεργασιών) αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και ως προπαρασκευαστικό στάδιο εξοικείωσης με 
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μια ενσυνείδητη αυτοαναφορά σε περιγραφή στρατηγικών, που διευκολύνει –ίσως- και την 
αξιοποίηση του δεύτερου διερευνητικού εργαλείου, που προκρίθηκε για την πιο 
ολοκληρωμένη αποτύπωση των αναζητούμενων στρατηγικών.         
                
Β) Διαδικασία ομαδικής προφορικής εξωτερίκευσης  (ΠΠΕ) (think aloud protocol) (βλ. 
Παράρτημα 2), ως συμπληρωματικό όργανο μιας  αυτόματης, άμεσης, εμπειρικής 
καταγραφής των στρατηγικών στο μαθησιακό πεδίο «εν τη γενέσει» τους. Η ποιοτική 
ανάλυση των δεδομένων αυτής της καταγραφής στην ίδια βάση ταξινομίας και 
κατηγοριοποίησης των στρατηγικών-όπως παραπάνω- με ταυτόχρονη αξιοποίηση δύο 
συγκεκριμένων παραμέτρων ανάλυσης (φύλο υποκειμένων/βαθμός επίδοσης), πιθανά να μας 
οδηγήσει σε πιο ασφαλείς διαπιστώσεις σχετικά  με τις πραγματικές εσωτερικές νοητικές 
διεργασίες των μαθητών. Επίσης, η παράλληλη, «κατά αντιπαράσταση», συγκριτική και 
συνδυαστική μελέτη των εξαγόμενων ομοειδών στοιχείων από  δύο ξεχωριστά και αυτόνομα 
ερευνητικά εργαλεία αναμένεται να ενισχύσει τον προαναφερόμενο στόχο της έρευνάς μας 
πιο εστιασμένα και ελεγχόμενα.  
- Παρουσίαση ερωτηματολογίου:  
- Παρουσίαση Πρωτόκολλου Προφορικής Εξωτερίκευσης (ΠΠΕ)- (Think Aloud) 
- Συστηματοποίηση της παρουσίασης των ευρημάτων του ΠΠΕ:  
- Αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια και ΠΠΕ: Παράλληλη παρουσίαση κατά 
αναγνωστικές φάσεις 
- Παρουσίαση ποσοτικοποιημένων δεδομένων ερωτηματολογίου με δύο 
παραμέτρους διαφοροποίησης και επεξεργασίας των στοιχείων: Α) το φύλο Β) τη 
βαθμολογική επίδοση  
- Α) Διαπιστώσεις για την παράμετρο του φύλου:  
- Β) Η Παράμετρος της επίδοσης 
 
Α.4. Επιλογικός σχολιασμός: Ήδη κάποιες βασικές διαπιστώσεις έγιναν στις παρουσιάσεις 
των  επιμέρους σταδίων της αναγνωστικής διαδικασίας, όπως ακολουθήθηκαν τόσο με το ΕΡ 
όσο και σύμφωνα με τη μέθοδο του ΠΠΕ. Αν επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε συνολικά, 
συνδυαστικά και συγκριτικά  τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων που εφαρμόστηκαν για  την 
καταγραφή των στρατηγικών πρόσκτησης γραπτού κειμένου από τη συγκεκριμένη ομάδα 
μαθητών καταλήγουμε στα εξής: 
• Πολύ συχνά διαπιστώνεται η συνδυαστική χρήση στρατηγικών κατά τη διεκπεραίωση 
της αναγνωστικής διαδικασίας. 
• Ένα αρκετά μεγάλο μέρος των στρατηγικών που προτάθηκαν μέσα από το ΕΡ και 
αναγνωρίστηκαν από τους μαθητές ως στρατηγικές ευρείας και συχνής χρήσης (πάντα- πολύ 
συχνά) συμπεριλαμβάνονται ως αναφορές αξιοποίησής τους και στο ΠΠΕ. Από τις 36 
στρατηγικές του ΕΡ αναφέρονται 23 στο ΠΠΕ (ποσοστό 64%).  Δεν ταυτίζεται φυσικά κατά 
απόλυτα ανάλογο τρόπο η συχνότητα χρήσης τους με την έμφαση ή την πυκνότητα των 
αναφορών τους ανάμεσα στα δύο ερευνητικά εργαλεία κι αυτό είναι φυσικό και 
αναμενόμενο, εφόσον τα δύο έχουν διαφορετικές προδιαγραφές, στόχους και αποτελέσματα. 
Το υπόλοιπο 26% των «αναξιοποίητων» στρατηγικών ανήκει κατά κύριο λόγο στις 
μεταγνωστικές και λιγότερο στις μνημονικές στρατηγικές. Πιθανές ερμηνείες της απόκλισης 
αυτής παρατίθενται στο Παράρτημα 3.2 της εργασίας.  
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• Στρατηγικές με χαμηλή βαθμολογία συχνότητας χρήσης (σπάνια-ποτέ) πράγματι ή δεν 
εμφανίστηκαν στο ΠΠΕ ή έτυχαν περιορισμένης αναφοράς από λίγους μαθητές/τριες. 
• Όσον αφορά στις μικρές αλλά σαφείς αποκλίσεις στη χρήση στρατηγικών που 
σχετίζονται με την παράμετρο του φύλου και που ανέδειξε το ΕΡ αυτό δεν επιβεβαιώθηκε 
από το ΠΠΕ ούτε και όσον αφορά τις μεταγνωστικές στρατηγικές που φαινόταν να υπάρχει 
πιο έντονη απόκλιση. Μάλιστα, αναλογικά τα αγόρια έδειξαν και μια μικρή υπεροχή όχι τόσο 
ως προς την ποικιλία χρήσης στρατηγικών όσο κυρίως τη δυνατότητά  ή τη διάθεσή τους να 
τις εξωτερικεύσουν. Και πάλι, όμως αυτή η διαπίστωση δεν πρέπει να συνδέεται απαραίτητα 
με έλλειψη στρατηγικών ή γνωστικές αδυναμίες των κοριτσιών αλλά και με άλλους 
παράγοντες κοινωνικούς-επικοινωνιακούς-ψυχολογικούς (λ.χ. επιφύλαξη, ανασφάλεια, 
έλλειψη εμπειρίας, κλπ). 
• Όπως είχαμε αναφέρει στην παρουσίαση του ΕΡ δε διαπιστώθηκε συσχέτιση υψηλής 
συχνότητας χρήσης στρατηγικών με το βαθμό επίδοσης των μαθητών/τριών. Στο ΠΠΕ όμως 
διαφαίνεται ότι υπάρχει ένας τέτοιος συσχετισμός. Να υπενθυμίσουμε ότι η μέση 
βαθμολογική κλίμακα (13-16) υπερτερεί αριθμητικά (7 μαθητές/τριες) έναντι της χαμηλής (7-
12) που αριθμεί 4 παιδιά και της ισόποσης υψηλής βαθμολογικής κλίμακας (17-20). Και μόνο 
μια επιφανειακή παρατήρηση της χρωματικής ποικιλίας των κωδικών θα καταδείξει μία 
ανατροπή της αριθμητικής αναλογίας των τριών κλιμάκων με σαφές προβάδισμα στην 
αξιοποίηση  στρατηγικών από τους μαθητές με υψηλές κατά πρώτο λόγο και μεσαίες κατά 
δεύτερο επιδόσεις. Ειδικά στις μεταγνωστικές στρατηγικές, εκεί η διαφοροποίηση εντείνεται 
με σαφέστερο τρόπο και μαρτυρεί μια πιο εμπεδωμένη και συνειδητή χρήση τους. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι όλοι οι μαθητές/τριες της υψηλής βαθμολογικής κλίμακας συμμετείχαν 
ιδιαίτερα ενεργά και συνεισέφεραν στην αποτύπωση στρατηγικών με αναλυτικό και 
διευκρινιστικό τρόπο ενώ από τις άλλες βαθμίδες επιλεκτικά. Κάποιοι μάλιστα από τους 
τελευταίους αρκέστηκαν κυρίως στο να συμφωνούν απλώς. Φυσικά αυτές οι διαπιστώσεις 
μόνο ως ενδείξεις και κίνητρα για περαιτέρω έρευνα μπορούν να αποτελέσουν. (βλ. 
Παράρτημα 3.3) 
• Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ερευνητής διαπίστωσε, ως μία εκ των υστέρων 
αδυναμία της παρούσας έρευνας,  την ανάγκη να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο με 
στρατηγικές που προέκυψαν από τη διαδικασία του ΠΠΕ αλλά δεν είχαν συμπεριληφθεί στο 
ΕΡ (βλ. Παράρτημα 3.4) 
 
Α.5.  Συζήτηση: Τα παρακάτω αποτελούν εμπειρικές μόνο επισημάνσεις, σχόλια και 
ερμηνευτικές υποθέσεις του ερευνητή, ως στοιχεία ερευνητικής αφόρμησης και χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης:  
1. Ως μεθοδολογικά αλλά και πρακτικά προβλήματα μπορούν να αναφερθούν οι 
διαφοροποιήσεις των υποκειμένων της έρευνας σε ομάδα (focus group) ως προς τον τρόπο 
ανάγνωσης (λ.χ. η ανάγκη ενός μαθητή να διαβάσει δυνατά προσέκρουε στην ανάγκη  ενός 
άλλου για αθόρυβη και ανεμπόδιστη ανάγνωση), κατανόησης των στόχων και της 
διαδικασίας και συγκέντρωσης σε αυτήν, ως προς τον χρόνο διεκπεραίωσης των «βημάτων» 
και την ανταπόκρισή τους σε αυτά, ως προς την άνεση και ευχέρεια της «δημόσιας» έκθεσης 
των εσωτερικών τους διεργασιών αλλά και την «εκπτωτική» μα αναγκαία υποχρέωση του 
ερευνητή να κάνει με ποιοτικά κριτήρια στιγμιαίες και αυτόματες επιλογές, διευκρινήσεις και 
υποβοηθητικά ερωτήματα,  ως προς την εστίαση  σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, ανάλογα 
με το ερευνητικό ενδιαφέρον που παρουσίαζαν  οι εκπεφρασμένες αναφορές των μαθητών. 
Περισσότερο σε πρακτικού τύπου ζητήματα μπορούν να αναφερθούν οι δυσκολίες ηχητικής 
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καταγραφής των τεκταινόμενων σε μια μεγάλη αίθουσα, που απαιτεί συχνή μετακίνηση του 
ερευνητή, η απαίτηση συνεχούς εγρήγορσης και ετοιμότητας του ερευνητή, οι προϋποθέσεις 
για εξοικονόμηση ενός εκτενούς χρονικού περιθωρίου μέσα στο ανελαστικό σχολικό 
ωρολόγιο πρόγραμμα και κατά συνέπεια τα στενά χρονικά περιθώρια που εν μέρει 
περιορίζουν τη δυνατότητα αναλυτικής  εξωτερίκευσης όλων των μαθητών αλλά και που 
ενδεχομένως η υπέρμετρη διαστολή τους θα επέφερε φυσική- πνευματική κούραση και 
αποδυνάμωση του ενδιαφέροντος της ομάδας. Επίσης, στους περιορισμούς της ερευνητικής 
διαδικασίας περιλαμβάνονται οι δυσκολίες συντονισμού της ομάδας. Χρειάστηκε ο 
ερευνητής αρκετές φορές να παρέμβει με παρατηρήσεις ή υπενθυμίσεις για τη 
νοηματοδότηση  και τις δυσκολίες του εγχειρήματος, ώστε να αποκαθίσταται το αναγκαίο 
κλίμα επικεντρωμένης και σταθερής παρακολούθησης της διαδικασίας μέσα σε κατάλληλο 
παιδαγωγικά περιβάλλον.  
2. Ερμηνευτικές εκδοχές για την απουσία στρατηγικών στο ΠΠΕ σε σχέση με το ΕΡ. 
 Ο τρόπος διεξαγωγής της ομαδικής συνέντευξης. Πιθανά να μην τέθηκαν σωστά και 
ευδιάκριτα οι οδηγίες-κατευθυντήριες γραμμές και δεν εκμαιεύθηκαν σωστά οι στρατηγικές 
από τον ερευνητή. 
 Η αδυναμία ή ο δισταγμός των μαθητών να εκφραστούν προφορικά. 
 Η δυσκολία της μεθόδου που απαιτεί να μιλήσουν όλοι σε περιορισμένο χρονικό 
διάστημα ή η ανασφάλεια-φόβος  της έκθεσης σε ακροατήριο. 
 Η διαδικασία της ηχογράφησης ενισχύει ίσως το προαναφερόμενο ψυχολογικό κλίμα. 
 Η απειρία εφαρμογής της μεθόδου τόσο του ερευνητή όσο και των υποκειμένων της 
έρευνας. 
 Το ίδιο το κείμενο που αξιοποιήθηκε δεν ενεργοποίησε- κι αυτό είναι ως ένα σημείο 
θεμιτό κι αναμενόμενο- όλους τους εσωτερικούς μηχανισμούς αναγνωστικής πρόσκτησής 
του. 
Άρα ο σχετικά περιορισμένος αριθμός στρατηγικών που αξιοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση 
του ΠΠΕ, κατά τη γνώμη του ερευνητή, με όλες τις αδυναμίες που ήδη εντοπίστηκαν, μπορεί 
να θεωρείται ένα κανονικό και αναμενόμενο ερευνητικό αποτέλεσμα. 
 
3. Ερμηνευτικές εκδοχές για τη συσχέτιση προφορικής εξωτερίκευσης στρατηγικών και 
βαθμού επίδοσης. 
Η συμμετοχικότητα των μαθητών/τριών στην ομαδική διαδικασία του ΠΠΕ συσχετίζεται με 
τη βαθμολογική επίδοση των μαθητών και πιθανά με την αυτοπεποίθηση ή τα μαθησιακά 
κίνητρα που έχουν οι μαθητές/τριες, όσο κι αν προτείνεται αυτό ως μια αυτόνομη 
εξωδιδακτική διαδικασία. Στη συνείδηση των μαθητών αποτελεί μια ενδοσχολική 
δραστηριότητα και συνδέεται με τη μαθητική τους «ταυτότητα» και όλο το ψυχολογικό 
φορτίο που αυτή μεταφέρει. Έτσι, οι πιο «καλοί μαθητές» προσαρμόστηκαν και εντάχθηκαν 
πιο ενεργά και σύντομα στη διαδικασία, τη βρήκαν πιο ενδιαφέρουσα και τη συνέδεσαν με 
μαθησιακά κίνητρα. Ίσως έτσι εξηγείται και η αντίθεση με το άλλο ερευνητικό εργαλείο, το 
ΕΡ που δεν επιβεβαίωσε τη συσχέτιση στρατηγικών με τις βαθμολογικές επιδόσεις. Πιθανές 
ερμηνείες: α) δεν απαιτεί δημόσια έκθεση των νοητικών διεργασιών και άρα μειώνεται η 
ανασφάλεια των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις β) δεν προϋποθέτει δεξιότητες/υποδεξιότητες 
παραγωγής και ανάπτυξης προφορικού λόγου, όπως το ΠΠΕ γ) μπορεί η συμπλήρωσή του 
από μαθητές με χαμηλά μαθησιακά κίνητρα να έχει γίνει πιο επιπόλαια ή χωρίς ουσιαστική 
κατανόησή τους, οπότε η επιλογή των στρατηγικών που έκαναν να μην τους εκπροσωπεί 
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πραγματικά, ενώ οι μαθητές της υψηλής και υψηλής-μεσαίας (15-16) βαθμολογικής κλίμακας 
να το προσέγγισαν μέσα από πιο συνειδητές, αυτογνωστικές διαδικασίες. 
Βέβαια, εδώ αξίζει να αναφέρουμε και τη σχετικότητα της βαθμολογικής επίδοσης. Είναι 
γνωστό ότι στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα η βαθμολογική κλιμάκωση επιδόσεων με 
συγκεκριμένα κριτήρια και υπό το πρίσμα που διέπει την αξιολόγηση του γλωσσικού 
μαθήματος δεν μπορεί να αποτελεί έγκυρη, σταθερή και ελεγχόμενη παράμετρο συν-
αξιολόγησης και συν-ερμηνείας στρατηγικών αλλά μόνο ενδεικτική στην υποκειμενικότητά 
της. 
4. Αλληλεπίδραση ερευνητικών εργαλείων (ΕΡ-ΠΠΕ) 
Διαπιστώνεται ότι τα δύο ερευνητικά εργαλεία (ΕΡ-ΠΠΕ) μπορούν να συλλειτουργήσουν 
ερευνητικά και συμπληρωματικά και μάλιστα προκύπτει ότι για τη διαμόρφωση και 
σχεδιασμό του ΕΡ θα έπρεπε να προηγηθούν πιλοτικά ενδεικτικές συνεντεύξεις στα πρότυπα 
του ΠΠΕ με λίγους μαθητές (ίσως συνδυασμός φύλου και επιδόσεων), ώστε να 
συμπεριληφθούν και ερωτήματα - στρατηγικές που ο ερευνητής δε θεώρησε κατάλληλες ή 
αναγκαίες να τις ενσωματώσει,  παρόλο που οι μαθητές εν τέλει τις αξιοποίησαν.  
Να επισημανθεί, όμως, και μία εξίσου σημαντική συνιστώσα στη συζήτηση της 
αλληλεπίδρασης των δύο εργαλείων. Ότι δηλαδή και η προλείανση της διαδικασίας με την 
ανάδειξη των ποικίλων στρατηγικών μέσω της προηγηθείσας διεκπεραίωσης του ΕΡ φαίνεται 
πως ενίσχυσε το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, καθώς και την ικανότητα και τη διάθεσή 
τους να προβούν αργότερα σε αυτογνωστικές αυτοαναφορές μέσω του ΠΠΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β: (Μεθοδολογικό Εργαλείο Ποσοτικής Έρευνας) 
 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΓΙΑ  ΜΑΘΗΤΕΣ     ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΘΕΜΑ  : « ΠΟΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΠΡΙΝ,  ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΟΣ 
ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΣΩ ΜΕ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ» 

Αγαπητοί μαθητές,  καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή και για ποικίλους λόγους ως αναγνώστες με πολλά γραπτά 
κείμενα και είναι πολύ σημαντικό να τα κατανοούμε σωστά και με κριτικό τρόπο, ώστε να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με 
τους άλλους  και με το περιβάλλον μας για την ατομική και κοινωνική μας ανάπτυξη. Καθένας βέβαια από εμάς έχει μάθει να 
διαβάζει, να κατανοεί και να αξιολογεί ένα κείμενο με το δικό του ατομικό και μοναδικό τρόπο κι αυτό ακριβώς θέλουμε να 
καταγράψουμε με τη βοήθειά σας. Το ερωτηματολόγιο που σας δίνεται στοχεύει στο να επισημάνουμε  τους τρόπους και τις 
τεχνικές που χρησιμοποιείτε, συνειδητά ή ασύνειδα, όταν διαβάζετε ένα οποιοδήποτε κείμενο που σας ενδιαφέρει,  προκειμένου 
να το κατανοήσετε και να το αξιοποιήσετε, ανάλογα βέβαια κάθε φορά με τις συνθήκες  ανάγνωσης αλλά και το είδος του 
κειμένου. Τις τεχνικές αυτές η επιστημονική γλώσσα τις ονομάζει στρατηγικές ανάγνωσης και είναι πολύ σημαντικό να τις 
αναγνωρίσουμε με το παρόν ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια να εξασκηθούμε σε αυτές, γιατί αυτό αποδεδειγμένα βελτιώνει 
και ενισχύει τις αναγνωστικές μας ικανότητες.  

Αυτό όμως, θα γίνει σωστά κι ολοκληρωμένα, μόνο εάν  απαντήσετε με προσοχή και ειλικρίνεια. Να θυμάστε 
ότι το ερωτηματολόγιο δεν έχει καμία σχέση με την αξιολόγησή σας, καθώς και το ότι δεν υπάρχουν σωστές και 
λανθασμένες απαντήσεις. Σωστή είναι η απάντηση που εκφράζει αυτό που πραγματικά κάνετε, όταν αποφασίζετε να 
διαβάσετε ένα κείμενο. Για κάθε ερώτημα θα επιλέγετε μία μόνο απάντηση,  που θεωρείτε ότι σας αντιπροσωπεύει καλύτερα.  

Τα αποτελέσματα της  έρευνάς μας θα γίνουν αντικείμενο δημιουργικής συζήτησης μέσα στην τάξη και γιατί όχι, 
ίσως και μια αφορμή, για να γίνουμε καλύτεροι αναγνώστες, εφόσον στη συνέχεια θελήσουμε να ενισχύσουμε τις στρατηγικές 
μας. Καλό είναι να γνωρίζετε ότι αυτές οι στρατηγικές, που όλοι εφαρμόζουμε στον έναν ή τον άλλο βαθμό, ενεργοποιούνται από 
τη στιγμή που μας δίνεται ένα κείμενο  (προαναγνωστικό στάδιο), συνεχίζουν κατά τη διάρκεια των αναγνώσεων (κυρίως 
αναγνωστικό στάδιο) και ολοκληρώνονται  μετά το τέλος των αναγνώσεων (μετα-αναγνωστικό στάδιο).  

Πριν ξεκινήσετε το ερωτηματολόγιο θα σας παρακαλούσα να συμπληρώσετε κάποια ατομικά σας δημογραφικά 
στοιχεία απαραίτητα, ώστε να βγάλουμε -μέσω της στατιστικής-  κάποια γενικότερα συμπεράσματα για τις στρατηγικές 
ανάγνωσης που εσείς οι μαθητές αξιοποιείτε.  

Καλή συνέχεια και ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.  

ΤΑΞΗ:  Α  Β  Γ 
        

ΦΥΛΟ:  ΑΓΟΡΙ  ΚΟΡΙΤΣΙ 
 

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ:   
 

1-2 βιβλία το μήνα     1-2 βιβλία το εξάμηνο  1-2 βιβλία το έτος  Άλλο: 
 

Επίπεδο Εκπαίδευσης γονέων:  Δημοτικό    Γυμνάσιο  Λύκειο            Πανεπιστήμιο (ΤΕΙ/ΑΕΙ) 
  

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ:   
 

1-2 βιβλία το μήνα     1-2 βιβλία το εξάμηνο  1-2 βιβλία το έτος  Άλλο: 
 

Μητρική Γλώσσα/ες: ………………………………………………………………………………………… 

Βαθμολογική Γλωσσική επίδοση (συμπληρώνεται από τον ερευνητή) 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  
ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

1ο Στάδιο: Πριν αρχίσω την κανονική ανάγνωση του κειμένου…. 

(Α) Πριν αρχίσω την ανάγνωση…  Πάντα Πολύ 
συχνά  

Λίγες 
φορές 

Ποτέ  

(1) Πριν ξεκινήσω την ανάγνωση προετοιμάζομαι, ώστε 
να αντιμετωπίσω τυχόν δυσκολίες που θα προκύψουν 
κατά τη διαδικασία, λ.χ. έχω δίπλα μου ένα λεξικό 
/βοήθημα ή πρόσβαση στο διαδίκτυο ή διαβάζω με την 
παρουσία κάποιου ενήλικα πάντα. 

    

(2) Κοιτάζω τις εικόνες και κάνω υποθέσεις για το 
περιεχόμενο του κειμένου   

    

(3) Διαβάζω τον τίτλο, υπότιτλους και υποσημειώσεις 
του κειμένου για να καταλάβω τις συνθήκες  στις οποίες 
γράφτηκε το κείμενο (π.χ. ποιος το έγραψε, για ποιον 
λόγο, με τι σκοπό, σε ποιο μέσο, κλπ)  

    

(4) Διαβάζω τον τίτλο του κειμένου και κάνω υποθέσεις 
για το περιεχόμενο του κειμένου 

    

(5) Αξιοποιώ την οργάνωση του κειμένου, (λ.χ. τις 
παραγράφους),  τα σχήματα, τους πίνακες, τα σημεία 
στίξης (λ.χ. εισαγωγικά « ») ή τα τυπογραφικά 
χαρακτηριστικά (λ.χ. έντονα ή πλάγια γράμματα), τους 
γραφιστικούς δείκτες, γιατί πιστεύω ότι θα με βοηθήσουν 
να κατανοήσω στη συνέχεια καλύτερα το κείμενο  

    

(6) Αναγνωρίζω το είδος του κειμένου  (π.χ. άρθρο σε 
εφημερίδα, διαφήμιση, λογοτεχνικό κείμενο)  

   α) για να προσδιορίσω τον σκοπό του κειμένου                             

   β) για να διευκολυνθώ ανατρέχοντας  σε προηγούμενες 
γνώσεις και εμπειρίες  

    

(7) Θέτω συγκεκριμένους στόχους  και σχεδιάζω το πώς 
θα διαβάσω και  τι θα προσέξω (π.χ. θα εντοπίσω μόνο 
συγκεκριμένες πληροφορίες ή δε θα ασχοληθώ με 
άγνωστες λέξεις αλλά μόνο να πιάσω το γενικό νόημα ή 
θα το προσπαθήσω να το κατανοήσω και όχι να το 
αποστηθίσω, πόσες φορές θα το διαβάσω, αν θα το 
διαβάσω πρώτα γρήγορα και μετά πιο προσεχτικά, αν  θα 
το διαβάζω κατά παράγραφο, αν θα το διαβάσω δυνατά ή 
σιωπηλά, κ.ά) 
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(Β) Πριν αρχίσω την ανάγνωση ρίχνω μια ματιά 
στο κείμενο..  

Πάντα Πολύ 
συχνά  

Λίγες 
φορές 

Ποτέ  

(8)  Ρίχνω μια γρήγορη ματιά στο κείμενο για να 
καταλάβω τις συνθήκες (π.χ. ποιος το έγραψε, για ποιον 
σκοπό, σε ποια περίσταση, σε ποιο μέσο, το είδος του, 
κλπ) στις οποίες γράφτηκε το κείμενο   

    

(9) Διαβάζω στα γρήγορα για μια πρώτη ενημέρωση για 
το περιεχόμενο  

    

(10) Ψάχνω στα γρήγορα  για  πληροφορίες   με βάση 
κάποιες οδηγίες που μου δίνονται.  

    

(11) Ανατρέχω σε προϋπάρχουσες  γνώσεις, σκέφτομαι 
δηλαδή αν έχω ήδη  γνώσεις/εμπειρίες για το θέμα του 
κειμένου, προκειμένου να το κατανοήσω ευκολότερα. 

    

(12) Εστιάζω μόνο στις σημαντικές πληροφορίες  κατά 
τη γνώμη μου  

    

(13) Αναζητώ στα γρήγορα τις συνδετικές λέξεις (π.χ. 
επίσης, αντίθετα, ωστόσο) για την οργάνωση του 
κειμένου, για να κατανοήσω τη λογική του πορεία 

    

(14) Εντοπίζω τις άγνωστες λέξεις ή λέξεις-κλειδιά  και 
τις υπογραμμίζω  
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2ο Στάδιο: Καθώς διαβάζω το κείμενο …. 

Για να καταλάβω το κείμενο που διαβάζω…  Πάντα Πολύ 
συχνά  

Λίγες 
φορές 

Ποτέ  

(15) Όταν διαβάζω ένα κείμενο το διαβάζω πρώτα 
γρήγορα και μετά το ξαναδιαβάζω πιο καλά 

    

(16) Βρίσκω πρώτα τα βασικά νοήματα σε ένα κείμενο.     

(17) Βάζω νοερά επικεφαλίδες  σε κάθε παράγραφο     

(18) Σημειώνω πλαγιότιτλους σε κάθε παράγραφο     

(19) Διαβάζω ξανά ό,τι δεν καταλαβαίνω.     

(20) Υπογραμμίζω ή κυκλώνω πληροφορίες/ λέξεις-
φράσεις κλειδιά του κειμένου, γιατί τα θεωρώ σημαντικά 

    

(21) Υπογραμμίζω ή κυκλώνω πληροφορίες/ λέξεις-
φράσεις κλειδιά του κειμένου, γιατί δεν τα καταλαβαίνω ή 
για να τα ρωτήσω στο δάσκαλο 

    

(22) Προσπαθώ να κρατώ στο μυαλό μου τη νοητή σειρά 
του περιεχομένου ακολουθώντας την πορεία του κειμένου 

    

(23) Δίνω προσοχή στην οργάνωση του κειμένου (π.χ. 
πρόλογος,  κύριο μέρος, επίλογος, στοιχεία παραγράφου, 
ενότητες στις οποίες είναι χωρισμένο το κείμενο), γιατί με 
βοηθάει στην κατανόηση 

    

(24) Αναγνωρίζω και αξιοποιώ τους γλωσσικούς  δείκτες 
οργάνωσης ενός κειμένου για να το κατανοώ καλύτερα 
(λ.χ. συνδετικές και μεταβατικές λέξεις/φράσεις, όπως 
«δηλαδή», «στη συνέχεια», «τελικά», κλπ) 

    

(25) Καθώς διαβάζω, προσέχω πίνακες, εικόνες, 
διαγράμματα, χάρτες και σχέδια του κειμένου, για να  
καταλάβω καλύτερα το περιεχόμενό του 

    

(26) Χρησιμοποιώ  γλωσσικά ή άλλα στοιχεία του 
κειμένου (π.χ. έντονα γράμματα, τυπογραφικά, σημεία 
στίξης), για να προσέξω  σημεία του κειμένου, ώστε να τα 
κατανοήσω καλύτερα 

    

(27) Χρησιμοποιώ τη φαντασία μου και κάνω εικόνες για 
αυτό που διαβάζω, για να τα κατανοώ ή να τα θυμάμαι 
καλύτερα 

    

(28) Λέω με δικά μου λόγια κάτι (νοερά ή φωναχτά), για 
να καταλάβω καλύτερα αυτό που διαβάζω 

    



477 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για να καταλάβω το κείμενο που διαβάζω…  Πάντα Πολύ 
συχνά  

Λίγες 
φορές 

Ποτέ  

(29) Όταν δεν καταλαβαίνω κάποια λέξη/φράση/ 
πρόταση, καθώς διαβάζω, την παραλείπω και πάω 
παρακάτω 

    

(30) Όταν έχω δυσκολίες στο κείμενο (π.χ. νόημα 
λέξης/φράσης), ρωτάω τον δάσκαλο ή τον διπλανό μου 

    

(31) Προσπαθώ να καταλάβω τις  άγνωστες λέξεις που 
φαίνονται  σημαντικές με αναζήτηση στο λεξικό/ 
υπολογιστή 

    

(32) Προσπαθώ να καταλάβω τις  άγνωστες λέξεις που 
φαίνονται  σημαντικές αναλύοντας τη λέξη σε γνωστά 
τμήματα 

    

(33) Όταν δεν καταλαβαίνω κάποια λέξη/φράση/ 
πρόταση αξιοποιώ τα συμφραζόμενα (τις γύρω λέξεις και 
φράσεις) για να τα κατανοήσω. 

    

(34) Συσχετίζω τις άγνωστες λέξεις με άλλες που 
γνωρίζω, επειδή διαπιστώνω κάποια ομοιότητα (λ.χ. 
ηχητική ή ορθογραφική ομοιότητα) 

    

(35) Κρατάω σημειώσεις με δική μου διατύπωση καθώς 
διαβάζω, για να καταλαβαίνω (ή να θυμάμαι) αυτά που 
διαβάζω 

    

(36) Αξιοποιώ τα προσωπικά μου βιώματα για να 
κατανοώ αυτά που διαβάζω 

    

(37) Διαβάζω μπρος και πίσω για να κατανοήσω το 
περιεχόμενο του κειμένου 

    

(38) Αλλάζω  τον τρόπο με τον οποίο διαβάζω το 
κείμενο όταν δεν μπορώ να κατανοήσω το κείμενο (λ.χ. 
διαβάζω δυνατά ή αργά ή εντείνω την προσοχή μου, κλπ) 
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Για να διαβάσω με κριτική ματιά το κείμενο …. Πάντα Πολύ 
συχνά  

Λίγες 
φορές 

Ποτέ  

(39) Καθώς διαβάζω, αποφασίζω τι θα προσέξω και τι θα 
παραβλέψω. 

    

(40) Ελέγχω αν αυτά που υπέθεσα για το κείμενο πριν την 
ανάγνωση  ήταν σωστά ή λάθος. 

    

(41) Όταν διαβάζω, έχω κάποιο στόχο στο μυαλό μου και 
αναζητώ πληροφορίες σχετικές με τον στόχο αυτόν. 

    

(42) Επαναφορά και επεξεργασία εκ νέου (λ.χ. σημειώσεις) 
σε προηγούμενο σημείο του κειμένου  

    

(43) Σταματάω πού και πού για να σκεφτώ, να επεξεργαστώ 
και να ερμηνεύσω το νόημα αυτών που διαβάζω.  

    

(44) Σκέφτομαι αυτά που ξέρω/τις δικές μου 
εμπειρίες/απόψεις  και τα συγκρίνω με τις απόψεις του 
συγγραφέα 

    

(45)   Καθώς διαβάζω, προσπαθώ να αξιολογήσω αυτό που 
διαβάζω  

    

(46) Αξιολογώ και ελέγχω την εγκυρότητα και ποιότητα του 
κειμένου ως πηγή πληροφοριών  

    

(47) Κάνω μια σύντομη σημείωση στο περιθώριο για το τι 
αισθάνομαι ή τι ήταν αυτό που στο κείμενο μου δημιούργησε 
ενδιαφέρον/ ή με προβλημάτισε 

    

(48) Καθώς διαβάζω, αλλάζω την άποψη που είχα  για το 
θέμα του κειμένου 

    

(49) Αξιολογώ το κείμενο, για να  δω πόσο με βοηθάει να 
μάθω νέα πράγματα  

    

(50) Θυμάμαι και συγκρίνω άλλα κείμενα που έχω διαβάσει 
γι αυτό το θέμα   

    

(51) Στοχάζομαι και επανεξετάζω τον σκοπό του κειμένου       

(52) Καθώς διαβάζω, σταματώ και προβληματίζομαι σχετικά 
με τις  απόψεις  και τις αξίες μου   

    

(53) Εξετάζω τα γλωσσικά, υφολογικά  ή άλλα στοιχεία του 
κειμένου  για να αναγνωρίσω τις προθέσεις του συγγραφέα  

    

(54) Σκέφτομαι με ποια μέσα/ποιους τρόπους προσπαθεί να 
πείσει ο συγγραφέας  

    

(55) Ρωτώ τον εαυτό μου πράγματα που θα ήθελα να μου 
απαντηθούν μέσα στο κείμενο  
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3ο Στάδιο: Αφού έχω τελειώσει την ανάγνωση του κείμενου…… 

Αφού έχω διαβάσει το κείμενο… Πάντα Πολύ 
συχνά  

Λίγες 
φορές 

Ποτέ  

(56) Ελέγχω, αν αυτά που υπέθεσα για το κείμενο αρχικά 
επαληθεύτηκαν ή όχι (ήταν σωστά ή λάθος).  

    

(57) Προσπαθώ να αξιολογήσω συνολικά αυτό που 
διάβασα με βάση αυτά που ήξερα  

    

(58) Σκέφτομαι και προτείνω άλλες πιθανές 
ερμηνείες/οπτικές για το κείμενο   

    

(59) Ανατρέχω και σε άλλα  κείμενα και συγκρίνω το 
περιεχόμενο του κειμένου   

    

(60) Στοχάζομαι και αξιολογώ αν τα επιχειρήματα του 
συγγραφέα   άλλαξαν τις απόψεις μου 

    

(61) Αναρωτιέμαι για το πως αντιλήφθηκαν  άλλοι 
αναγνώστες (λ.χ. οι συμμαθητές μου ή άλλης κουλτούρας) 
το κείμενο 

    

(62) Κατανοώ και στοχάζομαι ότι για το θέμα αυτό 
υπάρχουν και άλλες απόψεις και συναισθήματα εκτός από 
τα δικά μου ή  

    

(63) Αναρωτιέμαι αν με βοήθησε το κείμενο να 
αποκτήσω νέες γνώσεις ή να ξαναθυμηθώ προϋπάρχουσες 

    

(64) Στοχάζομαι  αν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από 
την ανάγνωση    συνδέονται με τον κόσμο πέρα από το 
κείμενο και πώς θα τις  χρησιμοποιήσω 

    

(65) Βγάζω συμπεράσματα που θα με βοηθήσουν  να 
βελτιώσω τον τρόπο διαβάσματος την επόμενη φορά (λ.χ. 
την επόμενη φορά να έχω μαζί μου λεξικό ή να 
υπογραμμίζω στο κείμενο ή πρέπει να το διαβάζω πιο 
προσεκτικά, κλπ) 

    

(66) Συνηθίζω να  συνθέτω μία περίληψη (γραπτά ή 
νοητικά) για την ουσιαστικότερη διατήρηση και 
εμπέδωση των πληροφοριών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ: (Αναλυτική Παρουσίαση ποσοτικών δεδομένων) 
 

Αναλυτική Παρουσίαση των συμπληρωματικών ποσοτικών δεδομένων της έρευνας που 
αντλήθηκαν μέσω της χρήσης του αυτοαναφορικού εργαλείου (ερωτηματολογίου) μέσα 
από Πίνακες και Σχήματα. 

 
Σχήμα Γ.1. Κυκλικό διάγραμμα ποσοστών για τη μεταβλητή Τάξη. 

 

Πίνακας Γ.1. Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Φύλο.  

  Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Ποσοστό επί εγκύρων Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρε

ς 

Αγόρια 67 42.7 42.7 42.7 

Κορίτσι

α 

90 57.3 57.3 100.0 

Σύνολο 157 100.0 100.0   
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Σχήμα Γ.2. Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Φύλο. 

 
Σχήμα Γ.3. Κυκλικό διάγραμμα ποσοστών για τη μεταβλητή Κλίμακα επίδοσης. 

 

Πίνακας Γ.2. Περιγραφικά μέτρα της μεταβλητής Επίδοση. 

 N Ελάχιστο Μέγιστο MO 

Τυπική 

απόκλιση 

Επίδοση 157 10,00 19,00 15,7166 2,19941 

Έγκυρες N 

(listwise) 
157     
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Πίνακας Γ.3. Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Κλίμακα επίδοσης. 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό 

επί 

εγκύρων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρες Χαμηλή 34 21.7 21.7 21.7 

Μέση 73 46.5 46.5 68.2 

Υψηλή 50 31.8 31.8 100.0 

Σύνολο 157 100.0 100.0  

 

Πίνακας Γ.4. Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χρήση Στρατηγικής 2. 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

εγκύρων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρες Ποτέ 16 10.2 10.2 10.2 

Σπάνια 82 52.2 52.2 62.4 

Μερικές φορές 51 32.5 32.5 94.9 

Αρκετά συχνά 8 5.1 5.1 100.0 

Σύνολο 157 100.0 100.0  

 

 
Σχήμα Γ.4. Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Κλίμακα χρήσης στρατηγικής 2. 
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Πίνακας Γ.5. Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χρήση Στρατηγικής 3. 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

εγκύρων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρες Ποτέ 11 7.0 7.0 7.0 

Σπάνια 67 42.7 42.7 49.7 

Μερικές φορές 43 27.4 27.4 77.1 

Αρκετά συχνά 33 21.0 21.0 98.1 

Πάντα 3 1.9 1.9 100.0 

Σύνολο 157 100.0 100.0  

 

 
Σχήμα Γ.5. Ραβδόγραμμα της μεταβλητής  Κλίμακα χρήσης στρατηγικής 3. 

Πίνακας Γ.6. Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χρήση Στρατηγικής 4. 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 
εγκύρων 

Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρες Ποτέ 1 .6 .6 .6 

Σπάνια 40 25.5 25.5 26.1 

Μερικές 
φορές 

59 37.6 37.6 63.7 

Αρκετά 
συχνά 

52 33.1 33.1 96.8 

Πάντα 5 3.2 3.2 100.0 

Σύνολο 157 100.0 100.0  
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Σχήμα Γ.6. Ραβδόγραμμα της μεταβλητής  Κλίμακα χρήσης στρατηγικής 4. 

 

Πίνακας Γ.7. Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χρήση Στρατηγικής 5. 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

εγκύρων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρες Ποτέ 36 22.9 22.9 22.9 

Σπάνια 63 40.1 40.1 63.1 

Μερικές φορές 37 23.6 23.6 86.6 

Αρκετά συχνά 20 12.7 12.7 99.4 

Πάντα 1 .6 .6 100.0 

Σύνολο 157 100.0 100.0  

 

 
Σχήμα Γ.7. Ραβδόγραμμα της μεταβλητής  Κλίμακα χρήσης στρατηγικής 5. 
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Πίνακας Γ.8. Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χρήση Στρατηγικής 6. 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

εγκύρων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρες Ποτέ 19 12.1 12.1 12.1 

Σπάνια 70 44.6 44.6 56.7 

Μερικές φορές 49 31.2 31.2 87.9 

Αρκετά συχνά 19 12.1 12.1 100.0 

Σύνολο 157 100.0 100.0  

 

 

 

 
Σχήμα Γ.8. Ραβδόγραμμα της μεταβλητής  Κλίμακα χρήσης στρατηγικής 6. 

 

 

Πίνακας Γ.9. Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χρήση Στρατηγικής 7. 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

εγκύρων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρες Ποτέ 19 12.1 12.1 12.1 

Σπάνια 74 47.1 47.1 59.2 

Μερικές φορές 50 31.8 31.8 91.1 

Αρκετά συχνά 14 8.9 8.9 100.0 

Σύνολο 157 100.0 100.0  
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Σχήμα Γ.9. Ραβδόγραμμα της μεταβλητής  Κλίμακα χρήσης στρατηγικής 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα Γ.10. Ραβδόγραμμα της μεταβλητής  Κλίμακα χρήσης στο επίπεδο ανάγνωσης Ι. 

 

 



487 
 

 
Σχήμα Γ.11. Ραβδόγραμμα της μεταβλητής  Κλίμακα χρήσης στο επίπεδο ανάγνωσης ΙΙ. 

 

 

 

 

 
Σχήμα Γ.12. Ραβδόγραμμα της μεταβλητής  Κλίμακα χρήσης  στο  επίπεδο ανάγνωσης ΙΙΙ. 
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Σχήμα Γ.13. Ραβδόγραμμα της μεταβλητής  Κλίμακα χρήσης συνολικών στρατηγικών. 

 

 

 
Σχήμα Γ.14. Θηκόγραμμα χρήσης Στρατηγικής 2 σε σχέση με την Τάξη/Ηλικία. 
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Σχήμα Γ.15. Θηκόγραμμα χρήσης Στρατηγικής 3 σε σχέση με την τάξη. 

 

 

 

 
Σχήμα Γ.16.  Θηκόγραμμα χρήσης Στρατηγικής 3 σε σχέση με το φύλο. 
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Σχήμα Γ.17. Θηκόγραμμα χρήσης Στρατηγικής 4 σε σχέση με την τάξη. 

 

 

 
Σχήμα Γ.18. Θηκόγραμμα χρήσης Στρατηγικής 4 σε σχέση με το φύλο. 
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Σχήμα Γ.19. Θηκόγραμμα χρήσης Στρατηγικής 5 σε σχέση με την τάξη. 

 

 

 

 
Σχήμα Γ.20. Θηκόγραμμα χρήσης Στρατηγικής 5 σε σχέση με το φύλο. 
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Σχήμα Γ.21. Θηκόγραμμα χρήσης Στρατηγικής 6 σε σχέση με την τάξη. 

 

 

 

 

 
Σχήμα Γ.22. Θηκόγραμμα χρήσης Στρατηγικής 6 σε σχέση με το φύλο. 
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Σχήμα Γ.23. Θηκόγραμμα χρήσης Στρατηγικής 7 σε σχέση με την τάξη. 

 

 

 

 
Σχήμα Γ.24. Θηκόγραμμα χρήσης Στρατηγικής 7 σε σχέση με το φύλο. 
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Σχήμα Γ.25. Θηκόγραμμα Χρήσης στρατηγικών στο Επίπεδο ανάγνωσης Ι σε σχέση με την 

τάξη. 

 

 

 
Σχήμα Γ.26. Θηκόγραμμα Χρήσης στρατηγικών στο Επίπεδο ανάγνωσης Ι σε σχέση με το 

φύλο. 

 



495 
 

 

 
Σχήμα Γ.27. Θηκόγραμμα Χρήσης στρατηγικών στο Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙ σε σχέση με την 

τάξη. 

 

 

 
Σχήμα Γ.28. Θηκόγραμμα Χρήσης στρατηγικών στο Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙ σε σχέση με το 

φύλο. 
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Σχήμα Γ.29. Θηκόγραμμα Χρήσης στρατηγικών στο Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙΙ σε σχέση με την 

τάξη. 

 

 

 
Σχήμα Γ.30. Θηκόγραμμα Χρήσης στρατηγικών στο Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙΙ σε σχέση με το φύλο. 
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Σχήμα Γ.31. Θηκόγραμμα Χρήσης συνολικών στρατηγικών σε σχέση με την τάξη. 

 

 

 
Σχήμα Γ.32. Θηκόγραμμα Χρήσης συνολικών στρατηγικών σε σχέση με το φύλο. 
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Πίνακας Γ.10. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Τάξης και 

Κλίμακας Χρήσης Στρατηγικής 2. 

 

 

Κλίμακα Στρατηγικής 2 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Τάξη Α Πλήθος 10 31 13 3 57 

% 17,5% 54,4% 22,8% 5,3% 100,0% 

Β Πλήθος 4 33 21 2 60 

% 6,7% 55,0% 35,0% 3,3% 100,0% 

Γ Πλήθος 2 18 17 3 40 

% 5,0% 45,0% 42,5% 7,5% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 16 82 51 8 157 

% 10,2% 52,2% 32,5% 5,1% 100,0% 

 

Chi-SquARe Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,170 6 ,164* 

Likelihood Ratio 9,068 6 ,170 

Linear-by-Linear 

Association 
6,106 1 ,013 

N 157   

 

 

Πίνακας Γ.10. :Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Τάξης και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικής 2. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 

προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 2 (Γνωστικές βαθιάς  επεξεργασίας) 

μεταξύ των μαθητών των τάξεων Α, Β και Γ. 
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Πίνακας Γ.11. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Τάξης και 

Κλίμακας Χρήσης Στρατηγικής 3. 

 

Κλίμακα Στρατηγικής 3 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Τάξη Α Πλήθος 5 28 17 7 57 

%  8,8% 49,1% 29,8% 12,3% 100,0% 

Β Πλήθος 5 21 19 15 60 

%  8,3% 35,0% 31,7% 25,0% 100,0% 

Γ Πλήθος 1 18 7 14 40 

%  2,5% 45,0% 17,5% 35,0% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 11 67 43 36 157 

% within 

Τάξη 
7,0% 42,7% 27,4% 22,9% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,423 6 ,108 

Likelihood Ratio 11,217 6 ,082 

Linear-by-Linear 

Association 
4,711 1 ,030 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.11. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Τάξης και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικής 3. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 

προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 3 (Γνωστικές μνημονικής 

προτεραιότητας) μεταξύ των μαθητών  των τάξεων Α, Β και Γ. 
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Πίνακας Γ.12. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Τάξης και 

Κλίμακας Χρήσης Στρατηγικής 4. 

 

Κλίμακα Στρατηγικής 4 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Τάξη Α Πλήθος 1 20 21 15 57 

%  1,8% 35,1% 36,8% 26,3% 100,0% 

Β Πλήθος 0 15 22 23 60 

%  0,0% 25,0% 36,7% 38,3% 100,0% 

Γ Πλήθος 0 5 16 19 40 

%  0,0% 12,5% 40,0% 47,5% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 1 40 59 57 157 

%  0,6% 25,5% 37,6% 36,3% 100,0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,569 6 ,144* 

Likelihood Ratio 10,281 6 ,113 

Linear-by-Linear 

Association 
8,428 1 ,004 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.12. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Τάξης και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικής 4. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 

προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 4 (Γνωστικές-υποστηρικτικές της 

αντιστάθμισης) μεταξύ των μαθητών  των τάξεων Α, Β και Γ. 
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Πίνακας Γ.13. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Τάξης και 

Κλίμακας Χρήσης Στρατηγικής 5. 

 

Κλίμακα Στρατηγικής 5 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Τάξη Α Πλήθος 18 22 14 3 57 

%  31,6% 38,6% 24,6% 5,3% 100,0% 

Β Πλήθος 12 25 11 12 60 

%  20,0% 41,7% 18,3% 20,0% 100,0% 

Γ Πλήθος 6 16 12 6 40 

%  15,0% 40,0% 30,0% 15,0% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 36 63 37 21 157 

%  22,9% 40,1% 23,6% 13,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,526 6 ,146 

Likelihood Ratio 10,076 6 ,121 

Linear-by-Linear 

Association 
4,817 1 ,028 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.13. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Τάξης και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικής 5. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 

προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 5 (Κοινωνικοπολιτισμικής 

Επίγνωσης) μεταξύ των μαθητών  των τάξεων Α, Β και Γ. 
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Πίνακας Γ.14. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Τάξης και 

Κλίμακας Χρήσης Στρατηγικής 6. 

 

Κλίμακα Στρατηγικής 6 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Τάξη Α Πλήθος 12 24 15 6 57 

%  21,1% 42,1% 26,3% 10,5% 100,0% 

Β Πλήθος 5 27 22 6 60 

%  8,3% 45,0% 36,7% 10,0% 100,0% 

Γ Πλήθος 2 19 12 7 40 

%  5,0% 47,5% 30,0% 17,5% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 19 70 49 19 157 

%  12,1% 44,6% 31,2% 12,1% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,630 6 ,196 

Likelihood Ratio 8,402 6 ,210 

Linear-by-Linear 

Association 
3,832 1 ,050 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.14. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Τάξης και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικής 6. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 

προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 6 (Μεταγνωστικές, αποτίμησης της 

αναγνωστικής διαχείρισης) μεταξύ των μαθητών  των τάξεων Α, Β και Γ.  
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Πίνακας Γ.15. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Τάξης και 

Κλίμακας Χρήσης Στρατηγικής 7. 

 

Κλίμακα Στρατηγικής 7 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Τάξη Α Πλήθος 7 29 16 5 57 

%  12,3% 50,9% 28,1% 8,8% 100,0% 

Β Πλήθος 6 31 21 2 60 

%  10,0% 51,7% 35,0% 3,3% 100,0% 

Γ Πλήθος 6 14 13 7 40 

%  15,0% 35,0% 32,5% 17,5% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 19 74 50 14 157 

%  12,1% 47,1% 31,8% 8,9% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,030 6 ,236 

Likelihood Ratio 8,076 6 ,233 

Linear-by-Linear 

Association 
1,122 1 ,290 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.15. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Τάξης και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικής 7. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 

προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 7 (Κριτικού στοχασμού και κριτικής 

επεξεργασίας ) μεταξύ των μαθητών  των τάξεων Α, Β και Γ.  
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Πίνακας Γ.16. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Τάξης και 

Κλίμακας Χρήσης στρατηγικών στο Επίπεδο Ανάγνωσης ΙΙΙ. 

 

Κλίμακα Επιπέδου Ανάγνωσης ΙΙΙ 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Τάξη Α Πλήθος 7 28 18 4 57 

%  12,3% 49,1% 31,6% 7,0% 100,0% 

Β Πλήθος 3 32 22 3 60 

%  5,0% 53,3% 36,7% 5,0% 100,0% 

Γ Πλήθος 5 15 15 5 40 

%  12,5% 37,5% 37,5% 12,5% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 15 75 55 12 157 

%  9,6% 47,8% 35,0% 7,6% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,524 6 ,479* 

Likelihood Ratio 5,671 6 ,461 

Linear-by-Linear 

Association 
1,122 1 ,290 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.16. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Τάξης και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικών για το Επίπεδο Ανάγνωσης ΙΙΙ. Δηλαδή δεν παρατηρείται 

διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης των στρατηγικών που υπηρετούν το αναγνωστικό 

Επίπεδο ΙΙΙ   μεταξύ των μαθητών  των τάξεων Α, Β και Γ. 
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Πίνακας Γ.17. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Τάξης και 

Κλίμακας Χρήσης συνολικών στρατηγικών. 

 

Κλίμακα χρήσης του συνόλου των στρατηγικών 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Τάξη Α Πλήθος 3 25 25 4 57 

%  5,3% 43,9% 43,9% 7,0% 100,0% 

Β Πλήθος 2 23 29 6 60 

%  3,3% 38,3% 48,3% 10,0% 100,0% 

Γ Πλήθος 0 11 21 8 40 

%  0,0% 27,5% 52,5% 20,0% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 5 59 75 18 157 

%  3,2% 37,6% 47,8% 11,5% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,751 6 ,257* 

Likelihood Ratio 8,675 6 ,193 

Linear-by-Linear 

Association 
6,959 1 ,008 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.17. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Τάξης και 

κλίμακας χρήσης συνολικών στρατηγικών. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 

προτίμηση χρήσης των συνολικών στρατηγικών μεταξύ των μαθητών  των τάξεων Α, Β 

και Γ.  

 

 

 

 



506 
 

Πίνακας Γ.18. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Φύλου και 

Κλίμακας χρήσης Στρατηγικής 2. 

 

Κλίμακα Στρατηγικής 2 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Φύλο Αγόρια Πλήθος 6 36 21 4 67 

%  9,0% 53,7% 31,3% 6,0% 100,0% 

Κορίτσια Πλήθος 10 46 30 4 90 

%  11,1% 51,1% 33,3% 4,4% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 16 82 51 8 157 

%  10,2% 52,2% 32,5% 5,1% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df 

Επίπεδο 

σημαντικότη

τας (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,448 3 ,930 

Likelihood Ratio ,448 3 ,930 

Linear-by-Linear 

Association 
,075 1 ,784 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.18. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Φύλου και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικής 2. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 

προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 2  μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.  
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Πίνακας Γ.19. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Φύλου και 

Κλίμακας χρήσης Στρατηγικής 3. 

 

Κλίμακα Στρατηγικής 3 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Φύλο Αγόρια Πλήθος 6 32 12 17 67 

%  9,0% 47,8% 17,9% 25,4% 100,0% 

Κορίτσια Πλήθος 5 35 31 19 90 

%  5,6% 38,9% 34,4% 21,1% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 11 67 43 36 157 

%  7,0% 42,7% 27,4% 22,9% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df 

Επίπεδο 

σημαντικότη

τας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,480 3 ,140 

Likelihood Ratio 5,647 3 ,130 

Linear-by-Linear 

Association 
,604 1 ,437 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.19. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Φύλου και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικής 3. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 

προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 3  μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.  
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Πίνακας Γ.20. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Φύλου και 

Κλίμακας χρήσης Στρατηγικής 4. 

 

Κλίμακα Στρατηγικής 4 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Φύλο Αγόρια Πλήθος 1 15 25 26 67 

%  1,5% 22,4% 37,3% 38,8% 100,0% 

Κορίτσια Πλήθος 0 25 34 31 90 

%  0,0% 27,8% 37,8% 34,4% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 1 40 59 57 157 

%  0,6% 25,5% 37,6% 36,3% 100,0% 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,985 3 ,576* 

Likelihood Ratio 2,349 3 ,503 

Linear-by-Linear 

Association 
,275 1 ,600 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.20. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Φύλου και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικής 4. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 

προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 4  μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.  
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Πίνακας Γ.21. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Φύλου και 

Κλίμακας χρήσης Στρατηγικής 5. 

 

Κλίμακα Στρατηγικής 5 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Φύλο Αγόρια Πλήθος 19 28 12 8 67 

%  28,4% 41,8% 17,9% 11,9% 100,0% 

Κορίτσια Πλήθος 17 35 25 13 90 

%  18,9% 38,9% 27,8% 14,4% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 36 63 37 21 157 

%  22,9% 40,1% 23,6% 13,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df 

Επίπεδο 

σημαντικότη

τας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,349 3 ,341 

Likelihood Ratio 3,377 3 ,337 

Linear-by-Linear 

Association 
2,445 1 ,118 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.22. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Φύλου και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικής 5. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 

προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 5 μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.  
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Πίνακας Γ.23. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Φύλου και 

Κλίμακας χρήσης Στρατηγικής 6. 

 

Κλίμακα Στρατηγικής 6 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Φύλο Αγόρια Πλήθος 9 31 18 9 67 

%  13,4% 46,3% 26,9% 13,4% 100,0% 

Κορίτσια Πλήθος 10 39 31 10 90 

%  11,1% 43,3% 34,4% 11,1% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 19 70 49 19 157 

%  12,1% 44,6% 31,2% 12,1% 100,0% 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,123 3 ,771 

Likelihood Ratio 1,131 3 ,770 

Linear-by-Linear 

Association 
,145 1 ,704 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.23.: Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Φύλου και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικής 6. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 

προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 6 μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.  
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Πίνακας Γ.24. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Φύλου και 

Κλίμακας χρήσης Στρατηγικής 7. 

 

Κλίμακα Στρατηγικής 7 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Φύλο Αγόρια Πλήθος 10 32 19 6 67 

%  14,9% 47,8% 28,4% 9,0% 100,0% 

Κορίτσια Πλήθος 9 42 31 8 90 

%  10,0% 46,7% 34,4% 8,9% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 19 74 50 14 157 

%  12,1% 47,1% 31,8% 8,9% 100,0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,227 3 ,747 

Likelihood Ratio 1,222 3 ,748 

Linear-by-Linear 

Association 
,690 1 ,406 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.24. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Φύλου και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικής 7. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 

προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 7 μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 
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Πίνακας Γ.25. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Φύλου και 

Κλίμακας χρήσης στρατηγικών στο Επίπεδο ανάγνωσης Ι. 

 

Κλίμακα Επιπέδου Ανάγνωσης Ι 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Φύλο Αγόρια Πλήθος 4 25 32 6 67 

%  6,0% 37,3% 47,8% 9,0% 100,0% 

Κορίτσια Πλήθος 2 39 43 6 90 

%  2,2% 43,3% 47,8% 6,7% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 6 64 75 12 157 

%  3,8% 40,8% 47,8% 7,6% 100,0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,016 3 ,569 

Likelihood Ratio 2,005 3 ,571 

Linear-by-Linear 

Association 
,005 1 ,942 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.25. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Φύλου και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικών για το Επίπεδο Ανάγνωσης Ι. Δηλαδή δεν παρατηρείται 

διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης των στρατηγικών που υπηρετούν το αναγνωστικό 

Επίπεδο Ι  μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 
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Πίνακας Γ.26. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Φύλου και 

Κλίμακας χρήσης στρατηγικών στο Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙ. 

 

Κλίμακα Επιπέδου Ανάγνωσης ΙΙ 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Φύλο Αγόρια Πλήθος 7 32 21 7 67 

%  10,4% 47,8% 31,3% 10,4% 100,0% 

Κορίτσια Πλήθος 12 37 31 10 90 

%  13,3% 41,1% 34,4% 11,1% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 19 69 52 17 157 

%  12,1% 43,9% 33,1% 10,8% 100,0% 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,778 3 ,855 

Likelihood Ratio ,780 3 ,854 

Linear-by-Linear 

Association 
,013 1 ,910 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.26. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Φύλου και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικών για το Επίπεδο Ανάγνωσης ΙΙ. Δηλαδή δεν παρατηρείται 

διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης των στρατηγικών που υπηρετούν το αναγνωστικό 

Επίπεδο ΙΙ  μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 
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Πίνακας Γ.27. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Φύλου και 

Κλίμακας Χρήσης στρατηγικών στο Επίπεδο Ανάγνωσης ΙΙΙ. 

 

Κλίμακα Επιπέδου Ανάγνωσης ΙΙΙ 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Φύλο Αγόρια Πλήθος 5 35 22 5 67 

%  7,5% 52,2% 32,8% 7,5% 100,0% 

Κορίτσια Πλήθος 10 40 33 7 90 

%  11,1% 44,4% 36,7% 7,8% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 15 75 55 12 157 

%  9,6% 47,8% 35,0% 7,6% 100,0% 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,189 3 ,756 

Likelihood Ratio 1,201 3 ,753 

Linear-by-Linear 

Association 
,004 1 ,948 

N  157   

 

Πίνακας Γ.27. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Φύλου και 

κλίμακας χρήσης στρατηγικών για το Επίπεδο Ανάγνωσης ΙΙΙ. Δηλαδή δεν παρατηρείται 

διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης των στρατηγικών που υπηρετούν το αναγνωστικό 

Επίπεδο ΙΙΙ  μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 
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Πίνακας Γ.28. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Φύλου και 

Κλίμακας χρήσης συνολικών στρατηγικών. 

 

Κλίμακα χρήσης του συνόλου των στρατηγικών 

Σύνολο Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Φύλο Αγόρια Πλήθος 3 28 30 6 67 

%  4,5% 41,8% 44,8% 9,0% 100,0% 

Κορίτσια Πλήθος 2 31 45 12 90 

%  2,2% 34,4% 50,0% 13,3% 100,0% 

Σύνολο Πλήθος 5 59 75 18 157 

%  3,2% 37,6% 47,8% 11,5% 100,0% 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,027a 3 ,567 

Likelihood Ratio 2,031 3 ,566 

Linear-by-Linear 

Association 
1,964 1 ,161 

N  157   

 

 

Πίνακας Γ.28. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Φύλου και 

κλίμακας χρήσης συνολικών στρατηγικών. Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην 

προτίμηση χρήσης των συνολικών στρατηγικών  μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 
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Πίνακας Γ.29. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Κλίμακας χρήσης 

Στρατηγικής 2 και Κλίμακας επίδοσης. 

 

Κλίμακα επίδοσης 

Σύνολο Χαμηλή Μέση Υψηλή 

Κλίμακα 

Στρατηγικής 2 

Ποτέ Πλήθος 5 6 5 16 

%  31,3% 37,5% 31,3% 100,0% 

AR 1,0 -,8 -,1  

Σπάνια Πλήθος 20 37 25 82 

%  24,4% 45,1% 30,5% 100,0% 

AR ,9 -,4 -,4  

Μερικές 

φορές 

Πλήθος 9 24 18 51 

%  17,6% 47,1% 35,3% 100,0% 

AR -,8 ,1 ,6  

Αρκετά συχνά Πλήθος 0 6 2 8 

%  0,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

AR -1,5 1,7 -,4  

Σύνολο Πλήθος 34 73 50 157 

%  21,7% 46,5% 31,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,145 6 ,525 

Likelihood Ratio 6,612 6 ,358 

Linear-by-Linear 

Association 
1,399 1 ,237 

N  157   

 

Πίνακας Γ.29. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Κλίμακας 

γλωσσικής Επίδοσης και κλίμακας χρήσης στρατηγικής 2. Δηλαδή δεν παρατηρείται 

διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 2 μεταξύ 

μαθητών/τριών με διαφορετικές γλωσσικές επιδόσεις.  
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Πίνακας Γ.30. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Κλίμακας χρήσης 

Στρατηγικής 3 και Κλίμακας επίδοσης. 

 

Κλίμακα επίδοσης 

Σύνολο Χαμηλή Μέση Υψηλή 

Κλίμακα 

Στρατηγικής 3 

Ποτέ Πλήθος 2 3 6 11 

%  18,2% 27,3% 54,5% 100,0% 

AR -,3 -1,3 1,7  

Σπάνια Πλήθος 18 33 16 67 

%  26,9% 49,3% 23,9% 100,0% 

AR 1,4 ,6 -1,8  

Μερικές 

φορές 

Πλήθος 10 19 14 43 

%  23,3% 44,2% 32,6% 100,0% 

AR ,3 -,4 ,1  

Αρκετά συχνά Πλήθος 4 18 14 36 

%  11,1% 50,0% 38,9% 100,0% 

AR -1,7 ,5 1,0  

Σύνολο Πλήθος 34 73 50 157 

%  21,7% 46,5% 31,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,611 6 ,268 

Likelihood Ratio 7,883 6 ,247 

Linear-by-Linear 

Association 
1,297 1 ,255 

N  157   

 

Πίνακας Γ.30. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Κλίμακας 

γλωσσικής Επίδοσης και κλίμακας χρήσης στρατηγικής 3. Δηλαδή δεν παρατηρείται 

διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 3 μεταξύ 

μαθητών/τριών με διαφορετικές γλωσσικές επιδόσεις.  
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Πίνακας Γ.31. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Κλίμακας χρήσης 

Στρατηγικής 4 και Κλίμακας επίδοσης. 

 

Κλίμακα επίδοσης 

Σύνολο Χαμηλή Μέση Υψηλή 

Κλίμακα 

Στρατηγικής 4 

Ποτέ Πλήθος 0 1 0 1 

%  0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

AR -,5 1,1 -,7  

Σπάνια Πλήθος 10 19 11 40 

%  25,0% 47,5% 27,5% 100,0% 

AR ,6 ,1 -,7  

Μερικές 

φορές 

Πλήθος 14 26 19 59 

%  23,7% 44,1% 32,2% 100,0% 

AR ,5 -,5 ,1  

Αρκετά συχνά Πλήθος 10 27 20 57 

%  17,5% 47,4% 35,1% 100,0% 

AR -,9 ,2 ,7  

Σύνολο Πλήθος 34 73 50 157 

%  21,7% 46,5% 31,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,440 6 ,875* 

Likelihood Ratio 2,845 6 ,828 

Linear-by-Linear 

Association 
1,062 1 ,303 

N  157   

 

Πίνακας Γ.31. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Κλίμακας 

γλωσσικής Επίδοσης και κλίμακας χρήσης στρατηγικής 4. Δηλαδή δεν παρατηρείται 

διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 4 μεταξύ 

μαθητών/τριών με διαφορετικές γλωσσικές επιδόσεις.  
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Πίνακας Γ.32. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Κλίμακας χρήσης 

Στρατηγικής 5 και Κλίμακας επίδοσης. 

 

Κλίμακα επίδοσης 

Σύνολο Χαμηλή Μέση Υψηλή 

Κλίμακα 

Στρατηγικής 5 

Ποτέ Πλήθος 12 13 11 36 

%  33,3% 36,1% 30,6% 100,0% 

AR 1,9 -1,4 -,2  

Σπάνια Πλήθος 11 34 18 63 

%  17,5% 54,0% 28,6% 100,0% 

AR -1,0 1,5 -,7  

Μερικές 

φορές 

Πλήθος 9 16 12 37 

%  24,3% 43,2% 32,4% 100,0% 

AR ,5 -,5 ,1  

Αρκετά συχνά Πλήθος 2 10 9 21 

%  9,5% 47,6% 42,9% 100,0% 

AR -1,5 ,1 1,2  

Σύνολο Πλήθος 34 73 50 157 

%  21,7% 46,5% 31,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,044 6 ,317 

Likelihood Ratio 7,098 6 ,312 

Linear-by-Linear 

Association 
2,418 1 ,120 

N  157   

 

Πίνακας Γ.32. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Κλίμακας 

γλωσσικής Επίδοσης και κλίμακας χρήσης στρατηγικής 5. Δηλαδή δεν παρατηρείται 

διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 5 μεταξύ 

μαθητών/τριών με διαφορετικές γλωσσικές επιδόσεις.  
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Πίνακας Γ.33. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Κλίμακας 

χρήσης Στρατηγικής 6 και Κλίμακας επίδοσης. 

 

Κλίμακα επίδοσης 

Σύνολο Χαμηλή Μέση Υψηλή 

Κλίμακα 

Στρατηγικής 6 

Ποτέ Πλήθος 4 9 6 19 

%  21,1% 47,4% 31,6% 100,0% 

AR -,1 ,1 ,0  

Σπάνια Πλήθος 20 31 19 70 

%  28,6% 44,3% 27,1% 100,0% 

AR 1,9 -,5 -1,1  

Μερικές 

φορές 

Πλήθος 10 21 18 49 

%  20,4% 42,9% 36,7% 100,0% 

AR -,3 -,6 ,9  

Αρκετά συχνά Πλήθος 0 12 7 19 

%  0,0% 63,2% 36,8% 100,0% 

AR -2,4 1,6 ,5  

Σύνολο Πλήθος 34 73 50 157 

%  21,7% 46,5% 31,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,053 6 ,234 

Likelihood Ratio 11,916 6 ,064 

Linear-by-Linear 

Association 
2,824 1 ,093 

N  157   

 

Πίνακας Γ.33. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Κλίμακας 

γλωσσικής Επίδοσης και κλίμακας χρήσης στρατηγικής 6. Δηλαδή δεν παρατηρείται 

διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 6 μεταξύ 

μαθητών/τριών με διαφορετικές γλωσσικές επιδόσεις.  
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Πίνακας Γ.34. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Κλίμακας χρήσης 

Στρατηγικής 7 και Κλίμακας επίδοσης. 

 

Κλίμακα επίδοσης 

Σύνολο Χαμηλή Μέση Υψηλή 

Κλίμακα 

Στρατηγικής 7 

Ποτέ Πλήθος 9 6 4 19 

%  47,4% 31,6% 21,1% 100,0% 

AR 2,9 -1,4 -1,1  

Σπάνια Πλήθος 16 34 24 74 

%  21,6% 45,9% 32,4% 100,0% 

AR ,0 -,1 ,1  

Μερικές 

φορές 

Πλήθος 7 27 16 50 

%  14,0% 54,0% 32,0% 100,0% 

AR -1,6 1,3 ,0  

Αρκετά συχνά Πλήθος 2 6 6 14 

%  14,3% 42,9% 42,9% 100,0% 

AR -,7 -,3 ,9  

Σύνολο Πλήθος 34 73 50 157 

%  21,7% 46,5% 31,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,301 6 ,113 

Likelihood Ratio 9,192 6 ,163 

Linear-by-Linear 

Association 
4,708 1 ,030 

N  157   

 

Πίνακας Γ.34. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ Κλίμακας 

γλωσσικής Επίδοσης και κλίμακας χρήσης στρατηγικής 7. Δηλαδή δεν παρατηρείται 

διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης των στρατηγικών της κατηγορίας 7 μεταξύ 

μαθητών/τριών με διαφορετικές γλωσσικές επιδόσεις.  
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Πίνακας Γ.35. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Κλίμακας Χρήσης 

στρατηγικών στο Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙ και Κλίμακας επίδοσης. 

 

Κλίμακα επίδοσης 

Σύνολο Χαμηλή Μέση Υψηλή 

Κλίμακα Επιπέδου 

Ανάγνωσης ΙΙ 

Ποτέ Πλήθος 5 9 5 19 

%  26,3% 47,4% 26,3% 100,0% 

AR ,5 ,1 -,6  

Σπάνια Πλήθος 21 26 22 69 

%  30,4% 37,7% 31,9% 100,0% 

AR 2,4 -2,0 ,0  

Μερικές 

φορές 

Πλήθος 7 27 18 52 

%  13,5% 51,9% 34,6% 100,0% 

AR -1,8 1,0 ,5  

Αρκετά συχνά Πλήθος 1 11 5 17 

%  5,9% 64,7% 29,4% 100,0% 

AR -1,7 1,6 -,2  

Σύνολο Πλήθος 34 73 50 157 

%  21,7% 46,5% 31,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,249 6 ,160 

Likelihood Ratio 9,960 6 ,126 

Linear-by-Linear 

Association 
2,541 1 ,111 

N  157   

 

Πίνακας Γ.35. : Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ  Κλίμακας 

γλωσσικής Επίδοσης και κλίμακας χρήσης στρατηγικών για το Επίπεδο Ανάγνωσης ΙΙ. 

Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης των στρατηγικών που 

υπηρετούν το αναγνωστικό Επίπεδο ΙΙ μεταξύ  μαθητών/τριών με διαφορετικές γλωσσικές 

επιδόσεις.  
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Πίνακας Γ.36. Πίνακας συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας (χ2) μεταξύ Κλίμακας Χρήσης 

στρατηγικών στο Επίπεδο ανάγνωσης ΙΙΙ και Κλίμακας επίδοσης. 

 
Κλίμακα επίδοσης 

Σύνολο Χαμηλή Μέση Υψηλή 

Κλίμακα Επιπέδου 

Ανάγνωσης ΙΙΙ 

Ποτέ Πλήθος 5 5 5 15 

%  33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

AR 1,2 -1,1 ,1  

Σπάνια Πλήθος 19 34 22 75 

%  25,3% 45,3% 29,3% 100,0% 

AR 1,1 -,3 -,6  

Μερικές 

φορές 

Πλήθος 8 30 17 55 

%  14,5% 54,5% 30,9% 100,0% 

AR -1,6 1,5 -,2  

Αρκετά συχνά Πλήθος 2 4 6 12 

%  16,7% 33,3% 50,0% 100,0% 

AR -,4 -1,0 1,4  

Σύνολο Πλήθος 34 73 50 157 

%  21,7% 46,5% 31,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή df Επίπεδο σημαντικότητας (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,045 6 ,418 

Likelihood Ratio 5,957 6 ,428 

Linear-by-Linear 

Association 
2,262 1 ,133 

N  157   

 

Πίνακας Γ.36.: Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ  Κλίμακας 

γλωσσικής Επίδοσης και κλίμακας χρήσης στρατηγικών για το Επίπεδο Ανάγνωσης ΙΙΙ. 

Δηλαδή δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην προτίμηση χρήσης των στρατηγικών που 

υπηρετούν το αναγνωστικό Επίπεδο ΙΙΙ μεταξύ  μαθητών/τριών με διαφορετικές 

γλωσσικές επιδόσεις.  
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Σχήμα Γ.33. Συσχέτιση μεταξύ χρήσης Στρατηγικής 2 και επίδοσης (ρ = 0.148). 

 

 

 

 
Σχήμα Γ.34. Συσχέτιση μεταξύ χρήσης Στρατηγικής 3 και επίδοσης (ρ = 0.112). 
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Σχήμα Γ.35. Συσχέτιση μεταξύ χρήσης Στρατηγικής 4 και επίδοσης (ρ = 0.100). 

 

 

 
Σχήμα Γ.36. Συσχέτιση μεταξύ χρήσης Στρατηγικής 5 και επίδοσης (ρ = 0.135). 
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Σχήμα Γ.37. Συσχέτιση μεταξύ χρήσης Στρατηγικής 6 και επίδοσης (ρ = 0.143). 

 

 

 
Σχήμα Γ.38. Συσχέτιση μεταξύ χρήσης Στρατηγικής 7 και επίδοσης (ρ = 0.158). 
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Σχήμα Γ.39. Συσχέτιση μεταξύ Χρήσης στρατηγικών Επιπέδου Ανάγνωσης Ι και επίδοσης (ρ 

= 0.190). 

 

 
Σχήμα Γ.40. Συσχέτιση μεταξύ εφαρμογής στρατηγικών Επιπέδου Ανάγνωσης ΙΙ και 

επίδοσης (ρ = 0.160). 
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Σχήμα Γ.41. Συσχέτιση μεταξύ εφαρμογής στρατηγικών Επιπέδου Ανάγνωσης ΙΙΙ και 

επίδοσης (ρ = 0.140). 

 

 
Σχήμα Γ.42.  Συσχέτιση μεταξύ εφαρμογής των συνολικών στρατηγικών και επίδοσης (ρ = 0.183). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ: (Αναγνωστικό Υλικό Προφορικής Εξωτερίκευσης) 
 

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

Δ.1  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ   Α΄   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

«Το junk food στην εφηβεία » 

      Η εφηβεία, αποτελεί μία χρονική περίοδο 
στη ζωή ενός ανθρώπου, κατά τη διάρκεια της 
οποίας το παιδί επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό, 
από τη μόδα, το ίντερνετ, τους συνομηλίκους 
του και αλλάζει απότομα γεύσεις, ιδέες, απόψεις.  

      Η διατροφή κατά την εφηβική ηλικία έχει 
ιδιαίτερη βαρύτητα και σημαντικούς στόχους, 

όπως η καθημερινή πλήρωση  θρεπτικών συστατικών για την επίτευξη της φυσιολογικής 
εφηβικής ανάπτυξης και της καθημερινής εφηβικής δραστηριότητας, η  πρόληψη ασθενειών 
κατά την εφηβική ηλικία (σιδηροπενική αναιμία, οδοντική τερηδόνα), αλλά και η πρόληψη 
παθολογικών καταστάσεων κατά την ενήλικο ζωή (οστεοπόρωση, υπέρταση, καρδιαγγειακή 
νόσος, καρκινογένεση, παχυσαρκία). 

        Η ανάπτυξη των διατροφικών προτιμήσεων των παιδιών είναι σε έναν μεγάλο βαθμό  
αποτέλεσμα γενετικής προδιάθεσης. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες, όπως οι 
προτιμήσεις του παιδιού, τα χαρακτηριστικά του τροφίμου (χρώμα, άρωμα, γεύση), η 
διαθεσιμότητά τους, οι γονείς, οι φίλοι, το σχολείο και τα ΜΜΕ (κυρίως μέσω των 
διαφημίσεων), που επηρεάζουν επίσης σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές των παιδιών. 

        Παρά τη μεγάλη σημασία της διατροφής κατά την εφηβική ηλικία, οι έφηβοι συνήθως 
δεν διατρέφονται σωστά. Η ανάγκη του παιδιού να ταιριάξει και να ενσωματωθεί σε μία 
παρέα, μπορεί να   

έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και την αλλαγή των 
διατροφικών του συνηθειών. Οι μελέτες δείχνουν 
ότι ο αριθμός των γευμάτων που αποφεύγει ο 
έφηβος ή καταναλώνει έξω από το σπίτι 
αυξάνεται προοδευτικά, από την αρχή της 
εφηβείας ως το τέλος, αντικατοπτρίζοντας την 
ανάγκη του για αυτονομία και διάθεση για 
ελεύθερο χρόνο μακριά από την επιτήρηση των 
γονέων. Δεν έχουν όρεξη να  φάνε πρωινό, 
καταναλώνουν ενδιάμεσα γεύματα αμφιβόλου 
διατροφικής αξίας (σνάκς, σοκολάτες, πατατάκια, τυρόπιτες), τρώνε συχνά εκτός σπιτιού 
πολυθερμιδικά «πρόχειρα γεύματα» (fast food) και η διατροφή τους υπολείπεται σε σίδηρο, 
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ασβέστιο και φυτικές ίνες. Μπορεί ακόμη να ακολουθήσουν «επικίνδυνες» δίαιτες (κορίτσια) 
ή να χρησιμοποιήσουν επικίνδυνα συμπληρώματα (αγόρια).   

Συγκεκριμένα, ο όρος fast food αναφέρεται σε είδη τροφίμων των οποίων ο τρόπος 
παρασκευής είναι ταχύτατος και σε πολλές των περιπτώσεων όχι και τόσο ποιοτικός. Έρευνες 
του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) έδειξαν ότι τα παιδιά τρώνε σε εστιατόρια  τύπου fast 
food  σε ποσοστό 7-42% τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα!  Τα γεύματα τύπου fast food 
είναι πλούσια σε θερμίδες, λίπος (ιδιαίτερα κορεσμένο λίπος), χοληστερόλη³, αλάτι και 
ζάχαρη ενώ είναι φτωχά σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.  Ένα συνηθισμένο γεύμα fast food 
έχει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα¹ .  

Επιπλέον, επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος διατροφής σε πρώιμες 
ηλικίες στους ανθρώπους, μπορεί να καθορίσει την μετέπειτα εξέλιξη τους και να υπάρξει 
σοβαρός κίνδυνος εμφάνισης παχυσαρκίας και καρδιαγγειακών παθήσεων. Εκτός από     
την παχυσαρκία, τα τρόφιμα αυτά μπορούν να συμβάλλουν, μέσω των συστατικών που 
περιέχουν, στην εμφάνιση νοσημάτων, όπως ο διαβήτης τύπου 2, υπέρτασης και 
υπερλιπιδαιμιών².                       

Επομένως, ένας  διατροφικός προγραμματισμός και ένας υγιεινός τρόπος διατροφής  που έχει 
ξεκινήσει από την παιδική ηλικία θωρακίζει κατά πολύ τη διατροφική εξέλιξη του παιδιού.  Η 
σωστή κατανομή της τροφής στη διάρκεια του 24ώρου σε 
πολλά μικρά γεύματα (5-6) και σε μια ενδεδειγμένη 
αναλογία θρεπτικών συστατικών συμβάλλει σε μια 
ισορροπημένη και ευεργετική διατροφή. Άλλωστε, όταν 
ένα παιδί έχει υιοθετήσει με τη συμβολή της οικογένειάς 
του σωστές διατροφικές συνήθειες, δύσκολα παρεκκλίνει 
από αυτό το μοντέλο διατροφής. Επομένως,  αυτό που 
οφείλουν  να κάνουν οι γονείς είναι να βρουν με τη 
συμβουλή ενός διαιτολόγου ασφαλείς επιλογές διατροφής 
για όταν ο έφηβος τρώει εκτός σπιτιού τα περιβόητα fast food.  Άλλωστε, δεν θεωρούνται 
όλες οι επιλογές εκτός σπιτιού κακής ποιότητας.   

  Συμπερασματικά, για να επιτύχει οποιαδήποτε παρέμβαση στην ηλικία αυτή, είναι 
σημαντικό να γίνονται συστάσεις, χωρίς όμως να επιβάλλονται, εάν δεν υπάρχει συνεργασία 
από τον έφηβο. Η συμμετοχή όλης της οικογένειας στην προσπάθεια υιοθέτησης ενός 
ισορροπημένου διατροφικού προγράμματος είναι καθοριστικής σημασίας.  

¹ δηλαδή μια μικρή ποσότητα τροφίμου αποδίδει πολλές θερμίδες 

² Οι υπερλιπιδαιμίες ευθύνονται για το 30% των καρδιαγγειακών νοσημάτων 

³ επικίνδυνα λιπίδια  

Γράφει στο efiveia.gr η Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Εύα Ζήκου (διασκευή) 

  

http://efiveia.gr/
http://efiveia.gr/epistimonikoi-sinergates/name/%ce%b5%cf%8d%ce%b1-%ce%b6%ce%ae%ce%ba%ce%bf%cf%85/
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Δραστηριότητες κριτικής κατανόησης του κειμένου και παραγωγής λόγου 

I. Εφόσον κατανοήσατε το κείμενο, μπορείτε να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις 
αποδίδουν σωστά ή όχι το περιεχόμενό του; (Σωστό/ Λάθος) 
Α) Το κείμενο φαίνεται ότι παρουσιάζει έγκυρες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα 
διατροφής των εφήβων. 

Β) Το κείμενο απευθύνεται αποκλειστικά σε γονείς ή επιστήμονες. 

Γ) Επειδή οι διατροφικές συνήθειες καθορίζονται γενετικά δεν μπορούμε να τις 
επηρεάσουμε. 

Δ) Οι κακές διατροφικές συνήθειες σχετίζονται με πολλές παθήσεις των εφήβων και των 
ενηλίκων. 

Ε) Τα fast food έχουν υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και άρα και υψηλή διατροφική αξία. 

Στ) Μια ισορροπημένη διατροφή των εφήβων λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους και δεν 
αποκλείει τα fast food. 

 

II. Δώστε τη δική  σας ερμηνεία στα παρακάτω ζητήματα που έθεσε το κείμενο: 
1) Πως νομίζετε ότι επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες ενός εφήβου η ανάγκη του να ενταχθεί 

μέσα σε μια παρέα; Έχετε κάποια αντίστοιχη εμπειρία; 
2) Ποιοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων σύμφωνα 

με το κείμενο πιστεύετε ότι επηρεάζουν τις δικές σας; 
 

III. Ας προχωρήσουμε στις δικές σας απόψεις … 
1)  Ως σύμβουλος- διατροφολόγος καλείστε να μιλήσετε σε γονείς μαθητών του 
σχολείου σας σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζουν για να παρέμβουν, ώστε να βελτιώσουν 
τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών τους: « Αγαπητοί γονείς …  » 
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Δ.2  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  Β΄  &  Γ΄   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Α. Διαβάστε εν συντομία μία φορά το παρακάτω κείμενο, όπως εσείς επιθυμείτε 
(χαμηλόφωνα- σιωπηλά-δυνατά), για να έχετε μια πρώτη γνωριμία με το περιεχόμενό του και 
να συζητήσουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά του. 
Β. Στη συνέχεια θα το διαβάσετε και μία δεύτερη φορά ακολουθώντας το δικό σας τρόπο και 
ρυθμό ανάγνωσης σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του καθηγητή σας.  
Γ. Στο τέλος του κειμένου υπάρχουν για να τις απαντήσετε και κάποιες δραστηριότητες  με τις 
οποίες θα ελέγξετε, αν κατανοήσατε καλά το κείμενο αλλά σας δίνεται και η δυνατότητα να 
διατυπώσετε τις προσωπικές σας απόψεις και οπτικές σε σχέση με το θέμα που παρουσιάζει το 
εν λόγω κείμενο. 
 
Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης: ένας νέος εθισμός ή μια νέα ευκαιρία; 

        Είναι η εξάρτηση από το internet και τα smartphones η 
νέα τάση της εποχής; Η απάντηση είναι μάλλον θετική.  
Άνθρωποι είναι σε ένα μέρος μαζί και ταυτόχρονα χώρια, ο 
καθένας στην οθόνη του κινητού, του tablet ή του 
υπολογιστή του. 

       Τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook κ.ά.) φαίνεται να καλύπτουν 
πολλαπλές ανάγκες μας για ενημέρωση, ψυχαγωγία,  αμοιβαίο μοίρασμα προσωπικών μας 
στιγμών, κ.λπ. Είναι ο οικονομικότερος τρόπος αλληλεπίδρασης κι επικοινωνίας (συγκριτικά 
π.χ. με το τηλέφωνο). Με την έλευση δε των smartphones έχουμε πια τη δυνατότητα να 
είμαστε διαρκώς κι οπουδήποτε συνδεδεμένοι στο internet, εάν το επιθυμούμε.   Έχουμε ακόμη 
τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε, εάν θέλουμε, παραμένοντας ανώνυμοι, μία ιδανική 
προσωπικότητα ή έναν εξιδανικευμένο τρόπο ζωής, ο οποίος ενδέχεται να διαφέρει πολύ από 
αυτό που πραγματικά είμαστε, βελτιώνοντας έτσι την αυτοεικόνα μας και λαμβάνοντας 
αποδοχή. Το internet βοηθάει συχνά τους ανθρώπους να χαλαρώσουν τις αναστολές τους, να 
έχουν μία πιο άνετη συμπεριφορά, χωρίς να ανησυχούν για τις συνέπειες που θα υπήρχαν στην 
πραγματική ζωή – κυρίως όταν υπάρχει ανωνυμία και μη   ανάληψη ευθύνης  - όπως λ.χ. 
λεκτικές επιθέσεις, διασπορά ψευδών, κλπ. 

Παρόλα αυτά η μη συνετή χρήση του εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, καθώς 
συμβαίνει το εξής παράδοξο: από τη μία «κοινωνικοποιούμαστε» κι από την άλλη 
απομονωνόμαστε.  Ολοένα και περισσότερες είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων, ενηλίκων και 
ανηλίκων, που ασχολούνται με το διαδίκτυο σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε τελικά να 
επηρεάζεται αρνητικά τόσο η λειτουργικότητά τους, όσο και η σωματική και ψυχική τους υγεία, 
οπότε και οι ειδικοί μιλάνε πλέον για μία νέα μορφή εθισμού. 

         Δυστυχώς στη χώρα μας μέχρι σήμερα δεν 
έχουν γίνει αρκετές έρευνες πάνω στο θέμα αυτό. 
Όσες έχουν γίνει αφορούν εφήβους και αναφέρουν 
ποσοστά εξάρτησης που αγγίζουν το 7%-8% . 
Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά αυτά 
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είναι υψηλότερα από τα ποσοστά άλλων χωρών, όπως π.χ. της Νορβηγίας, στις οποίες το 
ποσοστό δικτύωσης του γενικού πληθυσμού στο διαδίκτυο είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό 
πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι στις χώρες αυτές, αντίθετα με τη χώρα μας,  η γνωριμία με 
το διαδίκτυο έγινε στο πλαίσιο μιας συντονισμένης μαθησιακής διαδικασίας μέσω του 
εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, μέσα από το οποίο τα παιδιά μαθαίνουν να 
χρησιμοποιούν σωστά τα διαδίκτυο, γνωρίζοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατάχρηση.  

Σε πρόσφατη έρευνα (2016) που διενεργήθηκε ανάμεσα σε φοιτητές  από τους 
οποίους ζητήθηκε να απέχουν από τα κοινωνικά μέσα εντελώς για δύο μέρες φοιτήτρια δήλωσε 
ότι «… αυτό που μας ζητήθηκε, μόλις το άκουσα, μου φάνηκε πολύ δύσκολο και όταν 
προσπάθησα να το κάνω πράξη, το επιβεβαίωσα. Στο μυαλό μου συνέχεια ήταν πότε θα πιάσω 
το κινητό στο χέρι να μπω στο facebook ή οπουδήποτε αλλού, συνεχώς είχα νεύρα, μου 
έφταιγαν τα πάντα και δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο εκτός από αυτό που δεν έπρεπε. Εν 
κατακλείδι, δυστυχώς άντεξα μόνο μια ώρα. Μετά από αυτό κατάλαβα ότι τελικά η εξάρτησή 
μου είναι μεγάλη». 

Όπως όλες οι εξαρτήσεις, έτσι και η εξάρτηση από το διαδίκτυο συνδέεται με 
πολλαπλά αίτια αλλά συνήθως αποτελεί έναν τρόπο διαφυγής από την πραγματικότητα, που 
μπορεί να παρέχει ένα αίσθημα άμεσης ευφορίας ή αποφυγής δυσφορικών συναισθημάτων. Το 
πρόβλημα πάντως είναι συχνότερο στα αγόρια και σε άτομα που είναι πιο εσωστρεφή, 
με χαμηλή αυτοεκτίμηση.  

Το πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνει κάποιος, προκειμένου να απεξαρτηθεί από 
το διαδίκτυο, είναι να αναγνωρίσει την υπερβολική χρήση και τις επιπτώσεις που έχει στη ζωή 
του. Κάποιοι άλλοι μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν σημαντικές ανασφάλειες που έχουν 
σχετικά με την αυτοεικόνα τους, έτσι ώστε να μην έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη από την εφήμερη 
ενίσχυση κι επιβεβαίωσή τους από διαδικτυακούς φίλους. Στην ίδια λογική, θα χρειαστεί να 
αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται για τη δημιουργία σχέσεων στην εκτός 
internet ζωή. 

Όσον αφορά τους γονείς, το μεγάλο εμπόδιο  ως προς το να ελέγξουν και να 
οριοθετήσουν την ενασχόληση των παιδιών τους με το διαδίκτυο είναι το «τεχνολογικό» χάσμα 
γενεών που υπάρχει, αφού πολλοί από τους γονείς είναι «ψηφιακά αναλφάβητοι» και δεν 
γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά πράγματα 
που μπορούν να κάνουν, όπως την οριοθέτηση ως προς τον αριθμό των ωρών που ασχολείται 
το παιδί τους με τον υπολογιστή. Σε καμία περίπτωση όμως οι γονείς δεν θα πρέπει να 
δαιμονοποιήσουν το διαδίκτυο. Αντίθετα, θα πρέπει να τα εκπαιδεύσουν για το πώς να το 
χρησιμοποιούν σωστά.  Όπως ανέφερε και  σε μια συνέντευξή της η καθηγήτρια πληροφορικής 
κ. Ασλανίδου, «δεν απαγορεύουμε στα παιδιά να περάσουν το πεζοδρόμιο, απλώς τα 
μαθαίνουμε πώς να περνούν με ασφάλεια».  
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Γράφημα 1. «Οι γονείς σου, σου βάζουν όρια σχετικά με το χρόνο που περνάς στο 
Διαδίκτυο;»¹ 

               Πάντα: 16,5%  Ποτέ: 13,5 % 

 

        Πολύ Συχνά: 15,3%          

 

                                                                                                                   Μερικές φορές: 37,7% 

                     Συχνά: 17,0% 

Συνοψίζοντας, το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες κοινωνικής διάδρασης είναι η «μαγική» 
επανάσταση της εποχής μας. Η χρήση τους όμως, ειδικά από τη νέα γενιά, πρέπει να 
πραγματοποιείται με φειδώ προκειμένου να αποφεύγονται εθιστικές συμπεριφορές. 

¹ Από μεταπτυχιακή έρευνα 

Το άρθρο αποτελεί διασκευή τριών επιστημονικών άρθρων από ιστοσελίδες του Διαδικτύου 
των Ειρήνη Κορδερά, Αρετή Δρακάκη και Γ.Μ. Ασπρίδη, Ν. Μπλάνα, Δ. Τσέλιου 
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Δραστηριότητες Κατανόησης, Ερμηνείας και Κριτικής Προσέγγισης του κειμένου 

I. Εφόσον κατανοήσατε το κείμενο, μπορείτε να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις 
αποδίδουν σωστά ή όχι το περιεχόμενό του; (Σωστό/ Λάθος) 
Α) Το κείμενο φαίνεται να παρουσιάζει με συστηματικό, επιστημονικό αλλά απλό τρόπο 
έγκυρες πληροφορίες για το ζήτημα του εθισμού στο διαδίκτυο με στόχο να ενημερώσει και 
να ευαισθητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες. 

Β) Στο διαδίκτυο συναντάς ανθρώπους με ιδανική προσωπικότητα που μπορείς να 
εμπιστεύεσαι. 

Γ) Στο διαδίκτυο οι άνθρωποι μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί σε σχέση με την 
πραγματική τους ζωή. 

Δ) Στη Νορβηγία τα ποσοστά εθισμού στους εφήβους είναι μικρότερα επειδή το διαδίκτυο 
εκεί είναι λιγότερο διαδεδομένο. 

Ε) Σύμφωνα με το κείμενο ένα από τα βασικότερα αίτια του εθισμού στο διαδίκτυο είναι ότι 
συχνά οι νέοι εκεί νιώθουν ευχάριστα και ασφαλείς και αποφεύγουν δυσάρεστες καταστάσεις 
της πραγματικής ζωής. 

Στ) Ένας βασικός λόγος που οι γονείς αδυνατούν να ελέγξουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο 
είναι ότι πολλοί από αυτούς είναι αναλφάβητοι και άρα θα πρέπει πρώτα να μάθουν 
ανάγνωση και γραφή. 

 

II. Δώστε την προσωπική σας άποψη στα παρακάτω ζητήματα που έθεσε το κείμενο: 
1) Πως αντιλαμβάνεσθε τη δυσκολία ενός ανθρώπου να είναι λειτουργικός στην 

καθημερινότητά του εξαιτίας του εθισμού του στο διαδίκτυο;  
2) Σύμφωνα με το κείμενο η συστηματική εκπαίδευση των νέων στο διαδίκτυο φαίνεται να 

περιορίζει τους κινδύνους εθισμού; Εσείς πως το εξηγείτε αυτό; 
3) Πως αντιλαμβάνεσθε την προτροπή της καθηγήτριας σε σχέση με τη στάση των γονιών 

απέναντι στη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους; 
 
 

III. Μπορείτε να εμπλουτίσετε και να επεκτείνετε τις θέσεις του κειμένου με τη δική σας 
οπτική; 

1) Με βάση τα βιώματα τα προσωπικά αλλά και των γνωστών μου θα ήθελα να συμβουλεύσω 
τους γονείς που ενδιαφέρονται  να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τους κινδύνους του 
διαδικτύου να …… 
 

2) Τελικά, ύστερα από την ανάγνωση του άρθρου αλλά και με βάση την προσωπική μου ματιά 
θα απαντούσα στο αρχικό ερώτημα που τέθηκε στον τίτλο του άρθρου ως εξής: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε: (Πίνακες ΘΠΑ όλων των Υποκειμένων) 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ  

Το αναγνωστικό προφίλ του ΜΑ΄1α : Ο μαθητής διακρίνεται για υψηλές βαθμολογικές γλωσσικές επιδόσεις 
αλλά και εν γένει μαθησιακές. Δείχνει ενδιαφέρον για τη μάθηση, διαθέτει ωριμότητα, έντονα κριτική 
μαθησιακή προσέγγιση και ισορροπία ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων. Επέδειξε προθυμία και 
συνεργατικότητα κατά τη συμμετοχή του στην ερευνητική διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης. Στην 
προκαταρκτική συνοπτική συνέντευξη για μια αδρομερή διαμόρφωση του αναγνωστικού προφίλ των 
μαθητών/τριών δήλωσε καταρχάς ότι δε διαβάζει πολύ, εννοώντας την εξωσχολική αναγνωστική 
δραστηριότητα και όπως και πολλά παιδιά ταυτίζοντας αυτήν με τη λογοτεχνική αποκλειστικά ανάγνωση. Στη 
συνέχεια όμως ανέφερε ότι αναζητά (αναγνωστικά) πληροφορίες με κύριο αναγνωστικό κίνητρο την 
απόκτηση γνώσης και τη μάθηση. Τα κύρια μέσα που αξιοποιεί είναι το διαδίκτυο, το έντυπο βιβλίο 
(εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, εκπαιδευτικό βιβλίο) εξειδικευμένα στη θεματολογία που τον αφορά (λ.χ. 
επιστήμες, αθλητισμός, ειδησεογραφία). Βασικό κριτήριο ανάγνωσης είναι το περιεχόμενο, το θέμα του 
κειμένου.  

 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο      (10) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές            (2)       
επιφανειακής  επεξεργασίας 

ΓΡΑΝΕΝΠΛΗ = Γρήγορη ανάγνωση για εντοπισμό πληροφοριών 
(scanning) 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του 
κειμένου 

Γνωστικές ισχυρής επεξεργασίας  (3) ΑΞΣΗΜΚΑΤ = Αξιοποίηση (υπο)σημειώσεων για κατανόηση 
ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
προετοιμασία κατανόησης 
ΠΡΑΞΣΥΔΡ = Αξιοποίηση συνοδευτικών δραστηριοτήτων του 
κειμένου για υποβοήθηση κατανόησης  

Γνωστικές μνημονικής επεξεργασίας 
(1) 

ΑΝΠΡΓΝΜΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για μάθηση  
(Εντάσσεται στη συγκεκριμένη κατηγορία εφόσον η ανάγνωσή του –κατά 
δήλωση του μαθητή- έχει διδακτικό-μαθησιακό στόχο και απαιτείται 
πρωτίστως η μνημονική ανάκληση προϋπάρχοντος γνωστικού υλικού και 
ενεργοποίηση μνημονικών διεργασιών, ώστε η νεοπροσληφθείσα γνώση να 
δομηθεί και να στηριχτεί στις γνωστικές υποδομές.) 

Μεταγνωστικής προεργασίας   (3) ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ = Προετοιμασία αντιμετώπισης αναγνωστικών 
δυσκολιών 
ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών 
κατανόησης κειμένου  
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και τρόπου 
ανάγνωσης 
 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Μεταγνωστικής κριτικής  προεργασίας 
(1)  

ΠΡΑΙΣΤΚΡΠ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών 
κριτικής προσέγγισης 
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Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής 
τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο 
κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής) 
 

ΓΡΑΝΕΝΠΛΗ: «Εγώ κοιτάω τη μία ή τις δύο επόμενες σελίδες για να δω… άγνωστες λέξεις ή κάποιους 
όρους που δεν τους καταλαβαίνω… και επίσης εγώ κοιτάω και τις μαύρες λέξεις. Τις βλέπεις κατευθείαν, 
γιατί πολλές φορές είναι και δύσκολες λέξεις , είναι όροι, όπως εδώ πέρα. » «Εγώ όπως σας είπα  πάλι 
βλέπω τις μαυρισμένες λέξεις, οι οποίες συνήθως μας χρειάζονται πιο πολύ για να καταλάβουμε το 
κείμενο..» 
 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ: «Και διάβασα και τον τίτλο…» «Καταρχάς λέει για την εφηβεία (αξιοποίηση τίτλου), , οπότε 
σίγουρα θα μιλάει για την ηλικία μας ή για μεγαλύτερα παιδιά.» 
ΑΞΣΗΜΚΑΤ: «Εγώ κοιτάω τη μία ή τις δύο επόμενες σελίδες για να δω αν έχει σημειώσεις..» 
ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ: «Ναι, γιατί και σε κάποια μαθήματα μαθαίνουμε πράγματα για τη διατροφή. Όπως στα 
αγγλικά μάθαμε για το junk food,  , οπότε  επαληθεύουμε (ενν. θα επαληθεύσουμε)  αν είναι σωστά αυτά 
που έχουμε   μάθει.» 
ΑΞΣΥΝΔΡΑ: «(ενν. τις κοίταξα« γιατί είχε ερωτήσεις από κάτω… …») Γιατί είναι οι ερωτήσεις 
κατανόησης και θα με βοηθήσουν να δω αν κατάλαβα σωστά το κείμενο. 
ΑΝΠΡΓΝΜΑ: «Ναι, γιατί και σε κάποια μαθήματα μαθαίνουμε πράγματα για τη διατροφή. Όπως στα 
αγγλικά μάθαμε για το junk food,  , οπότε  επαληθεύουμε (ενν. θα επαληθεύσουμε)  αν είναι σωστά αυτά 
που έχουμε   μάθει.» 
 
ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ: «Εγώ κοιτάω τη μία ή τις δύο επόμενες σελίδες για να έχω δίπλα μου..» «Εγώ πάντα 
σχεδόν έχω δίπλα μου μία ηλεκτρική συσκευή για να βλέπω τις λέξεις για να μην ψάχνω λεξικό.. ό, τι έχω 
εκείνη τη στιγμή, υπολογιστή, κινητό, τάμπλετ για πρόσβαση στο διαδίκτυο» 
 
ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ: ««Εγώ όπως σας είπα  πάλι βλέπω τις μαυρισμένες λέξεις, οι οποίες συνήθως μας 
χρειάζονται πιο πολύ για να καταλάβουμε το κείμενο..» «Όπως στα αγγλικά μάθαμε για το junk food, 
οπότε  επαληθεύουμε αν είναι σωστά αυτά που έχουμε   μάθει.» [Ανασύρει πληροφορίες (γνωστική-μνημονική 
και προχωρά σε συγκριτική αντιπαραβολή αποθηκευμένων και νεοεισερχομένων πληροφοριών (γνωστική βαθιάς 
επεξεργασίας), με στόχο να ελέγξει ή να επανελέγξει την εγκυρότητα και αξιοπιστία και των δύο (μεταγνωστική). 
Ιδιαίτερα υψηλή μεταγνωστική στρατηγική ειδικά για το προαναγνωστικό στάδιο] 
 
ΠΡΣΤΤΡΑΝ: «(ενν. θα διαβάσω τις ερωτήσεις μετά..).. μετά, γιατί πρώτα επαληθεύω αυτά που ξέρω, αν 
ξέρω κάτι για το θέμα (εδώ προοικονομείται η χρήση μνημονικών και γνωστικών στρατηγικών βαθιάς 
επεξεργασίας), και μετά βλέπω μέσω του κειμένου αν είναι σωστές οι πληροφορίες αυτές  και απαντάω 
στις ερωτήσεις» «Το διαβάζω πάντα από μέσα μου και μετά προσέχω τις μαυρισμένες λέξεις αν έχει ή σε 
κάτι που δεν κατάλαβα καλά, γιατί μπορεί να είναι κάποιος όρος και ίσως χρειαστεί και το ψάχνω μετά 
μέχρι να το καταλάβω. 
Ερευνητής: Άρα έχεις αποφασίσει εκ των προτέρων πως περίπου θα το διαβάσεις; -Ναι 

 ΠΡΑΙΣΤΚΡΠ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κριτικής προσέγγισης «Ναι, γιατί και σε κάποια 
μαθήματα μαθαίνουμε πράγματα για τη διατροφή. Όπως στα αγγλικά μάθαμε για το junk food, οπότε  
επαληθεύουμε αν είναι σωστά αυτά που έχουμε   μάθει.» «πρώτα επαληθεύω αυτά που ξέρω, αν ξέρω 
κάτι για το θέμα, και μετά βλέπω μέσω του κειμένου αν είναι σωστές οι πληροφορίες αυτές  και απαντάω 
στις ερωτήσεις»  
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο    (30) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 
επεξεργασίας  (1) 

ΥΠΣΗΔΙΚΑ = Υπογράμμιση ή κράτηση σημειώσεων για 
διευκόλυνση κατανόησης 
 

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας   (5) ΑΝΛΕΞΤΜΗ = Ανάλυση λέξης σε γνωστά τμήματα 
ΑΞΠΡΕΜΠΚΑ = Αξιοποίηση προσωπικών εμπειριών για 
κατανόηση 
ΔΙΑΝΟΗΣΕΙ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής σειράς 
του κειμένου 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του 
κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
ΑΞΕΣΣΥΣΥ = Αξιοποίηση εσωτερικών συνδέσεων 
(επανάληψη, συνώνυμα, υπερώνυμα, κτλ) για έλεγχο της 
σημασιολογικής συνοχής 

Γνωστικές με μνημονική   
προτεραιότητα   (1) 
 

ΑΞΓΡΦΤΥΑΠ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για απομνημόνευση. 

Γνωστικές- υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης   (4) 

ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση 
ΕΠΑΝΕΠΝΟ = Επαναληπτική εξ αρχής ανάγνωση του 
κειμένου για επανάκτηση νοητικής αλληλουχίας 
ΠΑΛΕΔΙΑΝ = Παράλειψη λέξης/φράσης για διευκόλυνση 
της ανάγνωσης 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας   (4) ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον 
αναγνωστικό στόχο 
ΠΡΑΝΚΕΕΙΔ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο 
κειμενικό είδος 
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για 
κατανόηση 
ΑΞΔΟΕΝΚΑ = Αξιολόγηση κειμενικών δομών ως 
παράγοντα ενίσχυσης της κατανόησης 
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Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας  
ερμηνευτικής επεξεργασίας   (1) 

ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή 
κατανόηση) κειμένου          

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής 
επεξεργασίας    (1) 

ΑΞΕΙΚΕΜΒ = Πολυσημική ανάγνωση εικόνων για 
εμβάθυνση κατανόησης 

Μεταγνωστικής ερμηνευτικής 
επεξεργασίας   (1) 

ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών στοιχείων 
για αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης /ερμηνείας  

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης 
(1) 

ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με 
προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας κριτικής 
προσέγγισης   (1) 

ΑΞΚΕΙΣΥΠΡ = Αξιοποίηση κειμένου ως συγγραφικού 
προτύπου και μετασχηματιστικής γνώσης 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης 
(10) 

ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων 
πληροφοριών/γνώσεων 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και 
συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς 
και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας 
κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
ΕΛΕΓΚΔΙΑ = Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με 
διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που 
υπερβαίνουν τα «όρια» του κειμένου 
ΑΝΤΕΛΟΜΚΕ = Αντιπαραβάλλω κα ελέγχω ομοθεματικά 
κείμενα για διαμόρφωση  προσωπικής άποψης  
ΠΡΕΠΑΠΣΤ = Προβληματισμός και επανέλεγχος απόψεων, 
στάσεων, αξιών. 
ΕΛΑΞΜΕΠΕΙ = Έλεγχος και αξιολόγηση μέσων πειθούς του 
κειμένου 
ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, αναγνώριση και αξιοποίηση 
της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με 
το θέμα του κειμένου 
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Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής 
τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο 
κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής) 
 
ΥΠΣΗΔΙΚΑ =  «Κάποιες φορές μόνο σημειώνω, επειδή από το ίντερνετ δεν είναι όλα έγκυρα και οι 
μεγαλύτεροι  μου  ξέρουν περισσότερα πράγματα από μας και οι γονείς μου δεν είναι στο σπίτι, το 
σημειώνω και το αφήνω και ρωτάω τους ίδιους. Επειδή οι γονείς μου μπορούν να μου το εξηγήσουν 
με πιο απλά λόγια ενώ μέσα στο ίντερνετ και στα λεξικά είναι πιο δύσκολο και μπορεί να μην το 
καταλάβω, οπότε μόνο αυτές τις σημειώσεις κρατάω ( υπογραμμίσεις δηλαδή)» 
ΑΝΛΕΞΤΜΗ = «Και εγώ είχα κάποιες δυσκολίες με λέξεις όπως σιδηροπενική  αλλά την χώρισα 
στη μέση ..» «Τι σημαίνει κάθε λέξη και στη συνέχεια αν έχει  ρίζα… Βέβαια, αν είναι σύνθετη και 
μετά το  συνδύαζα.» 
ΑΞΠΡΕΜΠΚΑ = «Επειδή στο σόι μου δεν έχει παρουσιαστεί κάποια τέτοια ασθένεια; Στις ειδήσεις 
δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, Βέβαια,  κάποιες από αυτές τις ξέρω αλλά όχι όλες.» 
ΔΙΑΝΟΗΣΕΙ = «Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο∙ όταν ξεκινάω να διαβάζω ένα κείμενο δεν θέλω να το 
διακόπτω∙ αν με διακόψει κάποιος,  το ξαναδιαβάζω από την αρχή. Δεν θέλω να το συνεχίσω από 
εκείνο το σημείο, γιατί είχα τον ειρμό μου και το ξαναρχίζω από την αρχή.» 
ΑΞΔΟΕΝΚΑ = «Ναι,, πολύ, (ενν. βοηθάει το γεγονός ότι είναι γραμμένο με παραγράφους) γιατί 
αλλιώς θα έπρεπε να το ξεκινάω από την αρχή.» 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = «Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο∙ όταν ξεκινάω να διαβάζω ένα κείμενο δεν θέλω να το 
διακόπτω∙ αν με διακόψει κάποιος,  το ξαναδιαβάζω από την αρχή. Δεν θέλω να το συνεχίσω από 
εκείνο το σημείο, γιατί είχα τον ειρμό μου και το ξαναρχίζω από την αρχή.» 
ΑΞΕΣΣΥΣΥ  = «Εγώ μόλις είδα «διατροφή στην εφηβική ηλικία» σκέφτηκα ότι και αυτό με 
ενδιαφέρει, γιατί συνδέεται με την προηγούμενη παράγραφο..»(αξιοποίηση δομής-παραγράφων-
αλληλουχία-νοηματική και λεκτική σύνδεση «εφηβεία») 
ΑΞΓΡΦΤΥΑΠ = «Επίσης, είχε υπογραμμισμένη λέξη, οπότε ήταν για μένα σαν να είχε μαυρισμένη 
λέξη και στάθηκα εκεί πέρα και είδα μετά και το ποσοστό που λέει είναι αρκετά μεγάλο, οπότε και 
αυτό μου έμεινε στο μυαλό.» 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = «Σε αυτό το κείμενο υπήρχαν κάποιες παθήσεις, κάποιοι όροι που δεν τους ήξερα, 
όπως καρδιαγγειακές παθήσεις , οπότε, επειδή εγώ τα ψάχνω αυτά θα το έψαχνα κατευθείαν.» 
ΕΠΑΝΕΠΝΟ = «Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο∙ όταν ξεκινάω να διαβάζω ένα κείμενο δεν θέλω να το 
διακόπτω∙ αν με διακόψει κάποιος,  το ξαναδιαβάζω από την αρχή. Δεν θέλω να το συνεχίσω από 
εκείνο το σημείο, γιατί είχα τον ειρμό μου και το ξαναρχίζω από την αρχή.» «Ναι,, πολύ, (ενν. 
βοηθάει το γεγονός ότι είναι γραμμένο με παραγράφους) γιατί αλλιώς θα έπρεπε να το ξεκινάω από 
την αρχή». 
ΠΑΛΕΔΙΑΝ = «επειδή είναι σε παρένθεση δεν μου χρειάζεται αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα, οπότε 
μπορώ να την επαληθεύσω  και μετά..» 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = «Τα γύρω-γύρω σίγουρα βοηθάνε, γιατί πριν μας λέει ότι είναι για τις ασθένειες, , 
οπότε μέσα στην παρένθεση σίγουρα θα είναι οι ασθένειες» «Βέβαια,  δεν έδινε το νόημα στην 
παράγραφο , οπότε κατάλαβα από τα γύρω γύρω…» 
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ΠΡΑΝΑΝΣΤ = «Εγώ όταν ένα κείμενο θέλω να το μάθω από έξω, όχι απλά να το καταλάβω αλλά 
να το θυμάμαι, το διαβάζω δυνατά για να τ ακούω, …αλλά όταν πρόκειται για ένα κείμενο που 
θέλω να θυμάμαι μόνο κάποια πράγματα όχι.. όλο το διαβάζω από μέσα μου.» 
ΠΡΑΝΚΕΕΙΔ = «Εγώ όταν ένα κείμενο θέλω να το μάθω από έξω, όχι απλά να το καταλάβω αλλά 
να το θυμάμαι, το διαβάζω δυνατά για να τ ακούω, όπως φυσική, που έχει  όρους ή  ιστορία 
…αλλά όταν πρόκειται για ένα κείμενο που θέλω να θυμάμαι μόνο κάποια πράγματα όχι.. όλο το 
διαβάζω από μέσα μου» 
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = «γιατί πολλές φορές και όταν το διαβάζω μόνος μου ποτέ δεν το διαβάζω μόνο 
μία φορά για να το καταλάβω.. το διαβάζω δύο και αν χρειαστεί και περισσότερες. , οπότε ούτως 
ή άλλως μάλλον θα το διάβαζα και δεύτερη φορά αν δεν το καταλαβαίνω εύκολα.» «Ναι, (ενν. 
αλλάζω τον τρόπο ανάγνωσης) αν βλέπω πώς δυσκολεύουν τα κείμενα και δεν μπορώ να 
ανταπεξέλθω με τον τρόπο που διαβάζω θα τον αλλάξω.» «Παλιότερα διάβαζα μόνο απέξω, 
δηλαδή όταν διάβαζα από μέσα μου δεν μπορούσα να το αποστηθίσω καλά. Τώρα γίνεται 
ακριβώς το αντίθετο∙ διαβάζω απέξω μόνο για να το μάθω νεράκι, πώς το λένε …» «Εγώ σας 
είπα αν τα κείμενα δυσκολέψουν και δεν μπορώ να τα κατανοήσω με τον τρόπο αυτό σίγουρα θα 
τον αλλάξω. Τώρα με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό θα δω …» 
ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = «Επειδή εγώ κολλάω στις μαυρισμένες λέξεις ,μόλις βλέπω εφηβεία, ξέρω ότι με 
ενδιαφέρει .Γιατί και εγώ είμαι στην εφηβεία, , οπότε το διαβάζω λίγο πιο προσεκτικά από τις 
άλλες παραγράφους» «Βέβαια,  επειδή είναι σε παρένθεση δεν μου χρειάζεται αυτή τη στιγμή 
ιδιαίτερα..» 

ΑΞΕΙΚΕΜΒ =   «Και εγώ αυτό. Εμένα με βοήθησαν επίσης και οι φωτογραφίες και μου έδωσαν 
και παραπάνω πληροφορίες, όπως αυτήν εδώ πέρα, δηλαδή όταν περνούσα την παράγραφο από 
δίπλα, μετά το τέλος της παραγράφου το διάβασα.. » 
ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ = «Ναι,... είχε εύκολες λέξεις το οποίο σημαίνει ότι με βοήθησε στο να καταλάβω 
εύκολα το κείμενο» 
ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = «Και εγώ το ίδιο, το βρήκα ενδιαφέρον, γιατί μας δίνει συμβουλές να το πω το τι 
επιπτώσεις θα έχω αν κάνω αυτά που λέει μέσα.. αν τρώω junk food αντί για άλλα πράγματα που 
θα μου δίνουν την ίδια ενέργεια» 
ΑΞΚΕΙΣΥΠΡ = «Εγώ το κάνω αυτό, γιατί πιστεύω πως αν διαβάζω κείμενα με παραγράφους 
πολλές μετά μαθαίνω να το κάνω και με τα δικά μου κείμενα αλλάζοντας το θέμα όχι , όποτε  να 
ναι, αλλά σταδιακά..» 
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = «Εμένα με βοήθησε το γεγονός ότι φέτος ασχοληθήκαμε πολύ με αυτά τα 
πράγματα στο σχολείο και είχα κάποιες γνώσεις. Βέβαια,  δεν ήξερα τις παθήσεις αυτές που λέει 
αλλά ήξερα πόσο κακό κάνει στην υγεία μου και τώρα απλά  εμπλούτισα τις γνώσεις μου.» 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = «Εμένα με βοήθησε το γεγονός ότι φέτος ασχοληθήκαμε πολύ με αυτά τα 
πράγματα στο σχολείο και στην οικιακή οικονομία και στα αγγλικά και είχα κάποιες γνώσεις. 
Βέβαια,  δεν ήξερα τις παθήσεις αυτές που λέει αλλά ήξερα πόσο κακό κάνει στην υγεία μου και 
τώρα απλά  εμπλούτισα τις γνώσεις μου.» «Εγώ έκανα  από τις ήδη γνώσεις μου.. Καταρχάς 
συμπέρανα ότι αυτό το κείμενο μας λέει αλήθειες. Δεν μας λέει ψέματα, γιατί πολλές φορές τα 
κείμενά μας λένε ψέματα για το δικό τους όφελος..» «Ναι,, με βάση τις δικές μου γνώσεις το 
βρήκα έγκυρο το κείμενο, γιατί και εγώ ήξερα ότι το Junk food δεν είναι καλό  και ότι θα έχουμε 
κάποιες παθήσεις » «Ότι πάλι  υπήρχαν γνώριμες πληροφορίες, οι οποίες εμπλούτισαν και τις 
δικές μου γνώσεις και πληροφορίες.» «Εγώ ξέρω από τις γνώσεις μου ότι τα παιδιά δεν πρέπει να 
πηγαίνουν σε διαιτολόγο να κάνουν δίαιτα, απλά πρέπει να καίνε ό, τι τρώνε.» «Δεν διαφωνώ 
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τόσο πολύ.. Γενικά είμαι υπέρ αυτών που λέει,  εκτός από αυτό το κομμάτι που είναι αντίθετο με 
τις γνώσεις μου» 
ΣΤΣΚΕΙΜ = «Ναι,, να μας αποτρέψει από τα junk food. Βασικά όχι να μας αποτρέψει αλλά να 
μας δείξει τις επιπτώσεις, ώστε να το καταλάβουμε από μόνοι μας» 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = «Εγώ έκανα  από τις ήδη γνώσεις μου.. Καταρχάς συμπέρανα ότι αυτό το κείμενο 
μας λέει αλήθειες. Δεν μας λέει ψέματα, γιατί πολλές φορές τα κείμενά μας λένε ψέματα για το 
δικό τους όφελος.. » «Ναι,, με βάση τις δικές μου γνώσεις το βρήκα έγκυρο το κείμενο, γιατί και 
εγώ ήξερα ότι το Junk food δεν είναι καλό  και ότι θα έχουμε κάποιες παθήσεις» «  Υπήρχε κάτι 
άλλο στο κείμενο που σε βοήθησε να αξιολογήσεις ότι είναι έγκυρο εκτός από τις προηγούμενες 
γνώσεις σου; - Ο συγγραφέας∙  το ότι είναι μία διατροφολόγος» «Επιβεβαιώθηκαν αυτά που 
ήξερα…» «Εγώ ξέρω από τις γνώσεις μου ότι τα παιδιά δεν πρέπει να πηγαίνουν σε διαιτολόγο 
να κάνουν δίαιτα, απλά πρέπει να καίνε ό, τι τρώνε.» 
ΕΛΕΓΚΔΙΑ = «Ο συγγραφέας∙  το ότι είναι μία διατροφολόγος. Βέβαια, , δεν ξέρω αν αυτή είναι 
σίγουρα αλλά μπορώ και αυτό να το ψάξω..» « Θα πάω στο διαδίκτυο να βρω περισσότερα 
άρθρα. Γιατί σε ένα άρθρο μπορεί να υπάρχει ένα λάθος… Όσο περισσότερα άρθρα τόσο πιο 
δύσκολο να έχει γίνει λάθος.» 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = «Ακόμα δεν μιλάει για το κακό που κάνουν τα φαστ φουντ αλλά για το τι κάνουμε 
εμείς τα παιδιά, τις κακές συνήθειες μας και περιμένω να μας πει για τις επιπτώσεις που έχουν τα 
κακά στοιχεία που περιέχουν και χαλάνε την υγεία μας.» 
ΑΝΕΛΟΜΚΕΙ = «Εγώ ξέρω από τις γνώσεις μου ότι τα παιδιά δεν πρέπει να πηγαίνουν σε 
διαιτολόγο να κάνουν δίαιτα, απλά πρέπει να καίνε ό, τι τρώνε.» «Θα πάω στο διαδίκτυο να βρω 
περισσότερα άρθρα. Γιατί σε ένα άρθρο μπορεί να υπάρχει ένα λάθος… Όσο περισσότερα άρθρα 
τόσο πιο δύσκολο να έχει γίνει λάθος.» 
ΠΡΕΠΑΠΣΤ = «Τώρα δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι σωστό αλλά εγώ έτσι έχω μάθει, έτσι μου 
έχουν πει.» 
ΕΛΑΞΜΕΠΕΙ = «Εγώ πιστεύω πως ο καθένας που διαβάζει το κείμενο βγάζει το δικό του 
συμπέρασμα , οπότε αυτό Θα μπορούσε να μην το έχει βάλει “ το συμπερασματικά”..» «Γιατί 
έτσι με παρότρυνε να ακολουθήσω το συμπέρασμα,  τη γνώμη που έχει η συγκεκριμένη κυρία.» 
ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ = «Εγώ πιστεύω πως ο καθένας που διαβάζει το κείμενο βγάζει το δικό του 
συμπέρασμα , οπότε αυτό Θα μπορούσε να μην το έχει βάλει “ το συμπερασματικά”/. Γιατί εγώ 
βγάζω άλλο συμπέρασμα και κάποιος άλλος βγάζει το δικό του συμπέρασμα» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο        (7) 
 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί   

Μεταγνωστική Αποτίμηση της 
 Ερμηνευτικής Ανάγνωσης (1) 

ΕΠΔΡΕΡΑΥΤ = Υλοποίηση και επεξεργασία δραστηριοτήτων 
γα ερμηνεία ως διαδικασία αυτοαξιολόγησης, αυτοελέγχου 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης 
(1) 

ΣΥΚΟΙΝΠΡ = Σύνδεση περιεχομένου με την κοινωνική 
πραγματικότητα 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της 
αναγνωστικής διαχείρισης  (1) 

ΑΥΑΞΣΤΒΕ = Αυτοαξιολόγηση αναγνωστικών στρατηγικών ως μέσο 
αυτοβελτίωσης 

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας  
(4) 

ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου και αξιολόγησης 
περιεχομένου 
ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Στοχασμός και αξιολόγηση της ποικιλομορφίας των 
απόψεων και στάσεων σε σχέση με το θέμα του κειμένου 
ΑΝΚΕΕΞΣΥ = Αναζήτηση ομοθεματικών κειμένων για εξαγωγή 
συμπεράσματος 
ΑΞΠΡΓΛΧΑ = Αξιολόγηση και προβληματισμός με αφόρμηση 
γλωσσικά χαρακτηριστικά του κειμένου (λ.χ. λεξιλόγιο)  
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Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της 
παρακολούθησής τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς 
προηγείται ο κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής) 
 
ΕΠΔΡΕΡΑΥΤ = «Εγώ τώρα, αν δεν είχα άλλα μαθήματα και είχα χρόνο θα πήγαινα σε όλες τις 
ερωτήσεις κατανόησης και θα προσπαθούσα να δώσω μία πιθανή απάντηση. Την απάντηση 
που θα κατανοούσα από το κείμενο» «Θέλω να δω δηλαδή τι κατανόησα και τι πήρα από αυτό 
το  κείμενο..» 
ΣΥΚΟΙΝΠΡ = «Γιατί πιστεύω ότι κάθε κείμενο που μας δίνεται δεν μας δίνεται τυχαία αλλά για 
να μας βοηθήσει να κάνουμε το καλύτερο. Αυτό που θα έχει τις καλύτερες επιπτώσεις εμάς και 
τους γύρω μας.» «Εγώ θέλω να πω ότι αυτό το κείμενο είναι για όλες τις ηλικίες. Πιστεύω.. 
διότι και τα μικρά παιδιά πρέπει να ξέρουν τι θα κάνουνε μετά και οι μεγαλύτεροι να 
σκέφτονται τι έκαναν στην εφηβεία και αν το έκαναν καλά ή αν έκαναν το αντίθετο και είχαν 
κάποιες επιπτώσεις, αν είχαν μία πάθηση» 
ΑΥΑΞΣΤΒΕ = «Ναι, (ενν. ελέγχω) αν το διάβασα καλά ή αν πρέπει να αλλάξω τον τρόπο 
διαβάσματος» «Εγώ πιστεύω πως, αν είχαμε καλύτερο λεξιλόγιο, γνωρίζαμε περισσότερες 
λέξεις να μην κολλάνε δηλαδή,  θα ήμασταν καλύτεροι αναγνώστες, θα κατανοούσαμε ίσως το 
κείμενο πολύ ευκολότερα.»  
ΣΤΑΠΑΞΠΕ= «Εγώ θέλω να πω ότι αυτό το κείμενο είναι για όλες τις ηλικίες. Πιστεύω.. διότι 
και τα μικρά παιδιά πρέπει να ξέρουν τι θα κάνουνε μετά και οι μεγαλύτεροι να σκέφτονται τι 
έκαναν στην εφηβεία και αν το έκαναν καλά ή αν έκαναν το αντίθετο και είχαν κάποιες 
επιπτώσεις, αν είχαν μία πάθηση.» «αν με ενδιαφέρει το κείμενο και έχω ήδη κάποιες 
πληροφορίες και θέλω να εμπλουτίσω θα κάτσω να το σκεφτώ αρκετά.»  
ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = «Πολλές φορές όμως, όταν δεν είναι τέτοια κείμενα και έχουν σχέση με τη ζωή 
μας μπαίνω στη θέση του ήρωα. (σημ. αναφέρεται κυρίως σε λογοτεχνικά κειμενικά είδη) 
ΑΝΚΕΕΞΣΥ = «θα ήθελα επίσης να κρατήσω και τα στατιστικά που λέει εδώ στις εικόνες. Και 
να έβρισκα από μία άλλη χρονιά και να έβλεπα πως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μία 
παρελθοντική χρονιά  για να δω πόσο έχει αλλάξει η διατροφή στην Ελλάδα.» 
ΑΞΠΡΓΛΧΑ = «Εννοώ να μην μιλάμε καθημερινά με τις ίδιες λέξεις, να μαθαίνουμε 
καινούργιες λέξεις καθημερινά ανοίγοντας το λεξικό καθημερινά και βλέποντας 10 λέξεις  π.χ. 
και μετά να τις βάλουμε στην καθημερινότητά μας, για να τις μάθουν και άλλοι.» «Και 
επιπλέον τις αγγλικές λέξεις και άλλες τις λέμε περισσότερο από τις ελληνικές καθημερινά.. » 
«Οπότε, να σταματήσει αυτό, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός είναι άλλος∙  δεν λέω να μην 
ξέρουμε αγγλικά ,  λέω μέσα στις ελληνικές προτάσεις  να μην βάζουμε αγγλικές λέξεις… Ναι,  
π.χ. εδώ που είναι ένα ελληνικό κείμενο όταν λέει Junk food  θα μπορούσε να λέει …εεε  
πρόχειρο φαγητό» 
 
Σύνολο= 20 Κατηγορίες / (10+30+7) = 47 ΚΩΔΙΚΟΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΑ2α *(1) 

Το αναγνωστικό προφίλ της ΜΑ2α : Η μαθήτρια διακρίνεται για υψηλές βαθμολογικές γλωσσικές 
επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Δείχνει ενδιαφέρον για τη μάθηση, διαθέτει συνέπεια, 
ιδιαίτερη επιμέλεια, υπευθυνότητα και ωριμότητα ως μαθήτρια και τη χαρακτηρίζει μια 
διακριτικότητα αλλά και μια διστακτικότητα συχνά στην έκθεση προσωπικών απόψεων κατά τη 
συμμετοχή της σε ανοιχτές συζητήσεις της ολομέλειας της τάξης, ενώ παρουσιάζει μια ισορροπία 
στην καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων με μια μικρή θετική απόκλιση στην παραγωγή 
γραπτού λόγου. Επέδειξε προθυμία και συνεργατικότητα κατά τη συμμετοχή της στην ερευνητική 
διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης. Στην προκαταρκτική συνοπτική συνέντευξη για μια 
αδρομερή διαμόρφωση του αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών δήλωσε καταρχάς ότι της 
αρέσει το διάβασμα με μια ιδιαίτερη προτίμηση σε εφηβικά λογοτεχνικά κείμενα μυθοπλασίας με 
αστυνομικό και περιπετειώδες περιεχόμενο, ενώ φαίνεται πως η μητέρα της λειτουργεί ως πρότυπο 
ιδιαίτερα ενεργού αναγνώστη. Σε σχετική ερώτηση θεωρεί πολύ σημαντικό παράγοντα για μια 
επιτυχημένη ανάγνωση την κατάλληλη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση («διάθεση») του 
υποκειμένου, συνδέοντας έτσι τη διαδικασία περισσότερο με εσωτερικά κίνητρα, όπως τη βούληση 
και αναπτύσσοντας μια ενεργητική προσέγγιση της αναγνωστικής συμπεριφοράς. 
 

 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο   (9) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας (2) 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη 
περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 
περιεχομένου 

Γνωστικές ισχυρής επεξεργασίας (2) ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
προετοιμασία κατανόησης  
ΑΝΓΝΚΕΙΕΙ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης 
τυπικών χαρακτηριστικών των κειμενικών ειδών  

Γνωστικές μνημονικής επεξεργασίας (1) ΑΝΠΡΓΝΜΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
μάθηση   

Μεταγνωστικής προεργασίας   (3) ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης 
στρατηγικών κατανόησης κειμένου 
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και 
τρόπου ανάγνωσης 
ΑΝΚΕΙΕΙΣΚ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για 
προσδιορισμό του σκοπού του κειμένου 
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Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Μεταγνωστικής κριτικής  προεργασίας 
(1) 

ΠΡΑΙΣΤΚΡΠ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών 
κριτικής προσέγγισης 

Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής τους 
την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο κωδικοποιημένος 
τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές χρήσης στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν 
αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή 
πλεονασμών, εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης 
της παρακολούθησης της έκθεσης των δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή.Τέλος, αποφεύγεται ως μη δυνάμενη 
καταγραφής στρατηγική που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του υποκειμένου 
ή ως αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση στρατηγικής 
προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια)  

ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 
«Διάβασα τον τίτλο και είδα την πρώτη εικόνα για να καταλάβω το θέμα.» 
«Ναι,, σκέφτηκα για τον τίτλο ότι πρόκειται για το junk food στην εφηβεία και ίσως χωρίς να το έχω 
διαβάσει, να λέει για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει. Ναι, γενικά σκέφτομαι περί τίνος πρόκειται 
και τι μπορεί να λέει μέσα στο κείμενο.»  
 
ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για προετοιμασία κατανόησης 
«Ναι,, το έκανα και εγώ επειδή σε κάποια θέματα έχω κάποιες πρώτες γνώσεις. Για παράδειγμα για το 
junk food  όλοι ξέρουμε ότι είναι βλαβερό για την υγεία μας, ότι προκαλεί καρκίνο και διάφορες άλλες 
ασθένειες » 
 
ΑΝΓΝΚΕΙΕΙ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης τυπικών χαρακτηριστικών των κειμενικών ειδών      
«Επειδή το junk food είναι μία κακιά συνήθεια και συνήθως μετά λένε και τις επιπτώσεις από αυτό 
και λογικά υπέθεσα πως θα έχει και τις επιπτώσεις» 

ΑΝΠΡΓΝΜΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για μάθηση     

ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου 
 (Ο μαθητής συνειδητοποιεί και ελέγχει τη σκοπιμότητα και λειτουργία των στρατηγικών που ενσυνείδητα 
εφαρμόζει για κατανόηση) 

 «Και άμα ξέρω κάποια πράγματα είναι πιο εύκολο.» 

ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και τρόπου ανάγνωσης 

«το διαβάζω όλο μία φορά και άμα έχω άγνωστες λέξεις ή τις ψάχνω στο διαδίκτυο ή  άμα τις εξηγεί κάπου 
πίσω τις βλέπω.» «Και εγώ το ίδιο.. πρώτα διαβάζω το κείμενο,  το κατανοώ καλά και μετά διαβάζω και τις 
ερωτήσεις και προσπαθώ να της απαντήσω .» 
ΑΝΚΕΙΕΙΣΚ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για προσδιορισμό του σκοπού του κειμένου    

«…Ναι,, όταν διαβάζω κάτι με ενδιαφέρει να ξέρω τι είναι αυτό το κείμενο, επιστημονικό είναι; περιπέτεια 
είναι; Λογοτεχνικό; Να ξέρω περί τίνος πρόκειται να μην το διαβάζω έτσι..» 

ΠΡΑΙΣΤΚΡΠ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κριτικής προσέγγισης 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο    (24) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας επεξεργασίας   
(1) 

ΑΞΕΝΛΕΞΕΡ = Αξιοποίηση ενσωματωμένων λεξιλογικών 
ερμηνειών 

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας   (6) ΑΝΛΕΞΤΜΗ = Ανάλυση λέξης σε γνωστά τμήματα 
ΑΞΠΡΕΜΠΚΑ = Αξιοποίηση προσωπικών εμπειριών για 
κατανόηση  
ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
κατανόηση  
ΔΙΑΝΟΗΣΕΙ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής σειράς του 
κειμένου 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου 
(λ.χ. των παραγράφων) 
ΑΞΓΡΦΤΥΛΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών 
στοιχείων του κειμένου για εμπλουτισμό λεξιλογίου  
 

Γνωστικές- υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης   (3) 

ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από 
έγκυρα πρόσωπα 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας   (5) 
 

ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον αναγνωστικό 
στόχο 
ΠΡΑΝΚΕΕΙΔ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο κειμενικό 
είδος 
ΠΡΑΝΠΕΚΕΙ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο περιεχόμενο 
του κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το ενδιαφέρον, αν άπτεται της 
πραγματικότητας του υποκειμένου, κτλ) 
ΕΠΥΠΛΕΣΥ = Επαλήθευση υπόθεσης για κατανόηση λέξης με 
συνδυασμό στρατηγικών  
ΑΞΔΟΕΝΚΑ = Αξιολόγηση κειμενικών δομών ως παράγοντα 
ενίσχυσης της κατανόησης 
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Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας    
ερμηνευτικής επεξεργασίας   (1) 

ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή 
κατανόηση) κειμένου          

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής 
επεξεργασίας  (1) 

ΔΙΑΝΟΗΑΛ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής 
αλληλουχίας του κειμένου 
 

Μεταγνωστικής ερμηνευτικής  
Επεξεργασίας     (1) 
 

ΑΝΚΕΙΕΙΕΡ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για ενίσχυση 
της ερμηνευτικής προσέγγισης  
 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης    (2) ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με 
προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 
ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση 
κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή διαπροσωπικής) 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας κριτικής 
προσέγγισης   (1) 
 

ΕΓΛΔΥΑΠΑΝ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών 
δυσκολιών για αποτίμηση της αναγνωστικής διαχείρισής 
τους.  

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης  (3) ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με 
κοινωνική πραγματικότητα                                             
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων 
πληροφοριών/γνώσεων 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που 
υπερβαίνουν τα «όρια» του κειμένου 
 

 
 

ΑΞΕΝΛΕΞΕΡ = Αξιοποίηση ενσωματωμένων λεξιλογικών ερμηνειών                                                                                     
«…Ότι εξηγούσε κάποια πράγματα από πίσω…»  
 ΑΝΛΕΞΤΜΗ = Ανάλυση λέξης σε γνωστά τμήματα                                                                                     
«Όταν μου είναι εύκολο είναι .. όταν δεν μπορώ να το βρω δεν... - Επειδή έχει μέσα ¨”οστά..” 
,που μάλλον έχει σχέση με το οστό…- Επίσης για την οστεοπόρωση κατάλαβα μάλλον ότι έχει 
σχέση με τα οστά..» 
ΑΞΠΡΕΜΠΚΑ = Αξιοποίηση προσωπικών εμπειριών για κατανόηση                                                                                   
«Το συνέδεσες δηλαδή με την πραγματικότητά σου, με την καθημερινή σου ζωή. Μ2: Ναι..»  
ΑΝΠΡΓΝΚΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για κατανόηση                                                                               
«…και επίσης κάποια πράγματα τα ξέραμε, , οπότε δεν ήταν κάτι άγνωστο σε μας και ήταν 
εύκολο σχετικά να το καταλάβουμε.» «Εγώ κάποιες λέξεις με τις παθήσεις τις ήξερα, επειδή  
τις είχαμε κάνει και στην οικιακή οικονομία» «Αυτές είναι κάποιες πληροφορίες που τις ξέρω, , 
οπότε δεν έχω κάποια δυσκολία» 
ΔΙΑΝΟΗΣΕΙ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής σειράς του κειμένου                                                                 
-Ερευνητής: Άρα βλέπω ότι σε ενδιαφέρει να κρατάς στο μυαλό σου την πορεία του κειμένου 
από παράγραφο σε παράγραφο.-  Μ2: Ναι,, αρκετά.» 



549 
 

ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου (λ.χ. των παραγράφων)                               
«…χωρίζοντας το σε παραγράφους είναι λίγο διαφορετικό το θέμα, δηλαδή  στην πρώτη για 
παράδειγμα μιλάει για την εφηβεία, στη δεύτερη για τη διατροφή και όσο πάει έρχεται στο 
junk food. Πρώτα κάνει μία εισαγωγή∙ δεν αρχίζει κατευθείαν και μετά πηγαίνει στο θέμα.» 
«Δηλαδή, για παράδειγμα από την προηγούμενη παράγραφο καταλαβαίνεις ότι θα το γενικεύσει 
λίγο παραπάνω, ότι θα πει και άλλες πληροφορίες.» 
 ΑΞΓΡΦΤΥΛΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για 
εμπλουτισμό λεξιλογίου                                                                                                                                                       
«Επίσης θεωρώ ότι κάποιες λέξεις που είναι υπογραμμισμένες και με έντονα γράμματα επίσης 
βοήθησαν και πρέπει…. να τις μάθουμε κάπως..» 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση                          
«Άμα κάποια λέξη δεν την κατάλαβα και δεν την εξηγεί κάπου πίσω ή θα την αναζητήσω στο 
διαδίκτυο…» 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου                                                     
«… ή θα ξαναδιαβάσω την πρόταση και θα προσπαθήσω να καταλάβω περίπου τι σημαίνει.»  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα                                                                  
«..(όταν έχω δυσκολίες) …ή ρωτάω τη μαμά μου..»                                                          
ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον αναγνωστικό στόχο 
ΠΡΑΝΚΕΕΙΔ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο κειμενικό είδος 
«Και εγώ, όταν διαβάζω ιστορία ή κάποιο άλλο μάθημα και θέλω να το αφομοιώσω καλύτερα, 
ειδικά κάποια σημεία που έχουν ιδιαίτερη σημασία, το διαβάζω απέξω και τα ακούω καθώς τα 
λέω. Δεν τα διαβάζω βέβαια,  και πολύ γρήγορα, για να καταλαβαίνω και τι λέω αλλά τα βιβλία 
γενικά τα διαβάζω από μέσα μου. Απλά, όταν θεωρώ ότι κάτι είναι σημαντικό, το διαβάζω 
απέξω για να το θυμάμαι καλύτερα» 
ΕΠΥΠΛΕΣΥ = Επαλήθευση υπόθεσης για κατανόηση λέξης με συνδυασμό στρατηγικών                                          
«Θα την έψαχνα στο διαδίκτυο, για να δω αν οι σκέψεις μου επαληθεύτηκαν και για να την 
ξέρω από δω και πέρα. , οπότε, αν την συναντήσω ξανά σε κάποιο κείμενο να μην μου είναι 
άγνωστη.» 
ΑΞΔΟΕΝΚΑ = Αξιολόγηση κειμενικών δομών ως παράγοντα ενίσχυσης της κατανόησης 
«Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές, γιατί  χωρίς παραγράφους δεν είναι εύκολο να καταλάβεις 
το κείμενο. Και επίσης, χωρίζοντας το σε παραγράφους είναι λίγο διαφορετικό το θέμα..» 
ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή 
κατανόηση) κειμένου                                                                                                                                                                           
«Επίσης θεωρώ ότι κάποιες λέξεις που είναι υπογραμμισμένες και με έντονα γράμματα επίσης 
βοήθησαν και πρέπει λίγο να τις επεξεργαστούμε, να τις διαβάσουμε περισσότερο, να τις 
μάθουμε κάπως..» 
ΔΙΑΝΟΗΑΛ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής αλληλουχίας του κειμένου                                                 
«Γενικά καταλαβαίνεις ότι όσο πάει το κείμενο επεκτείνεται και το αναλύει ακόμη περισσότερο 
βάζοντας και καινούργιες πληροφορίες. «Επίσης σε σχέση με την προηγούμενη παράγραφο, 
εδώ μπήκε πιο πολύ στο θέμα, επικεντρώθηκε και είχε πιο πολλές λεπτομέρειες.» 
ΑΝΚΕΙΕΙΕΡ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για ενίσχυση της ερμηνευτικής προσέγγισης                                   
«: Ναι,, όταν διαβάζω κάτι με ενδιαφέρει να ξέρω τι είναι αυτό το κείμενο, επιστημονικό είναι; 
περιπέτεια είναι; Λογοτεχνικό; Να ξέρω περί τίνος πρόκειται, να μην το διαβάζω έτσι. Αν 
γνωρίζω το θέμα, το είδος μπορεί και να ξέρω κάποια πράγματα από πριν,  οπότε θα έχω ήδη 
στο μυαλό μου κάποια πράγματα.» 
ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 
ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή 
διαπροσωπικής)                                                                                                                                                         
«… είχε σχέση με τη ζωή των εφήβων, , οπότε ήταν ενδιαφέρον γιατί είμαστε και εμείς σε 
αυτήν την ηλικία για να ξέρουμε τι πρέπει να προσέχουμε.» 
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ΕΓΛΔΥΑΠΑΝ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών δυσκολιών για αποτίμηση της αναγνωστικής 
διαχείρισής τους.                                                                                                                                                         
«Γενικά δεν ήταν και πολύ εύκολο κείμενο∙ είχε αρκετές άγνωστες λέξεις αλλά αυτό με έκανε να 
τις αναζητήσω και να σκεφτώ λίγο παραπάνω για τη σημασία τους.»  
ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με κοινωνική πραγματικότητα                                                               
«Ήταν ωραίο το κείμενο, γιατί είχε σχέση με τη ζωή των εφήβων, , οπότε ήταν ενδιαφέρον 
γιατί είμαστε και εμείς σε αυτήν την ηλικία για να ξέρουμε τι πρέπει να προσέχουμε.» 
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων πληροφοριών/γνώσεων                                                                       
«Είχα κάποιες πρώτες γνώσεις , οπότε διαβάζοντας το εμπλούτισα τις γνώσεις μου μαθαίνοντας 
και άλλα πράγματα» «Υπήρχαν πολλές καινούργιες πληροφορίες που δεν τις ήξερα ούτε εγώ , 
οπότε ήταν ενδιαφέρον να τις μάθω.» 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που υπερβαίνουν τα «όρια» του κειμένου                                              
«Και εγώ, όπως ο Μ1, περιμένω να μου πει εκεί που λέει ότι  τα ποσοστά των νέων που τρώνε 
έξω από το σπίτι αυξάνονται, τους λόγους που γίνεται αυτό.»  
 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο     (9) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές της μνημονικής 
διαχείρισης    (1) 

ΑΞΝΟΕΙΑΠ = Αξιοποίηση νοητικής εικόνας ως συνολική 
απομνημονευτική τεχνική  

Μεταγνωστική Αποτίμηση της 
 Ερμηνευτικής ανάγνωσης   (1) 
 

ΕΠΔΡΕΡΑΥΤ = Υλοποίηση και επεξεργασία δραστηριοτήτων γα 
ερμηνεία ως διαδικασία αυτοαξιολόγησης, αυτοελέγχου 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης  (1) ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού 
περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  δράση/στάση 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της  
αναγνωστικής διαχείρισης (3) 
 
 

ΑΞΚΕΕΝΠΟ = Αξιοποίηση κειμένου ως εννοιολογικό πόρο για 
μετασχηματιστική γνώση. 
ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ = Αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως μέσο 
γλωσσικής αυτοπαρατήρησης/αυτοβελτίωσης  
ΑΝΣΤΚΕΕΙ = Αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάλογα με το 
κειμενικό είδος/ θεματικό περιεχόμενο/εσωτερικά κίνητρα 

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας  
(3) 

ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου και αξιολόγησης 
περιεχομένου 
ΑΞΠΡΓΛΧΑ = Αξιολόγηση και προβληματισμός με αφόρμηση 
γλωσσικά χαρακτηριστικά του κειμένου (λ.χ. λεξιλόγιο)  
ΑΞΔΟΧΑΚΕΙ = Αξιολόγηση  με αφόρμηση δομικά 
χαρακτηριστικά του κειμένου (λ.χ. παράγραφοι, πίνακες, κτλ) 

 

ΑΞΝΟΕΙΑΠ = Αξιοποίηση νοητικής εικόνας ως απομνημονευτική  τεχνική       
 «Σκέφτομαι λίγο την τελευταία σειρά, πώς κλείνει το βιβλίο και σκέφτομαι μία εικόνα. 
Έτσι συμβαίνει συνήθως, δεν ξέρω, σκέφτομαι μία εικόνα στο μυαλό μου από το πώς 
τελειώνει το βιβλίο. - Ερευνητής: Αυτό σε τι σε βοηθάει πιστεύεις;-  Μ2: Στο να έχω στο 
μυαλό μου λίγο στο τέλος για να το θυμάμαι.  Είναι ωραίο, γιατί το σκέφτεσαι και είναι σαν 
να το ζεις πραγματικά.» 
ΕΠΔΡΕΡΑΥΤ = Υλοποίηση και επεξεργασία δραστηριοτήτων γα ερμηνεία ως διαδικασία 
αυτοαξιολόγησης, αυτοελέγχου 
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«..πρώτα διαβάζω το κείμενο,  το κατανοώ καλά και μετά διαβάζω και τις ερωτήσεις και 
προσπαθώ να της απαντήσω» 
ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση  «Τέλος πάντων.. να τρώμε λιγότερες φορές το μήνα και με μέτρο. Μπορεί να 
ενημερώσω και την οικογένειά μου για τις επιπτώσεις∙ μπορώ να πω και σε άλλους φίλους να 
προσέχουν..» 
ΑΞΚΕΕΝΠΟ = Αξιοποίηση κειμένου ως εννοιολογικό πόρο για μετασχηματιστική γνώση. 
«Ναι, γιατί πολλές φορές και στη λογοτεχνία και στη γλώσσα που γράφουμε κείμενα είναι 
σημαντικό να παίρνουμε ιδέες  από άλλα πληροφοριακά κείμενα και να τις χρησιμοποιούμε σε 
δικά μας κείμενα.» 
ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ = Αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως μέσο γλωσσικής αυτοβελτίωσης   
«Ναι, γιατί διάφορες λέξεις δεν τις ήξερα και τώρα για παράδειγμα από αυτές που θυμάμαι 
μπορεί να τις αναζητήσω σπίτι στο διαδίκτυο για δική μου γνώση, ώστε να τις ξέρω και στο 
εξής να τις γνωρίζω, ώστε να μη μου είναι άγνωστες σε οποιοδήποτε κείμενο.» «Όποια λέξη 
συναντάμε, να την ψάχνουμε στο διαδίκτυο για δικιά μας μόρφωση και να την ξέρουμε.» 
ΑΝΣΤΚΕΕΙ = Αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάλογα με το κειμενικό είδος       
 «Επίσης θέλω να πω κάτι όταν διαβάζω βιβλίο.. Είναι καλό να φέρουμε και την εικόνα στο 
μυαλό μας και με βοηθάει έτσι να μπαίνω μέσα στα πράγματα … εδώ δεν μου ήρθε και 
κάποια εικόνα, γιατί είναι περισσότερο πληροφορίες αλλά στα μυθιστορήματα και στα 
λογοτεχνικά μου έρχονται πολλές εικόνες στο μυαλό. Βέβαια,  καμιά φορά μου έρχονται και 
εικόνες από τέτοια κείμενα αλλά σήμερα δεν μου ήρθε…» 
ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου και αξιολόγησης περιεχομένου    
 «Επίσης έκρινα ότι υπάρχουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να τις γνωρίζουμε και 
εμείς οι ίδιοι, γιατί πολλά παιδιά καταναλώνουν καθημερινά junk food» 
ΑΞΠΡΓΛΧΑ = Αξιολόγηση και προβληματισμός με αφόρμηση γλωσσικά χαρακτηριστικά του 
κειμένου (λ.χ. λεξιλόγιο) 
 «Θεωρώ ότι εξηγεί αναλυτικά πολλά πράγματα, για παράδειγμα βάζει παρενθέσεις και λέει 
παραδείγματα.»  
ΑΞΔΟΧΑΚΕΙ = Αξιολόγηση  με αφόρμηση δομικά χαρακτηριστικά του κειμένου (λ.χ. παράγραφοι, 
πίνακες, κτλ) 
«Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές, γιατί  χωρίς παραγράφους δεν είναι εύκολο να καταλάβεις 
το κείμενο…» «Μου άρεσε που έλεγε το πρόβλημα και έλεγε από κάτω και τις συνέπειες αλλά και 
τις λύσεις ταυτόχρονα.»  
 
Σύνολο= 20 Κατηγορίες/ 42 κωδικοί (9+24+9) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΑ΄3β * 

Το αναγνωστικό προφίλ του ΜΑ΄3β : Ο μαθητής διακρίνεται για μεσαίου επιπέδου βαθμολογικές γλωσσικές 
επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Διαθέτει αρκετά υψηλό γνωστικό-μαθησιακό υπόβαθρο, δείχνει 
σχετικό ενδιαφέρον για τη μάθηση, κατά περίπτωση συνέπεια και  επιμέλεια,  και μια μέτρια διάθεση 
συμμετοχικότητας στις ενδοσχολικές διδακτικές δραστηριότητες. Όσον αφορά στην καλλιέργεια των βασικών 
γλωσσικών δεξιοτήτων  επισημαίνονται κάποιες διαχειρίσιμες αδυναμίες  κυρίως στην παραγωγή γραπτού 
λόγου (ορθογραφικό, μορφοσυντακτικό κυρίως επίπεδο) ενώ παρουσιάζει μια μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα στην κατανόηση του λόγου (γραπτού και προφορικού) και στην ανάπτυξη του 
προφορικού λόγου. Επέδειξε προθυμία και συνεργατικότητα κατά τη συμμετοχή του στην ερευνητική 
διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης. Στην προκαταρκτική συνοπτική συνέντευξη για μια αδρομερή 
διαμόρφωση του αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών δήλωσε ότι καταρχήν δεν έχει αναπτύξει σε 
υψηλό επίπεδο τη φιλαναγνωσία του και οι αναγνωστικές του επιλογές στρέφονται σε εφηβικά κείμενα 
μυθοπλασίας  αστυνομικού τύπου και περιπετειώδους  πλοκής ή σε διάφορα δημοσιογραφικά άρθρα με 
αθλητικό και ποδοσφαιρικό περιεχόμενο (εσωτερικό κίνητρο ανάγνωσης). Αναφέρει ως κύριο αναγνωστικό 
πόρο το διαδίκτυο ενώ παράλληλα  ενδιαφέρον είναι ότι η, κατά δήλωσή του, υφιστάμενη υψηλή 
φιλαναγνωσία των γονέων του αποτελεί γι αυτόν ισχυρό εξωτερικό αναγνωστικό κίνητρο. 
 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο  (12) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας  (6) 

ΓΡΑΝΕΝΠΛΗ = Γρήγορη ανάγνωση για εντοπισμό 
πληροφοριών (scanning) (π.χ. λέξεις-κλειδιά, άγνωστο 
λεξιλόγιο, κτλ) 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη 
περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΥΠΛΕΓΝΕΠ = Υπογράμμιση άγνωστων/δυσνόητων λέξεων 
/φράσεων για περαιτέρω γνωστική επεξεργασία 
ΑΞΕΤΑΝΚΙ = Αξιοποίηση τίτλου/εικόνας ως αναγνωστικού 
κινήτρου  

Γνωστικές- Υποστηρικτικές  
αντισταθμιστικού τύπου   (2) 

ΧΡΕΞΠΗΓΛΕΞ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για πρόδρομη γλωσσική εξομάλυνση 
 ΑΝΠΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση προαναγνωστικής 
υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα 

Μεταγνωστικής προεργασίας   (3) 
 
 
 
 

ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ = Προετοιμασία αντιμετώπισης 
αναγνωστικών δυσκολιών 
ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης 
στρατηγικών κατανόησης κειμένου  
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και 
τρόπου ανάγνωσης 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κοινωνικοπολιτισμικής  
Αλληλεπίδρασης   (1) 

ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με 
κοινωνικές εμπειρίες 
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Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής 
τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο 
κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές χρήσης 
στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις 
υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή πλεονασμών,εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της 
έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης της παρακολούθησης της έκθεσης των 
δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη δυνάμενη καταγραφής στρατηγική 
που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του υποκειμένου ή ως 
αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση στρατηγικής 
προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 
 
ΓΡΑΝΕΝΠΛΗ = Γρήγορη ανάγνωση για εντοπισμό πληροφοριών (scanning) (π.χ. λέξεις-κλειδιά, 
άγνωστο λεξιλόγιο, κτλ)  
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 
«Ναι, γιατί ρυθμίζω το χρόνο που χρειάζομαι.. είδα και τις εικόνες γιατί οι εικόνες τις 
περισσότερες φορές μου δείχνουν για ποιο πράγμα θα μιλάει το κείμενο. Διάβασα και τον τίτλο 
για τον ίδιο λόγο.» 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
«Και εγώ όταν δεν καταλαβαίνω μία λέξη  που διαβάζω την υπογραμμίζω και μετά ρωτάω, την 
βρίσκω στο διαδίκτυο τι θα πει» «Ναι, αν είναι μία λέξη με έντονα γράμματα ή 
υπογραμμισμένη την ψάχνω πιο μπροστά, για να ξέρω τι σημαίνει και να μην την ψάχνω την 
ώρα που διαβάζω» 
ΥΠΛΕΓΝΕΠ = Υπογράμμιση άγνωστων λέξεων /φράσεων για περαιτέρω γνωστική επεξεργασία 
ΑΞΕΤΑΝΚΙ = Αξιοποίηση τίτλου/εικόνας ως αναγνωστικού κινήτρου   
«Και εγώ αν μου έβγαινε, θα το διάβαζα και εγώ από τις εικόνες και άμα έχει καλό τίτλο» 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΕΞ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για γλωσσική εξομάλυνση  
ΑΝΠΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση προαναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα  
ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ = Προετοιμασία αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσκολιών                                                          
«Όχι, πάντα ειδικά στην ιστορία έχω ένα Φύλλο δίπλα μου για να σημειώνω… και γράφω τα 
πιο σημαντικά και διαβάζω τα πιο σημαντικά» «Εγώ έχω από δίπλα το κινητό μου, για να έχω 
διαδίκτυο» 
ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου 
«και στο διαδίκτυο τις πιο πολλές φορές γιατί βγάζει αναλυτικά τι θα πει μία λέξη» 
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και τρόπου ανάγνωσης                                                     
«: Εγώ είδα τις σελίδες, για να δω αν θα το διαβάσω γρήγορα το κείμενο ή πιο σιγά αναλόγως 
με την ώρα που θα έχω στη διάθεση μου. Δηλαδή αν είχα 20 σελίδες να διαβάσω σε μία ώρα θα 
το διάβαζα πιο αργά ενώ αν είχα 100 σελίδες θα τις διάβαζα πιο γρήγορα» «Εγώ τις επόμενες.. 
την πρώτη φορά το διαβάζω πιο γρήγορα, επιφανειακά» 
ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με κοινωνικές εμπειρίες/ανάγκες    
 «Και εγώ θα το διάβαζα, για να μπορώ να λέω στους μεγάλους, στη γιαγιά μου τι πρέπει να 
τρώει» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο (17) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 
επεξεργασίας   (1) 

ΥΠΣΗΔΙΚΑ = Υπογράμμιση ή κράτηση σημειώσεων για 
διευκόλυνση κατανόησης  

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας   (1) ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του 
κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 

Γνωστικές με μνημονική προτεραιότητα                     
(1) 
 

ΑΞΠΛΑΝΠΕ = Αξιοποίηση πλαγιότιτλων για υποβοήθηση 
της ανάκλησης του περιεχομένου 

Γνωστικές- υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης  (5) 

ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από 
έγκυρα πρόσωπα 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης 
ΕΠΕΠΣΗΥΠ = Επανάγνωση ως επαλήθευση 
σημασιολογικών υποθέσεων 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας   (5) 
 

ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον 
αναγνωστικό στόχο 
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για 
κατανόηση (ή ερμηνεία) 
ΠΡΑΝΠΕΚΕΙ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο 
περιεχόμενο του κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το ενδιαφέρον, αν 
άπτεται της πραγματικότητας του υποκειμένου, κτλ) 
ΑΙΧΡΣΤΚΑ = Αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών 
κατανόησης κειμένου 
ΠΑΞΣΥΝΔΡΑ = Παράλληλη αξιοποίηση συνοδευτικών 
δραστηριοτήτων του κειμένου για έλεγχο  κατανόησης  

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής 
επεξεργασίας   (2) 

ΑΝΣΗΚΕΕΝ = Ανάπτυξη συμπεριληπτικών σημειώσεων με 
εστίαση στις κεντρικές έννοιες.  
ΔΗΑΝΠΛΠΑ =  Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων 
παραγράφων (γραπτώς ή νοητά) 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης  (1) ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση 
κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή διαπροσωπικής) 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης  (1) ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας 
κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
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ΥΠΣΗΔΙΚΑ = Υπογράμμιση ή κράτηση σημειώσεων για διευκόλυνση κατανόησης  «. Για αυτό … υπογράμμισα» 
«Εγώ υπογράμμισα κάποιες λέξεις που δεν ξέρω..» 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου (λ.χ. των παραγράφων)                   
 «Επίσης καμιά φορά βάζω υπότιτλους στις παραγράφους για να το έχω πιο εύκολο, δηλαδή θυμάμαι τον 
υπότιτλο και καταλαβαίνω τι είναι..» «..Ναι,.. έβαλα πλαγιότιτλους, γιατί μετά με βοηθάνε.. διαβάζω τον 
πλαγιότιτλο και καταλαβαίνω πάνω κάτω για τί θα μου μιλήσει αυτή η παράγραφος. Επειδή θα το 
ξαναδιαβάσω και δεύτερη φορά, αν δεν το καταλάβω καλά, θα δω και τον πλαγιότιτλο και θα με βοηθήσει που 
το διάβασα στην πρώτη ανάγνωση...» «Με δικά μου λόγια. Το νόημα της παραγράφου με  δικό μου τρόπο..» 
ΑΞΠΛΑΝΠΕ = Αξιοποίηση πλαγιότιτλων για υποβοήθηση της ανάκλησης του περιεχομένου  
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου       
 «Το κάνω και εγώ («Μ3: Κοιτάζω, ας πούμε,  από τα προηγούμενα, για να καταλάβω τι λέει») 
 αλλά εδώ δεν βγαίνει νόημα» 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα        
 «Θα ρωτούσα πρώτα τους γονείς μου,  μετά θα πήγαινα στο λεξικό, αν δεν τις ξέρουν οι γονείς μου, και μετά θα 
πήγαινα και στο κινητό, στο διαδίκτυο, για να τις ψάξω» 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης                       
 ΕΠΕΠΣΗΥΠ = Επανάγνωση ως επαλήθευση σημασιολογικών υποθέσεων 
 «Ναι να, επίσης, ό, τι είχα σκεφτεί την πρώτη φορά μου επιβεβαιώθηκε.. Η δεύτερη ανάγνωση ∙  τα 
ξαναδιάβασα  αυτό που δεν είχα καταλάβει και τώρα τα κατάλαβα καλύτερα»  
ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον αναγνωστικό στόχο 
  « Και εγώ το ίδιο, αν δεν το καταλάβω ένα κείμενο, ειδικά την ιστορία, θα το ξαναδιαβάσω και μία και δυο 
και τρεις φορές» «Εγώ τις επόμενες.. την πρώτη φορά το διαβάζω πιο γρήγορα, επιφανειακά» «Δεν θα το 
διαβάσω, όπως την πρώτη, που σημείωσα και λέξεις που δεν ξέρω .. Εγώ κάνα δυο τρεις φορές το έχω κάνει, να 
βάλω πλαγιότιτλους με την πρώτη φορά. Εδώ το έκανα, γιατί με τράβηξε το ενδιαφέρον. Αλλιώς δεν θα το είχα 
κάνει, οπότε θα το διαβάσω λίγο πιο γρήγορα από την πρώτη φορά, γιατί την πρώτη το διάβασα αργά επειδή 
σημείωνα κιόλας,  δηλαδή θα κάνω το αντίθετο από ό, τι έκανα τις άλλες φορές» «Όταν έχουμε ένα κείμενο 
ιστορίας θα διαβάσουμε πιο προσεκτικά, θα προσέξουμε και κάποια πράγματα, τα πιο σημαντικά, επειδή εκεί 
στο τέλος θα γράψουμε και τις εξετάσεις και τα χρειαζόμαστε να τα ξέρουμε. Και επίσης μας τα ρωτάει ο 
κύριος,  μας εξετάζει και διαφορετικά να πάρω ένα βιβλίο να το ξεφυλλίσω πιο χαλαρά. Εκεί στην ιστορία ο 
στόχος είναι να  τα μάθεις για τις εξετάσεις  και πρέπει να τα ξέρεις. Γι αυτό και χρειάζονται και κάποιοι 
πλαγιότιτλοι.» 
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για κατανόηση (ή ερμηνεία)   
ΠΡΑΝΠΕΚΕΙ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο περιεχόμενο του κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το ενδιαφέρον, αν 
άπτεται της πραγματικότητας του υποκειμένου, κτλ) «Ναι, το διάβασα πιο προσεκτικά, γιατί μου κίνησε το 
ενδιαφέρον. Αν δεν με ενδιέφερε δεν θα το διάβαζα έτσι…» 
ΑΙΧΡΣΤΚΑ = Αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου         
 «Επειδή θα το ξαναδιαβάσω και δεύτερη φορά, αν δεν το καταλάβω καλά, θα δω και τον πλαγιότιτλο και θα με 
βοηθήσει που το διάβασα στην πρώτη ανάγνωση.» « Τα πιο σημαντικά, για να τα διαβάσω μόνο τα πιο 
σημαντικά να τα ξέρω και τις περισσότερες φορές οι δάσκαλοι ρωτάνε τα πιο σημαντικά. Γι αυτό και εγώ 
κρατώ τα πιο σημαντικά για να τα ξέρω ή για  να κάνω για το σχολείο  μία επανάληψη, για να τα ξέρω» 
ΑΝΣΗΚΕΕΝ = Ανάπτυξη συμπεριληπτικών σημειώσεων με εστίαση στις κεντρικές έννοιες. 
«Καμιά φορά στην ιστορία κιόλας παίρνω ένα φύλλο και γράφω τα πιο σημαντικά και διαβάζω τα πιο 
σημαντικά» 
ΔΗΑΝΠΛΠΑ =  Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων παραγράφων  
ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή διαπροσωπικής) «Ότι 
εντάξει πρέπει να τρώμε γλυκά μία φορά το μήνα. Εγώ τρώω ένα γλυκό τη βδομάδα, καμιά Κυριακή μπορεί να 
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φάω.. Τρώω και παγωτό» «Και εγώ, ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα αλλάξω από τις διατροφικές μου 
συνήθειες» 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως πηγή πληροφοριών     
 «Ότι αυτή που το έγραψε είναι μία σοβαρή γιατρός, διατροφολόγος και είναι σωστά αυτά που λέει, δεν είναι 
στην τύχη, Επειδή κάποια κείμενα δεν έχουν ποιος τα γράφει και είναι κάποια πράγματα στην τύχη ενώ εδώ 
λέει το όνομά της και λογικά όλα θα είναι σωστά, επειδή λέει ¨και από μελέτες που έχουν γίνει¨.. Για αυτό 
πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σοβαρό κείμενο» 

 
Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο     (4) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές της μνημονικής 
διαχείρισης   (1) 

ΑΝΕΠΠΛΣΗ = Ανασκοπική επεξεργασία πλαγιότιτλων-
σημειώσεων για απομνημονευτική εμπέδωση 
 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της 
Ερμηνευτικής ανάγνωσης   (1) 
 

ΑΞΛΕΠΟΘΛΕ = Αξιοποίηση κειμένου ως μεταγνωστικού 
πόρου θεματικού λεξιλογίου 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης   (1) ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού 
περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  δράση/στάση 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της 
αναγνωστικής διαχείρισης (1) 

ΑΥΑΠΑΝΣΤ = Αυτοπροσδιοριστική αποτίμηση διαμόρφωσης 
αναγνωστικών στρατηγικών 

 

 
ΑΝΕΠΠΛΣΗ = Ανασκοπική επεξεργασία πλαγιότιτλων-σημειώσεων για απομνημονευτική εμπέδωση 
«Εγώ κύριε θα διαβάσω τους πλαγιότιτλους που έχω βάλει  ή σε ένα  φύλλο  που είχα γράψει τα 
πιο σημαντικά πράγματα και τους πλαγιότιτλους»  
ΑΞΛΕΠΟΘΛΕ = Αξιοποίηση κειμένου ως μεταγνωστικού πόρου θεματικού λεξιλογίου                                                          
«Ναι και εγώ θα την χρησιμοποιούσα τη λέξη αλλά αφού πρώτα την είχα μάθει καλά που πρέπει 
να τη χρησιμοποιήσω και όχι όπου να ναι  και να ήξερα καλά ότι χρησιμοποιείται και εδώ..» 
ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση                      «Ότι κάποια πράγματα είναι σημαντικά να τα τρώμε και κάποια άλλα 
δεν πρέπει να τα τρώμε» 
ΑΥΑΠΑΝΣΤ = Αυτοπροσδιοριστική αποτίμηση διαμόρφωσης αναγνωστικών στρατηγικών     
 « Ερευνητής: Η δασκάλα λοιπόν αυτή σας έμαθε τρόπους για να διαβάζετε ένα βιβλίο;- Μ: Όχι ..  
η κυρία απλά μας έλεγε, πάρτε αυτό το βιβλίο και διαβάστε το και έτσι με τον καιρό διαβάζουμε 
και βρίσκαμε κάποιους άλλους τρόπους …» 
                          
Σύνολο=  16 Κατηγορίες/ 33 κωδικοί (12+17+4) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΑ4β *(1) 

Το αναγνωστικό προφίλ της ΜΑ4β : Η μαθήτρια διακρίνεται για μεσαίου επιπέδου βαθμολογικές 
γλωσσικές επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Είναι μαθήτρια με αλβανική καταγωγή, 
γεννημένη στην Ελλάδα κι ενώ δήλωσε τα αλβανικά ως πρώτη της μητρική γλώσσα,  ωστόσο τώρα 
αναγνωρίζει την ελληνική ως κυρίαρχη μέσω της αφαιρετικής διγλωσσίας. Δείχνει σχετικό 
ενδιαφέρον για τη μάθηση, διαθέτει συνέπεια και  επιμέλεια,  και μια μέτρια διάθεση 
συμμετοχικότητας στις ενδοσχολικές διδακτικές δραστηριότητες. Παρουσιάζει μια ισορροπία στην 
καλλιέργεια των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων στις επισημαίνονται κάποιες διαχειρίσιμες 
αδυναμίες  στα περισσότερα επίπεδα λόγου (ορθογραφικό, μορφοσυντακτικό, λεξιλογικό, 
ερμηνευτικό, κτλ). Επέδειξε προθυμία και συνεργατικότητα κατά τη συμμετοχή της στην ερευνητική 
διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης. Στην προκαταρκτική συνοπτική συνέντευξη για μια 
αδρομερή διαμόρφωση του αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών δήλωσε κάπως αντιφατικά ότι 
καταρχήν της αρέσει το διάβασμα με μια ιδιαίτερη προτίμηση σε εφηβικά κείμενα μυθοπλασίας  
αστυνομικού περιεχομένου αλλά η επαφή της με την ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων είναι 
περιορισμένη. Σε σχετική ερώτηση θεωρεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την επιλογή 
αναγνωστικού αντικειμένου το συμβατό με το δικό της γλωσσικό  επίπεδο του κειμένου, ώστε να 
είναι σημασιολογικά και λεξιλογικά προσβάσιμο και να είναι σε θέση να το διαχειριστεί. Έτσι σε 
αντίθεση με τα δύο υποκείμενα της ομάδας της συνέντευξης επικεντρώνει τα αναγνωστικά της 
κίνητρα σε εξω-ατομικούς παράγοντες (λ.χ. το λεξιλόγιο του κειμένου) για  μια επιτυχημένη 
ανάγνωση και οι οποίοι ελέγχουν αποτρεπτικά ή ενισχυτικά τη διαδικασία, αναπτύσσοντας μια 
περισσότερο παθητική μαθησιακή προσέγγιση της αναγνωστικής συμπεριφοράς. 
 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο    (6) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας   (4) 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 
του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών 
στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη περιεχομένου 
ΠΡΑΞΕΝΛΕΞ = Πρόδρομη αξιοποίηση ενσωματωμένων 
λεξιλογικών ερμηνειών 

Γνωστικές μνημονικής επεξεργασίας 
(1) 

ΑΝΠΡΓΝΜΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για μάθηση   

Μεταγνωστικής προεργασίας   (1) ΠΡΤΡΑΝΕΞΚ = Προσχεδιασμός  στόχων και τρόπου 
ανάγνωσης ανάλογα με το κειμενικό είδος, το θεματικό 
περιεχόμενο, κ.ά. (εξωγενή κίνητρα). 
 

 

Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής 
τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο 
κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές χρήσης 
στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις 
υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή πλεονασμών, εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της 
έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης της παρακολούθησης της έκθεσης των 
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δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη δυνάμενη καταγραφής στρατηγική 
που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του υποκειμένου ή ως 
αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση στρατηγικής 
προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 
 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου           
«Εγώ διαβάζω τον τίτλο και έτσι να ξέρω περίπου ποιο θα είναι το θέμα και αν έχει εικόνες 
συνήθως τις βλέπω, για να σιγουρευτώ. Για να δω, ας πούμε, κοιτάζω τον τίτλο και μετά την 
εικόνα για να δω.. Ερευνητής: Αν είναι αυτό που κατάλαβες; Μ3: Ναι»  
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου                  
 «Και εγώ, όπως είπαν τα παιδιά, κοιτάζω τις μαύρες λέξεις … Περίπου έκανα κάποιες υποθέσεις ..» 
ΠΡΑΞΕΝΛΕΞ = Πρόδρομη αξιοποίηση ενσωματωμένων λεξιλογικών ερμηνειών 
«Ερευνητής: Εσύ Μ3 το κάνεις αυτό; Μ3: Όχι, γιατί συνήθως έχει κάποιους αστερίσκους κάτω και 
βλέπω συνήθως τι σημαίνουν οι λέξεις και δεν χρειάζεται να τις ψάχνω.» 
ΑΝΠΡΓΝΜΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για μάθηση 
 «…Δηλαδή όταν ξέρω για ένα πράγμα που θα διαβάσω θυμάμαι αυτά…» 
ΠΡΤΡΑΝΕΞΚ = Προσχεδιασμός  στόχων και τρόπου ανάγνωσης ανάλογα με το κειμενικό είδος, το 
θεματικό περιεχόμενο, κ.ά. (εξωγενή κίνητρα). 
 «Εξαρτάται, όταν έχουμε ένα βιβλίο, όχι όπως αυτό εδώ, κοιτάζουμε τα περιεχόμενα, τα 
διαβάζουμε και μετά αρχίζουμε να διαβάζουμε.»  
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο     (20) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας επεξεργασίας   
(1) 

ΑΞΕΝΛΕΞΕΡ = Αξιοποίηση ενσωματωμένων λεξιλογικών 
ερμηνειών 

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας  (5) ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
κατανόηση  
ΔΙΑΝΟΗΣΕΙ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής σειράς του 
κειμένου 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου 
(λ.χ. των παραγράφων) 
ΑΞΕΞΣΥΣΥ = Αξιοποίηση εξωτερικών γλωσσικών συνδέσεων (λ.χ. 
διαρθρωτικές, μεταβατικές λέξεις) για έλεγχο της σημασιολογικής 
συνοχής  
ΑΞΕΣΣΥΣΥ = Αξιοποίηση εσωτερικών συνδέσεων (επανάληψη, 
συνώνυμα, υπερώνυμα, κτλ) για έλεγχο της σημασιολογικής συνοχής  

Γνωστικές- υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης   (4) 

ΠΑΛΕΔΙΑΝ = Παράλειψη λέξης/φράσης για διευκόλυνση της 
ανάγνωσης 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 
ΕΠΑΝΣΗΕΞ = Επαναληπτική ανάγνωση προτασιακής δομής για 
σημασιολογική εξομάλυνση 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης (λ.χ. 
, φράσης, παραγράφου) 
 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας   (4) ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον αναγνωστικό 
στόχο 
ΠΡΑΝΚΕΕΙΔ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο κειμενικό 
είδος 
ΠΡΑΝΠΕΚΕΙ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο περιεχόμενο 
του κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το ενδιαφέρον, αν άπτεται της 
πραγματικότητας του υποκειμένου, κτλ) 
ΑΞΔΟΕΝΚΑ = Αξιολόγηση κειμενικών δομών ως παράγοντα 
ενίσχυσης της κατανόησης 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης   (2) ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με 
προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 
ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση κοινωνικής 
στάσης/δράσης (προσωπικής ή διαπροσωπικής) 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης  (4) ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων 
πληροφοριών/γνώσεων 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και συν-
κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως 
πηγή πληροφοριών 
ΕΛΕΓΚΔΙΑ = Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με 
διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων 
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ΑΞΕΝΛΕΞΕΡ = Αξιοποίηση ενσωματωμένων λεξιλογικών ερμηνειών 
«Όχι, γιατί συνήθως έχει κάποιους αστερίσκους κάτω και βλέπω συνήθως τι σημαίνουν οι 
λέξεις και δεν χρειάζεται να τις ψάχνω..» «Όπως είπαν τα παιδιά, ήταν κάποιες λέξεις που δεν 
τις  καταλάβαινα και κάποιες άλλες που δεν τις ήξερα αλλά τις είχε πίσω, , οπότε τις διάβασα 
πίσω και τις κατάλαβα ..» 
ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για κατανόηση  
ΔΙΑΝΟΗΣΕΙ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής σειράς του κειμένου       
 «Θυμόμαστε και τα προηγούμενα, ώστε να μπορούμε να τα ενώσουμε για να τα 
καταλάβουμε..» «Η παράγραφος αυτή συνδεόταν μαζί με τις άλλες ... το νόημα το έπιασα,  
γιατί έλεγε πάλι για διατροφή» 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
ΑΞΕΞΣΥΣΥ = Αξιοποίηση εξωτερικών γλωσσικών συνδέσεων (λ.χ. διαρθρωτικές, μεταβατικές 
λέξεις) για έλεγχο της σημασιολογικής συνοχής         
 «Και αυτοί οι παράγραφοι σχετίζεται με τις υπόλοιπες,..  - Ναι, με βοήθησε να καταλάβω την 
τελευταία παράγραφο… - Εδώ λέει ¨συμπερασματικά¨… - και έχει και το συμπέρασμα εδώ 
κάτω..» 
ΑΞΕΣΣΥΣΥ = Αξιοποίηση εσωτερικών  γλωσσικών συνδέσεων (επανάληψη, συνώνυμα, υπερώνυμα, 
κτλ) για έλεγχο της σημασιολογικής συνοχής     
 «Η παράγραφος αυτή συνδεόταν μαζί με τις άλλες ... το νόημα το έπιασα,  γιατί έλεγε πάλι για 
διατροφή» 
ΠΑΛΕΔΙΑΝ = Παράλειψη λέξης/φράσης για διευκόλυνση της ανάγνωσης    
 «…Αφήνω δηλαδή και κάποια πράγματα.» 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου       
 «Είναι κάποιες λέξεις.. με δυσκόλεψαν λίγο.. όπως οστεοπόρωση,  που δεν την κατάλαβα 
αλλά μετά διάβασα τα υπόλοιπα,  που το κατάλαβα και έτσι λίγο την κατάλαβα..» 
ΕΠΑΝΣΗΕΞ = Επαναληπτική ανάγνωση προτασιακής δομής για σημασιολογική εξομάλυνση    
«Όχι, απλά το διαβάζω και όταν κολλήσω ξαναδιαβάζω από την αρχή την πρόταση και έτσι 
μπορεί να βγάλω συμπέρασμα και να συνεχίσω παρακάτω το κείμενο» 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης               
 «Εγώ το διαβάζω όλο μία φορά και μετά, αν κάτι δεν έχω καταλάβει, το ξαναδιαβάζω» 
ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον αναγνωστικό στόχο      
 «Και εγώ αλλάζω όταν για παράδειγμα διαβάζω ιστορία και βρίσκω κάτι σημαντικό το 
υπογραμμίζω και το διαβάζω φωναχτά, ώστε να μπορώ να το απομνημονεύσω.» 
ΠΡΑΝΚΕΕΙΔ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο κειμενικό είδος 
«Ναι, κάποιες φορές και εγώ αλλάζω τον τρόπο π.χ. όταν μου αρέσει ένα βιβλίο το διαβάζω 
φωναχτά ενώ ένα άλλο που δεν μου πολυαρέσει κιόλας το διαβάζω σιωπηλά» 
ΑΞΔΟΕΝΚΑ = Αξιολόγηση κειμενικών δομών ως παράγοντα ενίσχυσης της κατανόησης 
«Ναι,, μας βοηθάει, γιατί όπως είπε και ο Μ1  άμα σταματήσουμε κάπου π.χ. όταν είμαστε στο 
σπίτι μας και μετά το ξεχάσουμε περίπου ξαναρχίζουμε από την αρχή της παραγράφου για να 
το ξαναθυμηθούμε.» 
ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 
«Ναι, εκεί που λέει ότι τα κορίτσια και τα αγόρια τρώνε πολλά Junk food σκέφτηκα ότι 
πολλές φορές δεν τρώμε σωστά και παίρνουμε πολλά άχρηστα στοιχεία και δεν παίρνουμε όσα 
μας χρειάζονται.» 
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ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή 
διαπροσωπικής) «Ναι,, σε κάποια θέματα τα ήξερα από πριν και αυτό με βοήθησε αλλά και 
κάποια πράγματα δεν τα ήξερα, τώρα τα γνώρισα, , οπότε θα τα ξέρω και θα προσέχω 
περισσότερο.» 
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων πληροφοριών/γνώσεων 
«Κάποια πράγματα τα ήξερα αλλά έμαθα περισσότερα,…για να τα ξέρω.» 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες 
πληροφορίες «Δηλαδή όταν ξέρω για ένα πράγμα που θα διαβάσω θυμάμαι αυτά και απλώς 
βλέπω αν είναι σωστά αυτά που θυμάμαι..» 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
«Και εγώ το ίδιο με τον Μ1∙ άμα δω τον συγγραφέα, μπορώ να το ψάξω στο ίντερνετ αν είναι 
σωστά αυτά που μας λέει ή αν είναι ψεύτικα..» 
ΕΛΕΓΚΔΙΑ = Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων   
«Δεν με δυσκόλεψε κάτι απλά έμεινα λίγο περισσότερο εκεί που λέει έρευνες, γιατί δεν ξέρω 
αν είναι σωστό αυτό. Απλώς θα μπορούσαμε να το ψάξουμε.» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο  (5) 
 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές της μνημονικής 
διαχείρισης  (1) 

ΣΥΑΝΝΟΚΕ = Συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση  βασικών 
νοηματικών κέντρων (νοητικά ή γραπτά)  
 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της 
 Ερμηνευτικής   (1) 
 

ΕΠΔΡΕΡΑΥΤ = Υλοποίηση και επεξεργασία 
δραστηριοτήτων γα ερμηνεία ως διαδικασία 
αυτοαξιολόγησης, αυτοελέγχου 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης  
(1) 

ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός 
εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση 

Κριτικού στοχασμού και  Επεξεργασίας (2) 
 

ΣΥΑΞΓΝΕΜΠ = (Συν)κριτική αξιοποίηση προϋπάρχουσας 
γνώσης για εμπλουτισμό με νέες πληροφορίες 
ΣΥΕΛΕΓΚΕ = Συγκεφαλαιωτικός έλεγχος εγκυρότητας 
περιεχομένου με διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων 

 

ΣΥΑΝΝΟΚΕ = Συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση  βασικών νοηματικών κέντρων (νοητικά ή γραπτά)            
«Εγώ πρώτα, μόλις τελείωνα θα έκανα μία ανακεφαλαίωση από αυτά που θυμάμαι …» «π.χ. 
μπορεί να είχα ένα κομμάτι χαρτί δίπλα μου και να γράψω ό,τι θυμάμαι, ώστε να μην τα ξεχάσω 
όσα έμαθα» 

ΕΠΔΡΕΡΑΥΤ = Υλοποίηση και επεξεργασία δραστηριοτήτων γα ερμηνεία ως διαδικασία 
αυτοαξιολόγησης, αυτοελέγχου    

 «Σκοπεύεις να τις χρησιμοποιήσεις (τις ερωτήσεις κατανόησης και ερμηνείας του κειμένου που 
συνοδεύουν ως δραστηριότητες το αρχικό κείμενο) προτού διαβάσεις ή μετά; Μ4: Όχι, γιατί 
πρώτα διαβάζω το κείμενο και μετά ..» «Εγώ … θα πήγαινα στις ερωτήσεις κατανόησης» «..και 
μετά θα πήγαινα στις ερωτήσεις κατανόησης. Και θα προσπαθούσα να τις απαντήσω, ώστε να 
καταλάβω αν κατάλαβα το κείμενο»  

ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση 

 «Βέβαια,  θα το έλεγα περισσότερο στα μικρότερα για να μην πάθουν ό,τι και οι μεγαλύτεροι.  
Ώστε να προσέχουν..» 

ΣΥΑΞΓΝΕΜΠ = (Συν)κριτική αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης για εμπλουτισμό με νέες πληροφορίες 
ΣΥΕΛΕΓΚΕ = Συγκεφαλαιωτικός έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με διασταύρωση εξωκειμενικών 

στοιχείων 
«Συνήθως σκέφτομαι τι μου είπε το κείμενο εδώ πέρα και αυτά που ήξερα εγώ  τα συγκρίνω αν 

είναι σωστά  και μετά αν βρω ότι κάτι δεν μου ταιριάζει θα το ψάξω στο διαδίκτυο ώστε να δω 
αν είναι σωστό.» 

 
Σύνολο= 13 Κατηγορίες/ 31 κωδικοί (6+20+5) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΑ΄5γ  

Το αναγνωστικό προφίλ του ΜΑ΄5γ : Ο μαθητής παρουσιάζει  χαμηλού επιπέδου βαθμολογικές 
γλωσσικές επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Επίσης παρατηρούνται αρκετά σοβαρές 
ελλείψεις και αδυναμίες σε σχέση με το μέσο και προσδοκώμενο επίπεδο της ηλικίας του σε όλες τις 
βασικές γλωσσικές δεξιότητες, ελλειμματικό  γλωσσογνωστικό υπόβαθρο με περισσότερα 
προβλήματα να εντοπίζονται στην παραγωγή γραπτού λόγου.  Η διάθεση συμμετοχικότητας που 
επιδεικνύει στις ενδοσχολικές διδακτικές δραστηριότητες χαρακτηρίζεται από άνισες διακυμάνσεις, 
ασυνέπεια και αδιαφορία για τις καθημερινές υποχρεώσεις   αλλά και γενικότερα παρουσιάζει  
δυστοκία στη συνεχή και ολοκληρωμένη εμπλοκή στη διδακτική πράξη καθώς και χαμηλά 
μαθησιακά κίνητρα, αν και σε επίπεδο  «προθέσεων –δηλώσεων» διαθέτει φιλόδοξους μαθησιακούς 
και γνωστικούς στόχους.   Παρουσιάζει μια μεγαλύτερη ευχέρεια στην κατανόηση του λόγου 
(γραπτού και προφορικού) και στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου, πάντα με εμφανείς αδυναμίες. 
Επέδειξε προθυμία και συνεργατικότητα κατά τη συμμετοχή του στην ερευνητική διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. Στην προκαταρκτική συνοπτική συνέντευξη για μια αδρομερή 
διαμόρφωση του αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών δήλωσε ότι καταρχήν δεν έχει αναπτύξει 
σε υψηλό επίπεδο τη φιλαναγνωσία του και οι αναγνωστικές του επιλογές στρέφονται σε εφηβικά 
κείμενα μυθοπλασίας   περιπετειώδους  πλοκής ή σε διάφορα κείμενα με περιεχόμενο 
πληροφοριακό-εγκυκλοπαιδικό- φυσιογνωστικό κυρίως με κεντρικό πόρο το διαδίκτυο. Κατά 
δήλωσή του, οι γονείς του διαθέτουν έντονη  φιλαναγνωσία με κύριο αντικείμενο αναγνωστικού 
ενδιαφέροντος την έντυπη μορφή χωρίς να γίνεται σαφές αν ο ίδιος έχει επίγνωση του βαθμού 
επίδρασής τους στην ατομική του αναγνωστική συμπεριφορά. 

 

 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο   (8) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας   (4) 

ΓΡΑΝΕΝΠΛΗ = Γρήγορη ανάγνωση για εντοπισμό 
πληροφοριών (scanning) (π.χ. λέξεις-κλειδιά, άγνωστο 
λεξιλόγιο, κτλ) 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη 
περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΑΞΕΤΑΝΚΙ = Αξιοποίηση τίτλου/εικόνας ως αναγνωστικού 
κινήτρου  

Γνωστικές ισχυρής επεξεργασίας   (1) ΠΡΑΞΣΥΔΡ = Πρόδρομη αξιοποίηση συνοδευτικών 
δραστηριοτήτων του κειμένου για υποβοήθηση κατανόησης  
 

Μεταγνωστικής προεργασίας   (2) 
 
 
 

ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ = Προετοιμασία αντιμετώπισης 
αναγνωστικών δυσκολιών 
ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης 
στρατηγικών κατανόησης κειμένου  

Κοινωνικοπολιτισμικής Διασύνδεσης  
(1) 

ΑΞΕΙΑΛΚΟΙ = Αξιοποίηση εικόνας ως μέσου 
αλληλεπίδρασης με κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα. 
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Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της 
παρακολούθησής τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς 
προηγείται ο κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής Ωστόσο, εάν πρόκειται για 
αναφορές χρήσης στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες 
περιπτώσεις υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή πλεονασμών, εξοικονόμηση και 
εξορθολογισμό της έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης της 
παρακολούθησης της έκθεσης των δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη 
δυνάμενη καταγραφής στρατηγική που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό 
σχολιασμό του υποκειμένου ή ως αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει 
και επικυρώνει  τη χρήση στρατηγικής προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 
 
 
ΓΡΑΝΕΝΠΛΗ = Γρήγορη ανάγνωση για εντοπισμό πληροφοριών (scanning) (π.χ. λέξεις-κλειδιά, 
άγνωστο λεξιλόγιο, κτλ)                                                                                                                                       
«Πριν ξεκινήσω να διαβάζω κοιτάζω αν βρω καμιά άσκηση μέσα στο κείμενο, την διαβάζω και 
μετά ψάχνω μέσα στο κείμενο..» 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου                                                       
«Και μετά διάβασα τον τίτλο ..Γιατί και ο τίτλος μερικές φορές μας δίνει πληροφορίες για το 
θέμα .» 
 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου  
 «Πρώτα είδα τις εικόνες. Το κάνω σε κάθε κείμενο όταν έχει εικόνες… Μετά γύρισα πίσω και 
έψαξα μήπως έχει και άλλες εικόνες για να ξέρω στο περίπου με ποιο θέμα έχω να κάνω» 
ΑΞΕΤΑΝΚΙ = Αξιοποίηση τίτλου/εικόνας ως αναγνωστικού κινήτρου                                                                  
«Οι εικόνες. Πάντα αυτό είναι και άμα είχε ωραίο τίτλο..  Αν έψαχνα στο διαδίκτυο και μου 
έβγαινε αυτό εδώ θα το διάβαζα» 
ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ = Προετοιμασία αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσκολιών 
ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου                                            
«Πριν ξεκινήσω να διαβάζω κοιτάζω αν βρω καμιά άσκηση μέσα στο κείμενο, την διαβάζω και 
μετά ψάχνω μέσα στο κείμενο..» «Θέλω να ξέρω από πριν για να μην αγχώνομαι και να 
διαβάζω χαλαρά» «Εγώ, αν διαβάσω ένα κείμενο και δεν με ενδιαφέρει πολύ, δεν μου αρέσει, 
τότε τις επόμενες φορές το διαβάζω πολύ τσαπατσούλικα, δεν το διαβάζω καλά. Αν με 
ενδιαφέρει θα το διαβάσω με πιο πολύ όρεξη και πιο προσεκτικά.  Ναι» 
ΑΞΕΙΑΛΚΟΙ = Αξιοποίηση εικόνας ως μέσου αλληλεπίδρασης με κοινωνικοπολιτισμική 
πραγματικότητα                                                                                                                                                 
«Εγώ καμιά φορά, όταν κοιτάζω την εικόνα αφαιρούμαι,  γιατί σκέφτομαι πως είμαι εγώ και 
τέτοια..» «Ναι.. Να, ας πούμε εδώ θα σκεφτόμουνα  σιγά μην έτρωγα εγώ τόσα ζελεδάκια για να 
γίνω χοντρός!¨» «Εγώ ναι, γιατί θα μάθαινα πράγματα και θα βοηθούσα τον παππού μου» 
ΠΡΑΞΣΥΔΡ = Αξιοποίηση συνοδευτικών δραστηριοτήτων του κειμένου για υποβοήθηση κατανόησης 
«Πριν ξεκινήσω να διαβάζω κοιτάζω αν βρω καμιά άσκηση μέσα στο κείμενο, την διαβάζω και 
μετά ψάχνω μέσα στο κείμενο..» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο    (13) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας   
επεξεργασίας   (1) 

ΥΠΑΓΔΥΛΕ = Υπογράμμιση άγνωστων ή δυσνόητων 
λέξεων/φράσεων 

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας    (2) ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
κατανόηση  
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του 
κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
 

Γνωστικές- υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης   (4) 

ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από 
έγκυρα πρόσωπα 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης 
(λ.χ. φράσης, παραγράφου) 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας  (2) 
 

ΠΡΑΝΠΕΚΕΙ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο 
περιεχόμενο του κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το ενδιαφέρον, αν 
άπτεται της πραγματικότητας του υποκειμένου, κτλ) 
ΝΟΠΑΑΥΚΑ = Νοητική  αναπαραγωγική παράφραση 
περιεχομένου ως μέσο αυτοελέγχου κατανόησης 

 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής   
επεξεργασίας  (1) 

ΝΟΣΥΑΝΠΑ = Νοητικά συνοπτική αναπαραγωγή 
περιεχομένου ως δημιουργική παράφραση  

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης  (1) ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση 
κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή διαπροσωπικής) 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης  (2) ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων 
πληροφοριών/γνώσεων 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και 
συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
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ΥΠΑΓΔΥΛΕ = Υπογράμμιση άγνωστων ή δυσνόητων λέξεων/φράσεων    
 «(ενν. «τις υπογράμμισα..»).. Γιατί δεν τις κατάλαβα, για να τις ρωτήσω» 
ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για κατανόηση   
 «Είχαμε ( ενν. κάποιες γνώσεις για το θέμα) αλλά μάθαμε κι άλλα.. ας πούμε δεν ήξερα τα 
ποσοστά των παιδιών που τρώνε έξω.. αυτά δεν τα ήξερα» 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου (λ.χ. των παραγράφων)    
«Θα  μπερδευόμαστε∙  ας πούμε εκεί στην παράγραφο που λέει για την εφηβεία και στην άλλη 
που λέει για διατροφή, αν ήταν ένας, θα νομίζαμε ότι μιλάει για το ίδιο και θα μπερδευόμαστε, 
θα δυσκολευόμασταν περισσότερο…. γιατί πιστεύω πως έτσι είναι πιο εύκολο, όταν το 
διαβάζω..» 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου    
«Να πω εγώ;  Κοιτάζω, ας πούμε,  από τα προηγούμενα, για να καταλάβω τι λέει» 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
 «  Στο σχολείο θα ρωτούσα σίγουρα το δάσκαλο, στο σπίτι μου θα το έψαχνα είτε στο 
ίντερνετ είτε στο λεξικό...» 
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα  
«…Γιατί δεν τις κατάλαβα, για να τις ρωτήσω» 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης                                                          
«…αν για παράδειγμα, διαβάζω ένα κείμενο ή κάποιο σημείο και δεν το καταλάβω, το 
ξαναδιαβάζω όσες φορές χρειαστεί..» 
ΠΡΑΝΠΕΚΕΙ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο περιεχόμενο του κειμένου           
 «Εγώ, αν διαβάσω ένα κείμενο και δεν με ενδιαφέρει πολύ, δεν μου αρέσει, τότε τις επόμενες 
φορές το διαβάζω πολύ τσαπατσούλικα, δεν το διαβάζω καλά. Αν με ενδιαφέρει θα το 
διαβάσω με πιο πολύ όρεξη και πιο προσεκτικά.  Ναι» 
ΝΟΠΑΑΥΚΑ = Νοητική  αναπαραγωγική παράφραση περιεχομένου ως μέσο αυτοελέγχου 
κατανόησης  
«Μερικές φορές το διαβάζω και μετά λέω από μέσα μου το νόημα και αν δω ότι δεν το έχω 
καταλάβει,  το ξαναδιαβάζω» 
ΝΟΣΥΑΝΠΑ = Νοητικά συνοπτική αναπαραγωγή περιεχομένου ως δημιουργική παράφραση   
«Μερικές φορές το διαβάζω και μετά λέω από μέσα μου το νόημα και αν δω ότι δεν το έχω 
καταλάβει,  το ξαναδιαβάζω» 
ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή 
διαπροσωπικής) 
 «Σκεφτόμουνα πως δεν χρειάζεται να τρώμε τόσα γλυκά, fast food και τέτοια.. Εντάξει, να 
τρώμε μία φορά το μήνα κάπου εκεί ... και ότι και εγώ ας πούμε που τα λέω κάθε εβδομάδα 
καταναλώνω και από 5 -6 γλυκά Αλλά εντάξει τρέχω, τα  καίω..» 
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων πληροφοριών/γνώσεων     
 «Εμένα μου φάνηκε ενδιαφέρον ∙ έμαθα κάποια πράγματα παραπάνω που δεν ήξερα … 
Είχαμε αλλά μάθαμε κι άλλα.. ας πούμε δεν ήξερα τα ποσοστά των παιδιών που τρώνε έξω.. 
αυτά δεν τα ήξερα» 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες 
πληροφορίες               
 «Λογικά θα είναι αληθινά, γιατί και μας έχουν μιλήσει για αυτό το και στο περίπου αυτά μας 
είπαν και εμάς… Απλά σε αυτό το κείμενο είδα λίγα περισσότερα λόγια.» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο    (3) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της  
αναγνωστικής διαχείρισης   (3) 
 

ΑΝΣΤΚΕΕΙ = Αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάλογα με το 
κειμενικό είδος 
ΑΞΓΛΧΑΑΥ = Αξιοποίηση γλωσσικών χαρακτηριστικών 
κειμένου (λ.χ. επίπεδο λεξιλογίου)  ως μέσο γλωσσικής 
αυτοαξιολόγησης  
ΑΥΑΠΑΝΣΤ = Αυτοπροσδιοριστική αποτίμηση 
διαμόρφωσης αναγνωστικών στρατηγικών 

 

ΑΝΣΤΚΕΕΙ = Αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάλογα με το κειμενικό είδος                                                       
«Εγώ, βέβαια, όταν διαβάζω βιβλία [ εννοεί λογοτεχνικά βιβλία] δεν τα διαβάζω τόσο 
προσεκτικά, τα διαβάζω πιο χαλαρά από ό, τι αν είχα ένα κείμενο στην ιστορία ή στη 
γλώσσα» 
ΑΞΓΛΧΑΑΥ = Αξιοποίηση γλωσσικών χαρακτηριστικών κειμένου (λ.χ. επίπεδο λεξιλογίου)  ως 
μέσο γλωσσικής αυτοαξιολόγησης            
 «...Γενικά πιστεύω πως αυτές τις λέξεις δεν τις χρησιμοποιώ, γιατί άμα τις χρησιμοποιήσω 
λάθος, ας πούμε για παράδειγμα, αν την έβλεπα πρώτη φορά και μετά ήθελα να την 
χρησιμοποιήσω και την χρησιμοποιούσα λάθος, θα σχολίαζαν γενικώς οι φίλοι μου.» 
ΑΥΑΠΑΝΣΤ = Αυτοπροσδιοριστική αποτίμηση διαμόρφωσης αναγνωστικών στρατηγικών                                  
«- Ερευνητής: Πιστεύεις όμως ότι παρόλο που ήταν αναγκαστικό σε βοήθησε να διαβάζεις 
καλύτερα το γεγονός ότι διάβασες πολλά βιβλία;  Ναι.. - Ερευνητής: Μόνοι σας ανακαλύψατε 
πως θέλετε ή πρέπει να διαβάζετε; Μ: - Ναι, εγώ μόνος..» «…: Εγώ ήθελα να πω για αυτό που 
είπατε, με ποιον τρόπο διαβάζουμε έτσι ..Γενικώς έτσι δοκιμάζαμε τρόπους, ποιος ήταν 
καλύτερος και μόνος και με φίλους. Ας πούμε με τον Μ3β, γιατί κάποιες φορές διαβάζαμε μαζί 
..Αυτό μας βοήθησε…» 
 
Σύνολο= 12 Κατηγορίες/ 24 κωδικοί (8+13+3) 

 
  



568 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΑ6γ  

Το αναγνωστικό προφίλ της ΜΑ6γ : Η μαθήτρια παρουσιάζει  χαμηλού επιπέδου βαθμολογικές 
γλωσσικές επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Επίσης παρατηρούνται αρκετές ελλείψεις και 
αδυναμίες, σε σχέση με το μέσο και προσδοκώμενο επίπεδο της ηλικίας τη,ς σε όλες τις βασικές 
γλωσσικές δεξιότητες και ελλειμματικό  γλωσσογνωστικό υπόβαθρο με τα περισσότερα προβλήματα 
να εντοπίζονται στην κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου.  Επιδεικνύει περιορισμένη 
διάθεση συμμετοχικότητας στην καθημερινή ενδοσχολική δραστηριότητα, κυρίως σε διαδικασίες 
ομαδικής συζήτησης ή διατύπωσης προσωπικών τοποθετήσεων , ενώ η γενική εικόνα της 
χαρακτηρίζεται από υποτονικότητα και μάλλον χαμηλά μαθησιακά κίνητρα. Η συνολική της όμως 
προαναφερόμενη παρουσία ενδέχεται να μην εκπροσωπεί ακριβοδίκαια το μαθησιακό και γλωσσικό 
προφίλ της μαθήτριας, καθώς  ποικίλες παράμετροι ψυχοσυναισθηματικής και χαρακτηριολογικής 
προέλευσης συνεπιδρούν στη διαμόρφωση του. Ωστόσο, επέδειξε σχετική προθυμία και προοδευτικά 
αύξοντα βαθμό συνεργατικότητας κατά τη συμμετοχή της στην ερευνητική διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. Στην προκαταρκτική συνοπτική συνέντευξη για μια αδρομερή 
διαμόρφωση του αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών διατύπωσε κάπως αντιφατικά ότι γενικά 
ενδιαφέρεται για τη λογοτεχνική κυρίως ανάγνωση αλλά σε πιο εξειδικευμένα ερωτήματα φάνηκε 
ότι διατηρεί ένα χαμηλό επίπεδο φιλαναγνωσίας. Επίσης δήλωσε ότι δεν κάνει χρήση του διαδικτύου 
ως μέσου και πόρου αναγνωστικού/πληροφοριακού υλικού (αν και στη διάρκεια της ΠΠΕ  ανέφερε 
το διαδίκτυο ως πηγή γλωσσικής ενημέρωσης), καθώς και ότι οι γονείς της δεν αναπτύσσουν καμία 
αναγνωστική δραστηριότητα.. 

 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο       (8) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας   (5) 

ΓΡΑΝΕΝΠΛΗ = Γρήγορη ανάγνωση για εντοπισμό 
πληροφοριών (scanning) (π.χ. λέξεις-κλειδιά, άγνωστο 
λεξιλόγιο, κτλ) 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη 
περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΥΠΛΕΓΝΕΠ = Υπογράμμιση άγνωστων/δυσνόητων λέξεων 
/φράσεων για περαιτέρω γνωστική επεξεργασία 
 

Γνωστικές- Υποστηρικτικές  
αντισταθμιστικού τύπου   (1) 

ΑΝΠΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση προαναγνωστικής υποστήριξης  
από έγκυρα πρόσωπα 
 

Μεταγνωστικής προεργασίας   (2) 
 

ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ = Προετοιμασία αντιμετώπισης 
αναγνωστικών δυσκολιών 
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και 
τρόπου ανάγνωσης 
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Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής 
τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο 
κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές χρήσης 
στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις 
υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή πλεονασμών, εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της 
έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης της παρακολούθησης της έκθεσης των 
δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη δυνάμενη καταγραφής στρατηγική 
που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του υποκειμένου ή ως 
αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση στρατηγικής 
προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 

 
ΓΡΑΝΕΝΠΛΗ = Γρήγορη ανάγνωση για εντοπισμό πληροφοριών (scanning) (π.χ. λέξεις-κλειδιά, άγνωστο 
λεξιλόγιο, κτλ)                                                                                                                                                        
«Ναι, κατευθείαν με το που βλέπω το κείμενο, κοιτάζω είτε τα υπογραμμισμένα είτε τα μαυρισμένα 
και αν δεν τα ξέρω ρωτάω» 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου                                                      
«- Εσύ Μ6 κοίταξες στον τίτλο; - Ναι» «Γιατί μοιάζουν σαν τίτλοι και τους τίτλους τους 
προσέχουμε..» 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου                                                                           
«Είδα πρώτα τις φωτογραφίες.. - Άρα σου έδωσαν κάποιες ιδέες για το κείμενο, έτσι;  -Ναι ..»  
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου        
ΥΠΛΕΓΝΕΠ = Υπογράμμιση άγνωστων/δυσνόητων λέξεων /φράσεων για περαιτέρω γνωστική επεξεργασία 
ΑΝΠΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση προαναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα                                          
«Μερικές φορές για τα υπογραμμισμένα ( εννοεί τις λέξεις με έντονα γράμματα)  ρωτάω τη μαμά μου 
η τον αδελφό μου, που είναι μεγαλύτερος να μου το εξηγήσουν» 
ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ = Προετοιμασία αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσκολιών                                                                     
«.. ή έχω ένα λεξικό δίπλα μου, άμα το χρειαστώ…  Γιατί αν διαβάσω ένα κείμενο και δεν ξέρω τις 
λέξεις δεν…  πώς να το πω..» 
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και τρόπου ανάγνωσης 
«…Και εγώ το ίδιο, αν δεν το καταλάβω την πρώτη φορά, το ξαναδιαβάζω» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο    (12) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 
επεξεργασίας      (1) 

ΥΠΑΓΔΥΛΕ = Υπογράμμιση άγνωστων ή δυσνόητων 
λέξεων/φράσεων 

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας   (2) ΑΞΠΡΕΜΠΚΑ = Αξιοποίηση προσωπικών εμπειριών για 
κατανόηση  
ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
κατανόηση  

Γνωστικές- υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης   (4) 

ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από 
έγκυρα πρόσωπα 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης 
 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής 
επεξεργασίας    (2) 

ΑΞΕΙΚΕΜΒ = Πολυσημική ανάγνωση εικόνων για 
εμβάθυνση κατανόησης 
ΑΝΣΗΚΕΕΝ = Ανάπτυξη συμπεριληπτικών σημειώσεων με 
εστίαση στις κεντρικές έννοιες.   

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης (1) ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση 
κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή διαπροσωπικής) 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης  
(2) 

ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας 
κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
ΑΞΜΑΕΡΕΜ = Αξιοποίηση κειμένου ως μαθησιακό 
ερέθισμα προς γνωστικό εμπλουτισμό. 

 
 

  ΥΠΑΓΔΥΛΕ = Υπογράμμιση άγνωστων ή δυσνόητων λέξεων/φράσεων                                                                     
«Τις υπογράμμισα, επειδή δεν τις καταλαβαίνω όπως το ¨χοληστερίνη¨ και ένα που γράφει έναν 
αριθμό το 3, δεν το καταλαβαίνω...» 
ΑΞΠΡΕΜΠΚΑ = Αξιοποίηση προσωπικών εμπειριών για κατανόηση                                                                      
«Ναι βάζω και τον εαυτό μου..» 
ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για κατανόηση                                                                                      
«- Αυτές τις πληροφορίες που είχατε στο μυαλό σας τις χρησιμοποιήσατε, τις αξιοποιήσατε για να 
καταλάβετε καλύτερα το κείμενο; - Ναι» 
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ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου                                                        
«Ναι, μερικές φορές, όταν δεν καταλαβαίνω ,διαβάζω τα γύρω» 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
 «Αν ήμουν στο σπίτι μου θα ρωτούσα τους γονείς, αν δεν ήξεραν, θα άνοιγα ένα λεξικό Αν δεν 
ήταν κανείς και ήμουν μόνη μου θα πήγαινα στους γείτονες» «Θα κοιτούσα σε άλλα βιβλία με 
τροφή αυτή τη λέξη και θα την έβρισκα..» 
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα   
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης                                                                                   
«: Ναι, αλλά στην αρχή δεν το κατάλαβα,  για αυτό το διάβασα  δυο τρεις φορές Με τη δεύτερη 
ανάγνωση το κατάλαβα καλύτερα..» 
ΑΞΕΙΚΕΜΒ = Πολυσημική ανάγνωση εικόνων για εμβάθυνση κατανόησης                                                              
«…ενώ στη δεύτερη το διάβασα προσεκτικά, είδα και τις εικόνες που με βοήθησαν…» 
ΑΝΣΗΚΕΕΝ = Ανάπτυξη συμπεριληπτικών σημειώσεων με εστίαση στις κεντρικές έννοιες.                                  
«…να είχα ένα χαρτί από δίπλα μου και θα έγραφα σαν περίληψη την πρώτη σελίδα και μετά τη 
δεύτερη και να τα έχω και τα δύο να μου έβγαζε.. Μερικές φορές, όταν βαριέμαι το κάνω 
…ξεκινάω να διαβάζω και μερικές φορές πηγαίνω και φέρνω ένα χαρτί για να γράψω..» 
ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή 
διαπροσωπικής)          «- Ναι, επίσης ορισμένα πράγματα δεν τα κάνει ο πατέρας μου ή η μητέρα 
μου . - Και σκοπεύεις να τους πεις κάτι για αυτό; - Ναι» 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως πηγή πληροφοριών                                             
«Μερικές φορές τα πιστεύω αλλά σε αυτό το κείμενο τα πιστεύω επειδή αυτή είναι και 
διαιτολόγος και διατροφολόγος και θα έψαχνα ποια είναι αυτή στο ίντερνετ» 
ΑΞΜΑΕΡΕΜ = Αξιοποίηση κειμένου ως μαθησιακό ερέθισμα προς γνωστικό εμπλουτισμό                        
«Ίσως, για να δω από πού είναι και να μπω στο ίντερνετ να το ψάξω και να διαβάσω κι άλλο..» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο  (4) 
 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης  (2) ΣΥΚΟΙΝΠΡ = Σύνδεση περιεχομένου με την κοινωνική 
πραγματικότητα 
ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός 
εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της  
αναγνωστικής διαχείρισης  (1) 

ΑΞΚΕΛΕΠΟ = Αξιοποίηση κειμένου ως λεξιλογικό πόρο 
για μετασχηματιστική γνώση. 

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας (1) ΣΥΑΝΝΚΚΡ = Συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση νοηματικών 
κέντρων με κριτική αξιοποίηση (νοητικά ή γραπτά) 

 

 
ΣΥΚΟΙΝΠΡ = Σύνδεση περιεχομένου με την κοινωνική πραγματικότητα 
«Τα αντιγράφω ή μερικές λέξεις τις βάζω δικές μου… και αν, τι να πω …για τα χάμπουργκερ.. ο αδελφός 
μου τα τρώει θα του πω να μην τρώει ή θα του δώσω να διαβάσει το φύλλο που έγραψα εγώ» 
ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση 
  «Μ5: Ναι ας πούμε παλιά έπαιρνα πολύ συχνά fast food, τώρα βέβαια το έχω κόψει∙ μία φορά στους 
δύο μήνες… Κατάλαβα πως δεν το έχουμε ανάγκη∙ καλύτερα είναι αυτά που τρώμε από το σπίτι και 
εντάξει, να φας μία φορά το μήνα άντε δύο από το να τρως κάθε μέρα τέτοια…- Μ6 : Γενικά τα ίδια 
με τον Μιχάλη..» 
ΑΞΚΕΛΕΠΟ = Αξιοποίηση κειμένου ως λεξιλογικό πόρο για μετασχηματιστική γνώση.                                                        
«- Άρα από ό,τι καταλαβαίνω προσπαθείτε να αξιοποιείτε και λεξιλογικά το κείμενο σε σχέση με μία 
ανάλογη θεματική με το αντίστοιχο θέμα .-  Και εγώ, αν γράψω ένα κείμενο (Σε κάποια εργασία) για 
την τροφή και τους εφήβους μπορεί να πάρω και από αυτό το κείμενο..» 
ΣΥΑΝΝΚΚΡ = Συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση νοηματικών κέντρων με κριτική αξιοποίηση (νοητικά ή 
γραπτά) 
«Ναι, έχω δίπλα μου ένα φύλλο και στο τέλος υπογραμμίζω κάτι σημαντικά και τα γράφω…Τα 
αντιγράφω ή μερικές λέξεις τις βάζω δικές μου… και αν, τι να πω …για τα χάμπουργκερ.. ο αδελφός 
μου τα τρώει θα του πω να μην τρώει ή θα του δώσω να διαβάσει το φύλλο που έγραψα εγώ … και 
μου είπε η δασκάλα να γράψω κάτι  για τη διατροφή θα κοιτάξω το φύλλο [ εννοεί το σημείωμα που 
έχει γράψει]… - Άρα, το χρησιμοποιείς και σαν βοήθημα για τις εργασίες σου στο σχολείο. -  Ναι» 
 
 
Σύνολο= 12 κατηγορίες/ 24 κωδικοί (8+12+4) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΒ7α  

Το αναγνωστικό προφίλ της ΜΒ7α.  Η μαθήτρια διακρίνεται για υψηλές βαθμολογικές γλωσσικές 
επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Δείχνει ενδιαφέρον για τη μάθηση, διαθέτει συνέπεια, 
ιδιαίτερη επιμέλεια, υπευθυνότητα και ωριμότητα ως μαθήτρια και τη χαρακτηρίζει  διακριτικότητα 
αλλά και μαθησιακή «σύνεση» υπό την έννοια της συστηματικής επεξεργασίας κάθε γλωσσικού 
παραγόμενου, ώστε αυτό να αποτελεί αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης  προεργασίας. Η μαθήτρια 
εμφανίζει μια ισορροπία στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων με μια μικρή 
θετική απόκλιση στην παραγωγή γραπτού λόγου. Επέδειξε προθυμία και συνεργατικότητα κατά τη 
συμμετοχή της στην ερευνητική διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης. Στην προκαταρκτική 
συνοπτική συνέντευξη για μια αδρομερή διαμόρφωση του αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών 
δήλωσε καταρχάς ότι της αρέσει το διάβασμα με μια ιδιαίτερη προτίμηση σε εφηβικά λογοτεχνικά 
κείμενα μυθοπλασίας με αστυνομικό και περιπετειώδες περιεχόμενο, ενώ φαίνεται πως και οι δύο 
γονείς της  λειτουργούν ως πρότυπο ιδιαίτερα ενεργού αναγνώστη, με τη μητέρα να επηρεάζει πιο 
πολύ τα κειμενικά είδη που επιλέγει η ίδια η μαθήτρια ως αναγνώστρια. Ως βασικούς αναγνωστικούς 
πόρους αξιοποιεί τα βιβλία και καθόλου το διαδίκτυο που φαίνεται ότι το χειρίζεται αποκλειστικά ως 
υποστηρικτικό βοήθημα των σχολικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο   (11) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας   (4) 

ΓΡΑΝΔΙΘΕΠ = Γρήγορη επιλεκτική  ανάγνωση για  αρχική 
διερεύνηση θεματικού περιεχομένου (scimming) 
ΓΡΑΝΕΝΠΛΗ = Γρήγορη ανάγνωση για εντοπισμό 
πληροφοριών (scanning) (π.χ. λέξεις-κλειδιά, άγνωστο 
λεξιλόγιο, κτλ) 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 
του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου  

Γνωστικές ισχυρής επεξεργασίας  (2) ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
προετοιμασία κατανόησης  
ΠΡΑΞΣΥΔΡ= Πρόδρομη αξιοποίηση συνοδευτικών 
δραστηριοτήτων του κειμένου για υποβοήθηση κατανόησης  
 

Γνωστικές- Υποστηρικτικές  
αντισταθμιστικού τύπου    (1) 

ΧΡΕΞΠΗΓΛΕΞ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για  πρόδρομη γλωσσική εξομάλυνση 

Μεταγνωστικής προεργασίας  (3) 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και 
τρόπου ανάγνωσης 
ΠΡΤΡΑΝΕΞΚ = Προσχεδιασμός  στόχων και τρόπου 
ανάγνωσης ανάλογα με το κειμενικό είδος, το θεματικό 
περιεχόμενο, κ.ά. (εξωγενή κίνητρα). 
ΠΡΤΡΑΝΕΣΚ = Προσχεδιασμός στόχων και τρόπων 
ανάγνωσης ανάλογα με εσωτερικά κίνητρα (διάθεση, προσωπικό 
ενδιαφέρον, κτλ) 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κοινωνικοπολιτισμικής 
Αλληλεπίδρασης   (1) 

ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με 
κοινωνικές εμπειρίες 
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Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής 
τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο 
κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές χρήσης 
στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις 
υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή πλεονασμών, εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της 
έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης της παρακολούθησης της έκθεσης των 
δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη δυνάμενη καταγραφής στρατηγική 
που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του υποκειμένου ή ως 
αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση στρατηγικής 
προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 
 
ΓΡΑΝΔΙΘΕΠ = Γρήγορη επιλεκτική  ανάγνωση για  αρχική διερεύνηση θεματικού περιεχομένου 
ΓΡΑΝΕΝΠΛΗ = Γρήγορη ανάγνωση για εντοπισμό πληροφοριών (scanning) (π.χ. λέξεις-κλειδιά, 
άγνωστο λεξιλόγιο, κτλ 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου                                                                                       
« Και εγώ αρχικά κοιτάω τον τίτλο, μετά τις εικόνες» 
ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για προετοιμασία κατανόησης                                                         
«Εμένα μου ήρθε ένα κείμενο που πάλι- δεν ξέρω αν με  σας το είχαμε κάνει-  πάλι μιλούσε για την 
εξάρτηση. - Οπότε θυμήθηκες κάποια πράγματα από κει.  Πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσουν;- Ναι» 
ΠΡΑΞΣΥΔΡ = Πρόδρομη Αξιοποίηση συνοδευτικών δραστηριοτήτων του κειμένου για υποβοήθηση 
κατανόησης                            «Αν ήταν για μόνη μου στο σπίτι όχι, αν ήταν στο σχολείο ναι. Πρώτα 
θα κοιτούσα τις ασκήσεις και μετά το κείμενο… Ναι πρώτα θα διάβαζα τις ασκήσεις για να δω τι 
ζητάει και μετά θα διάβαζα το κείμενο, για να εντοπίσω αυτό που ζητάει» 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΕΞ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για  πρόδρομη γλωσσική 
εξομάλυνση                  «Και εγώ ρίχνω μία γρήγορη ματιά, βρίσκω λέξεις που ίσως με δυσκολεύουν 
μετά για να βρω τι μπορεί να σημαίνουν ,να καταλάβω και εγώ λίγο περισσότερο το θέμα, να βρω 
λέξεις κλειδιά που θα βοηθήσουν στην κατανόηση του κειμένου.» «…Λίγο πριν ξεκινήσω, ρίχνω 
μία ματιά σε όλο το κείμενο»  
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και τρόπου ανάγνωσης                                                               
«Εγώ σκέφτομαι ότι θα το διαβάσω πρώτα με μία γρήγορη ανάγνωση και μετά πιο προσεκτικά, 
για να το καταλάβω καλύτερα» 
ΠΡΤΡΑΝΕΞΚ = Προσχεδιασμός  στόχων και τρόπου ανάγνωσης ανάλογα με το κειμενικό είδος, το 
θεματικό περιεχόμενο, κ.ά. (εξωγενή κίνητρα). 
ΠΡΤΡΑΝΕΣΚ = Προσχεδιασμός στόχων και τρόπων ανάγνωσης ανάλογα με εσωτερικά κίνητρα 
(διάθεση, προσωπικό ενδιαφέρον, κτλ)                                                                                                                                                 
«Ναι και εγώ το θέμα, πρώτα θέλω να με ενδιαφέρει μετά  πως είμαι εκείνη τη στιγμή, τι διάθεση 
έχω. Άμα βαριέμαι π.χ. θα το διαβάσω πιο γρήγορα. Αν δεν με ενδιαφέρει το θέμα του κειμένου ..» 
ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με κοινωνικές εμπειρίες 
«Που μιλάει για την εξάρτηση γενικά στο ίντερνετ,  που είναι θέμα και για μας στη σημερινή 
κοινωνία και μας ενδιαφέρει» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο    (23) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας   (3) ΑΝΛΕΞΤΜΗ = Ανάλυση λέξης σε γνωστά τμήματα 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του 
κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
ΑΞΔΟΠΑΡ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής της 
παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης) 
 

Γνωστικές με μνημονική προτεραιότητα 
              (1) 

ΣΥΝΟΕΙΑΠ = Σύνδεση με  νοητική εικόνα ως 
απομνημονευτική τεχνική 
  

Γνωστικές- υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης (4) 

ΠΑΛΕΔΙΑΝ = Παράλειψη λέξης/φράσης για διευκόλυνση 
της ανάγνωσης 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από 
έγκυρα πρόσωπα 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας    (3) 
 

ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον 
αναγνωστικό στόχο 
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για 
κατανόηση (ή ερμηνεία) 
ΑΙΧΡΣΤΚΑ = Αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών 
κατανόησης κειμένου 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 
επεξεργασίας   (1) 

ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή 
κατανόηση) κειμένου          

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας   (2) ΔΙΝΟΑΛΕΡΠ = Διατήρηση  της νοητικής αλληλουχίας του 
κειμένου ως μέσο ερμηνευτικής προλείανσης. 
ΔΗΑΝΠΛΠΑ =  Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των 
παραγράφων (γραπτώς ή νοητά) 

Μεταγνωστικής ερμηνευτικής  
επεξεργασίας     (1) 

ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών στοιχείων 
για αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης /ερμηνείας  

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης  (1) ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με 
προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας κριτικής ΑΞΜΟΠΟΚΙΑ = Αξιολόγηση μορφολογικής ποικιλίας (λ.χ. 
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προσέγγισης   (1) 
 

πολυτροπικότητα) ως αναγνωστικό κίνητρο 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης (6) ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με 
κοινωνική πραγματικότητα                                             
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και 
συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς 
και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας 
κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που 
υπερβαίνουν τα «όρια» του κειμένου 
ΠΡΕΠΑΠΣΤ = Προβληματισμός και επανέλεγχος απόψεων, 
στάσεων, αξιών. 

 
ΑΝΛΕΞΤΜΗ = Ανάλυση λέξης σε γνωστά τμήματα 
«Ναι, και εγώ στο «αυτοεικόνα» το σκέφτηκα και το έκανα, γιατί ταίριαζε η λέξη. Και εμένα αυτό με 
δυσκόλεψε και με βοήθησε» 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
«: Εγώ θέλω να το διαβάσω πιο αργά, με μεγαλύτερη προσοχή κάθε παράγραφο» «Όχι, δεν θα 
άλλαζε τόσο πολύ το νόημα, οπότε θα μας φαινόταν ότι όλο λέει το ίδιο. Ενώ εδώ καταλαβαίνεις που 
αλλάζει το νόημα και δίνεις περισσότερη σημασία στο κάθε νόημα της παραγράφου» 
ΑΞΔΟΠΑΡ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής της παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης)                                            
« (ενν. με βοήθησε να αντιληφθώ το νόημα της παραγράφου) ..Η αρχή της παραγράφου που λέει 
υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι και μετά άνω-κάτω τελεία… Γιατί στην αρχή μας εισάγει στο νόημα της 
παραγράφου» « Εγώ πάλι διάβασα την πρώτη πρόταση και κατάλαβα ότι θα μιλάει για τη χώρα μας, 
για τα ποσοστά εθισμού στη χώρα μας» 
ΣΥΝΟΕΙΑΠ = Σύνδεση με  νοητική εικόνα ως απομνημονευτική τεχνική ««Όχι, μόνες τους μου 
δημιουργούνται οι εικόνες αλλά μου μένει περισσότερο με τις εικόνες» 
ΠΑΛΕΔΙΑΝ = Παράλειψη λέξης/φράσης για διευκόλυνση της ανάγνωσης 
 «Εγώ θα σκεφτόμουνα ότι από τη στιγμή που έχω καταλάβει το νόημα της παραγράφου δεν 
χρειάζεται να επιμείνω τόσο πολύ..» 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου 
«Και εγώ μόνο κάποιες λέξεις είχα αλλά διαβάζοντας παρακάτω κατάλαβα το νόημα της λέξης»  
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα 
«Και εγώ ή στο ίντερνετ ή θα ρωτούσα κάποιον μεγαλύτερο» 
ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον αναγνωστικό στόχο 
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για κατανόηση (ή ερμηνεία) 
«Αν ήταν για μόνη μου στο σπίτι όχι, αν ήταν στο σχολείο ναι. Πρώτα θα κοιτούσα τις ασκήσεις και 
μετά το κείμενο… Ναι πρώτα θα διάβαζα τις ασκήσεις για να δω τι ζητάει και μετά θα διάβαζα το 
κείμενο, για να εντοπίσω αυτό που ζητάει» 
ΑΙΧΡΣΤΚΑ = Αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου 
«..Γιατί, για να τα έχουμε με μαύρα θέλει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση. Γιατί είναι το κύριο...» 
ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή 
κατανόηση) κειμένου    «…Μεγαλύτερη βάση στις μαυρισμένες λέξεις αυτές που είναι με πλάγια 
γράμματα, γιατί έχουν περισσότερα να μας πουν αυτά ..» 
ΔΙΝΟΑΛΕΡΠ = Διατήρηση  της νοητικής αλληλουχίας του κειμένου ως μέσο ερμηνευτικής προλείανσης  «..  
Ναι και εγώ περιμένω να μου πει τα αρνητικά, όπως ο Μ3, αφού πριν είπε τα θετικά… Όντως είδα 
ότι εδώ λέει τα αρνητικά, όπως περίμενα» 
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 ΔΗΑΝΠΛΠΑ =  Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των παραγράφων (γραπτώς ή νοητά) 
«..Στο μυαλό μου, ναι .. δίνω κάποιον πλαγιότιτλο στις παραγράφους»  
  ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών στοιχείων για αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης 
/ερμηνείας  
«…Ότι παρόλο που είναι ένα επιστημονικό κείμενο, είναι γραμμένο απλά, ώστε να το καταλαβαίνουν 
τα παιδιά και έτσι δεν με δυσκόλεψε να βγάλω νόημα…» 
ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 
ΑΞΜΟΠΟΚΙΑ = Αξιολόγηση μορφολογικής ποικιλίας (λ.χ. πολυτροπικότητα) ως αναγνωστικό κίνητρο 
«(Συμφώνησε στην άποψη ότι αξιολογεί και προσέχει ιδιαίτερα ένα κείμενο με μορφολογική ποικιλία, 
καθώς το καθιστά ενδιαφέρον και λιγότερο μονότονο) 
ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με κοινωνική πραγματικότητα          
  « ..  Ναι και εγώ έδωσα σημασία στα έντονα και πλάγια γράμματα και σκέφτηκα ότι και εγώ  
προτιμώ να επικοινωνώ  με το ίντερνετ, γιατί είναι οικονομικότερος τρόπος από ότι το τηλέφωνο. 
Και συμφώνησα με αυτά που λέει μέσα στο κείμενο..» 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες                          
«..και εγώ το ίδιο∙ το κείμενο που είχα υπόψη δεν ήταν σαν αυτό αλλά δεν με πείραξε..» 
ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα 
«Και εμένα μου άρεσε η ερώτηση, που σε προβληματίζει, γιατί μόλις τη διάβασα και εγώ σταμάτησα 
να σκεφτώ την απάντηση. Και μετά διάβασα παρακάτω.. Ας πούμε, όπως εδώ. Σταμάτησα να 
σκεφτώ την ερώτηση, να δω αν συμφωνώ με αυτό που λέει το κείμεν 
ο. Και γενικά μου αρέσει, γιατί καταλαβαίνω περισσότερο τι θέλει να πει, το κάνω συχνά..» 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
«Εμένα με προβληματίζει και σκέφτομαι, αν ένα κείμενο είναι έγκυρο αλλά επειδή ξέρω ότι μπορεί 
και να μην είναι στο πίσω μέρος του  μυαλού  μου  δεν το δίνω και πολλή σημασία»                     «.. 
Από που το έχω δει, σε ποιο site.. Μπορεί να μην το εμπιστεύομαι αυτό το site..» «  Στο τέλος 
διαβασα και παρακάτω  και σκέφτηκα ότι μπορούμε να το εμπιστευτούμε που λέει  ότι είναι από 
μεταπτυχιακή έρευνα, από τρία διαφορετικά άρθρα..» 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που υπερβαίνουν τα «όρια» του κειμένου                                                        
«- Τι σκέφτηκες διαβάζοντας αυτό;  -  Ότι μπορεί και άλλα άτομα να μην ξέρουν ότι είναι εθισμένα 
στο ίντερνετ και τελικά να είναι -  Άρα το συσχετίζεις  κάπως με τη δική σου πραγματικότητα,  με 
την καθημερινότητά σου και τους φίλους σου; - Ναι..» «- Γενικά σας ενδιαφέρει τα κείμενα που 
διαβάζετε να τα συνδέετε με την πραγματικότητα σας; - Ναι …Γιατί αλλιώς θα ήταν βαρετό.» 
ΠΡΕΠΑΠΣΤ = Προβληματισμός και επανέλεγχος απόψεων, στάσεων, αξιών 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο  (7) 
 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές βαθιάς ανασκοπικής 
επεξεργασίας   (1) 

ΑΝΕΛΕΠΕΙ = Ανασκοπικός έλεγχος επαλήθευσης 
εικασιών περιεχομένου  

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης  (1) ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού 
περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  δράση/στάση 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της  
αναγνωστικής διαχείρισης    (1) 

ΑΝΣΤΚΕΕΙ = Αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάλογα με το 
κειμενικό είδος 

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας (4) 
 

ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και αξιολόγησης 
περιεχομένου 
ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, στοχασμός και αξιολόγηση της 
ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με το θέμα 
του κειμένου 
ΑΝΚΕΕΞΣΥ = Αναζήτηση ομοθεματικών κειμένων για εξαγωγή 
συμπεράσματος 
ΑΞΚΕΔΙΜΑΣ = Αξιοποίηση κειμένου ως αφόρμηση για 
διεύρυνση μαθησιακών στόχων 

 
ΑΝΕΛΕΠΕΙ = Ανασκοπικός έλεγχος επαλήθευσης εικασιών περιεχομένου                                                                             
«Εγώ, αφού τελειώσω, σκέφτομαι αν ταίριαζαν αυτά που είχα υποθέσει τι μπορεί να περιέχει το κείμενο..» 
ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση «Και εγώ το ίδιο.. Το πώς μπορείς να απεξαρτηθείς από το ίντερνετ, γιατί μπορεί να συμβεί 
και σε μένα ή σε κάποιους άλλους γύρω μου και είναι χρήσιμο..»  
ΑΝΣΤΚΕΕΙ = Αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάλογα με το κειμενικό είδος 
 «Και εγώ αυτό για τις παραγράφους… Όταν είναι να μάθω κάτι, το διαβάζω παράγραφο παράγραφο.  Ας 
πούμε στην ιστορία ή στα θρησκευτικά.. αλλιώς νομίζω μόνα τους μου βγαίνουν, δεν τα σκέφτομαι εγώ την 
ώρα που τα διαβάζω… Κάποια κείμενα το μόνο που έχω κάνει είναι που σκέφτομαι στην αρχή να τα 
διαβάζω γρήγορα μία φορά και μετά αργά.» 
ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης , ελέγχου  και αξιολόγησης περιεχομένου 
ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, στοχασμός και αξιολόγηση της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε 
σχέση με το θέμα του κειμένου «Ναι και εγώ πολλές φορές έρχομαι σε αντίθεση με αυτά που λέει το κείμενο. 
Μπορεί και ένας φίλος μου που έχουμε διαβάσει το ίδιο κείμενο  με μένα να διαφωνεί και να μην  του 
άρεσε…  Δεν πιστεύει ότι αυτό είναι αλήθεια  ενώ εγώ να πω ότι είναι σωστά. Δηλαδή ο καθένας το βλέπει 
αλλιώς το κείμενο που διαβάζει..» 
ΑΝΚΕΕΞΣΥ = Αναζήτηση ομοθεματικών κειμένων για εξαγωγή συμπεράσματος                                                             
«Ναι και εγώ πολλές φορές έρχομαι σε αντίθεση με αυτά που λέει το κείμενο..» 
«Και μένα αυτό για τις ώρες (ενν. νομίζω ότι δεν μου απαντήθηκε, δεν με κάλυψε), γιατί δεν λέει για κάθε 
ηλικία πόσες ώρες μπορείς να είσαι μέσα στο ίντερνετ και ναι μπορεί να το έψαχνα και εγώ στο ίντερνετ, να 
έβρισκα την απάντηση..» 
ΑΞΚΕΔΙΜΑΣ = Αξιοποίηση κειμένου ως αφόρμηση για διεύρυνση μαθησιακών στόχων 
 
Σύνολο= 19 Κατηγορίες/ 41 κωδικοί (11+23+7) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΒ8α  

Το αναγνωστικό προφίλ της ΜΒ8α.  Η μαθήτρια διακρίνεται για υψηλές βαθμολογικές γλωσσικές 
επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Δείχνει ενδιαφέρον για τη μάθηση, διαθέτει συνέπεια, 
ιδιαίτερη επιμέλεια, υπευθυνότητα και ωριμότητα ως μαθήτρια και τη χαρακτηρίζει  διακριτικότητα 
αλλά και μαθησιακή «σύνεση» υπό την έννοια της γνωστικής δεκτικότητας συνδυαστικά με την 
κριτική αφομοίωση αλλά και  συστηματικής επεξεργασίας των γλωσσικών παραγόμενων, ώστε αυτό 
να αποτελεί αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης  προεργασίας. Η μαθήτρια εμφανίζει μια ισορροπία στην 
καλλιέργεια και ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων με μια μικρή θετική απόκλιση στην παραγωγή 
γραπτού λόγου. Επέδειξε προθυμία και συνεργατικότητα κατά τη συμμετοχή της στην ερευνητική 
διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης και φάνηκε να διατυπώνει πολύ προσεχτικές και 
ειλικρινείς αναφορές. Στην προκαταρκτική συνοπτική συνέντευξη για μια αδρομερή διαμόρφωση 
του αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών δήλωσε καταρχάς ότι έχει περιορισμένο αναγνωστικό 
ενδιαφέρον για εξωσχολικά κείμενα  τα οποία , όταν το θελήσει, τα αναζητά- κυρίως λογοτεχνικού 
είδους- μέσα στο διαδίκτυο. Οι γονείς της δεν αναπτύσσουν αναγνωστική δραστηριότητα, για 
διαφορετικούς λόγους ο καθένας. 

 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο  (10) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας  (5) 

ΓΡΑΝΔΙΘΕΠ = Γρήγορη επιλεκτική  ανάγνωση για  αρχική 
διερεύνηση θεματικού περιεχομένου (scimming) 
ΓΡΑΝΕΝΠΛΗ = Γρήγορη ανάγνωση για εντοπισμό 
πληροφοριών (scanning) (π.χ. λέξεις-κλειδιά, άγνωστο 
λεξιλόγιο, κτλ) 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη 
περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
  

Γνωστικές ισχυρής επεξεργασίας   (1)  ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
προετοιμασία κατανόησης  

Μεταγνωστικής προεργασίας (3) 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και 
τρόπου ανάγνωσης 
ΠΡΤΡΑΝΕΞΚ = Προσχεδιασμός  στόχων και τρόπου 
ανάγνωσης ανάλογα με το κειμενικό είδος, το θεματικό 
περιεχόμενο, κ.ά. (εξωγενή κίνητρα). 
ΠΡΤΡΑΝΕΣΚ = Προσχεδιασμός στόχων και τρόπων 
ανάγνωσης ανάλογα με εσωτερικά κίνητρα (διάθεση, 
προσωπικό ενδιαφέρον, κτλ) 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κοινωνικοπολιτισμικής  
Αλληλεπίδρασης  (1) 

ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με 
κοινωνικές εμπειρίες 
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Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της 
παρακολούθησής τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς 
προηγείται ο κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές 
χρήσης στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις 
υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή πλεονασμών, εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της 
έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης της παρακολούθησης της έκθεσης των 
δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη δυνάμενη καταγραφής στρατηγική 
που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του υποκειμένου ή ως 
αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση 
στρατηγικής προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 
 
ΓΡΑΝΔΙΘΕΠ = Γρήγορη επιλεκτική  ανάγνωση για  αρχική διερεύνηση θεματικού περιεχομένου 
(scimming) 
«Του ρίχνω μία γρήγορη ματιά. Έτσι για να το καταλάβω καλύτερα τη δεύτερη… Περίπου πως 
είναι το κείμενο, το θέμα του ..» 
ΓΡΑΝΕΝΠΛΗ = Γρήγορη ανάγνωση για εντοπισμό πληροφοριών (scanning) (π.χ. λέξεις-κλειδιά, 
άγνωστο λεξιλόγιο, κτλ) 
 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου 
«Διαβάζω τον τίτλο… Για να ξέρω σε τι αναφέρεται το κείμενο»  
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 
«Όχι, την είχα δει αλλά δεν την είχα καταλάβει ∙ τώρα την κατάλαβα..»  
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
«Στα μαύρα γράμματα…Εκεί πέφτει το μάτι μου και μάλλον έχουν κάποια σημασία για να είναι 
μαύρα» 
ΑΝΠΡΓΝΚΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για προετοιμασία κατανόησης 
«…(είναι θέμα και για μας στη σημερινή κοινωνία και μας ενδιαφέρει) συμφωνώ με την άποψη 
αυτή» «Σκέφτηκα συνήθως τις συζητήσεις που κάνω με τη μαμά μου για τέτοια θέματα. Στο 
σχολείο κάνουμε κάποιες συζητήσεις, τέτοια πράγματα…» 
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και τρόπου ανάγνωσης 
«…θα διαβάσω δεύτερη φορά, απλά μπορεί να χρειαστεί κι άλλη φορά μία παράγραφο… Και 
εγώ το διαβάζω μία φορά γρήγορα και μετά τη δεύτερη φορά, αν δεν καταλάβω κάποια 
παράγραφο, την ξαναδιαβάζω» 
 ΠΡΤΡΑΝΕΞΚ = Προσχεδιασμός  στόχων και τρόπου ανάγνωσης ανάλογα με το κειμενικό είδος, το 
θεματικό περιεχόμενο, κ.ά. (εξωγενή κίνητρα). 
ΠΡΤΡΑΝΕΣΚ = Προσχεδιασμός στόχων και τρόπων ανάγνωσης ανάλογα με εσωτερικά κίνητρα 
(διάθεση, προσωπικό ενδιαφέρον, κτλ) 
«Σίγουρα εξαρτάται από το θέμα αλλά και από το πού βρίσκομαι.  Αλλιώς θα διαβάσω ένα 
κείμενο όταν είμαι σε ένα χώρο με πολλά άτομα και αλλιώς όταν είμαι μόνη μου. Όταν είμαι 
μόνη μου διαβάζω καλύτερα… Δεν ξέρω, νομίζω (ενν. διαβάζω πιο προσεχτικά και με 
ενδιαφέρον) τα άρθρα που θα έχουν κάτι σχετικό που με προβληματίζει, κάτι τέτοιο…» 
ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με κοινωνικές εμπειρίες  
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο   (25) 
 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας   (4) ΑΞΠΡΕΜΠΚΑ = Αξιοποίηση προσωπικών εμπειριών για 
κατανόηση  
ΑΝΛΕΞΤΜΗ = Ανάλυση λέξης σε γνωστά τμήματα 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του 
κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
ΑΞΔΟΠΑΡ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής της 
παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης) 

Γνωστικές με μνημονική 
 προτεραιότητα    (1)                                      

ΑΞΔΟΜΝΔΙ = Αξιοποίηση της οργανωτικής δομής του 
κειμένου (λ.χ. παράγραφοι) για μνημονική διευκόλυνση  

Γνωστικές- υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης (4) 

ΠΑΛΕΔΙΑΝ = Παράλειψη λέξης/φράσης για διευκόλυνση 
της ανάγνωσης 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 
ΑΝΛΕΣΥΔΙΑ = Αντικατάσταση λέξεων με χρήση 
συνωνύμων για διευκόλυνση της ανάγνωσης 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  

Μεταγνωστικής επεξεργασίας   (3) 
 

ΠΡΑΝΠΕΚΕΙ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο 
περιεχόμενο του κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το ενδιαφέρον, αν 
άπτεται της πραγματικότητας του υποκειμένου, κτλ) 
ΑΞΔΟΕΝΚΑ = Αξιολόγηση κειμενικών δομών ως 
παράγοντα ενίσχυσης της κατανόησης 
ΑΙΧΡΣΤΚΑ = Αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών 
κατανόησης κειμένου 
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Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 
ερμηνευτικής επεξεργασίας   (1) 

ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή 
κατανόηση) κειμένου          

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής  
επεξεργασίας   (2) 

ΑΞΕΙΚΕΜΒ = Πολυσημική ανάγνωση εικόνων για 
εμβάθυνση κατανόησης 
ΔΗΑΝΠΛΠΑ =  Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των 
παραγράφων (γραπτώς ή νοητά) 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης (2) ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με 
προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 
ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση 
κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή διαπροσωπικής) 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας κριτικής (2)  ΑΥΑΝΔΙΑΥ = «Αυτοπαρακολούθηση» της αναγνωστικής 
διαδικασίας και αναγνωστική «αυτεπίγνωση» 
ΑΞΜΟΠΟΚΙΑ = Αξιολόγηση μορφολογικής ποικιλίας (λ.χ. 
πολυτροπικότητα) ως αναγνωστικό κίνητρο 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης (6) ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με 
κοινωνική πραγματικότητα                                             
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων 
πληροφοριών/γνώσεων 
ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς 
και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας 
κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που 
υπερβαίνουν τα «όρια» του κειμένου 
ΠΡΕΠΑΠΣΤ = Στοχασμός και επανέλεγχος απόψεων, 
στάσεων, αξιών. 
 

 
 

ΑΞΠΡΕΜΠΚΑ = Αξιοποίηση προσωπικών εμπειριών για κατανόηση                                                                                        
«Μου άρεσε και για το θέμα αλλά και για την έρευνα που έγινε με τη φοιτήτρια και μένα. 
Γιατί μπορεί επειδή έχει εξελιχθεί η τεχνολογία και το διαδίκτυο μπορεί και εμείς χωρίς να το 
φανταστούμε να είμαστε εθισμένοι»                                                                                                       
ΑΝΛΕΞΤΜΗ = Ανάλυση λέξης σε γνωστά τμήματα                                                                                                            
«Τη λέξη ¨αυτοεικόνα¨ επειδή είναι σύνθετη νομίζω ¨από την εικόνα για τον εαυτό τους¨» 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου (λ.χ. των παραγράφων)                                             
ΑΞΔΟΠΑΡ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής της παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης)                                     
«Εμένα μου άρεσε που ξεκινάει με μία ερώτηση στην αρχή που σε προβληματίζει.. Γιατί 
νομίζω ότι σου κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον»                                                                                         
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ΑΞΔΟΜΝΔΙ = Αξιοποίηση της οργανωτικής δομής του κειμένου (λ.χ. παράγραφοι) για μνημονική 
διευκόλυνση  ΠΑΛΕΔΙΑΝ = Παράλειψη λέξης/φράσης για διευκόλυνση της ανάγνωσης                                                                      
«…Εγώ θα πήγαινα παρακάτω»                                                                                                          
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου                                                     
ΑΝΛΕΣΥΔΙΑ = Αντικατάσταση λέξεων με χρήση συνωνύμων για διευκόλυνση της ανάγνωσης                                           
«Εγώ είχα κάποιες δυσκολίες με λίγες λέξεις αλλά επειδή συμβαίνει αυτό, όταν διαβάζω 
καινούργια κείμενα προσπαθώ να τις αντικαταστήσω με άλλες λέξεις από το νόημα∙ να 
καταλάβω τι σημαίνουν»                                                                                                                                
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση                                   
«(ενν.… θα έμπαινα στο ίντερνετ..) ...Και εγώ.»                                                                                 
ΠΡΑΝΠΕΚΕΙ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο περιεχόμενο του κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το 
ενδιαφέρον, αν άπτεται της πραγματικότητας του υποκειμένου, κτλ)                                                                                                                      
«Ναι, για παράδειγμα στις τρεις πρώτες παραγράφους. Δεν μου φάνηκε τόσο ενδιαφέρον 
αλλά μετά με τις έρευνες εκεί μετά άρχισε να μου αρέσει πιο πολύ. Και έτσι το διάβασα πιο 
προσεκτικά, επειδή μου άρεσε πιο πολύ. Και ότι το σημείο αυτό είναι πιο ωραίο..»                                                                                                                               
ΑΞΔΟΕΝΚΑ = Αξιολόγηση κειμενικών δομών ως παράγοντα ενίσχυσης της κατανόησης (συμφωνεί 
με την αναφορά «..εδώ καταλαβαίνεις που αλλάζει το νόημα και δίνεις περισσότερη σημασία 
στο κάθε νόημα της παραγράφου» και προσθέτει «..Και επίσης αν ήταν ένα μονοκόμματο 
κείμενο, εγώ θα βαριόμουν να το διαβάσω, γιατί θα φαινόταν όλο το ίδιο..»)                                                                                                                                                  
ΑΙΧΡΣΤΚΑ = Αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου                                                                              
«Ναι, θυμάμαι  στο δημοτικό η δασκάλα μας μάς έλεγε να διαβάζουμε το κείμενο παράγραφο 
παράγραφο, για να το μαθαίνουμε και όντως αυτό κάνω»                                                                              
ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία 
(ή κατανόηση) κειμένου                                                                                                                                                                           
(Η μαθήτρια συμφωνεί με τη διατύπωση «Γιατί, για να τα έχουμε με μαύρα θέλει να δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση .Γιατί είναι το κύριο...») «Επίσης έδωσα προσοχή στα πλάγια και στα 
έντονα γράμματα»                                                                                                                                                              
ΑΞΕΙΚΕΜΒ = Πολυσημική ανάγνωση εικόνων για εμβάθυνση κατανόησης                                                        
«Στην τελευταία παράγραφο είδα τον τίτλο κάτω από την εικόνα.. Ναι, παρατήρησα λίγο την 
εικόνα και διάβασα το κείμενο… Όχι, την είχα δει αλλά δεν την είχα καταλάβει ∙ τώρα την 
κατάλαβα… Γιατί διάβασα τα μαύρα γράμματα από πάνω και σκέφτηκα αν και οι γονείς μου 
μου βάζουν όρια στο διαδίκτυο και έβαλα τον εαυτό μου σε κάποιο ποσοστό..»                                                                                                                                
ΔΗΑΝΠΛΠΑ =  Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των παραγράφων (γραπτώς ή νοητά)                                     
«- Δηλαδή, είναι σαν να έδωσες με το μυαλό σου έναν πλαγιότιτλο, σωστά; - Κάποιες φορές 
ναι αλλά δεν το κάνω γραπτά..»                                                                                                                        
ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες                                                                
ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή 
διαπροσωπικής)       
«..Είναι, για παράδειγμα, εδώ που λέει για την ανωνυμία των ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και κάποιοι γνωστοί μου για παράδειγμα στο Facebook.. μπορεί να δέχονται 
άτομα που δεν τα  ξέρουνε. Οπότε καλό θα είναι να τους πω για παράδειγμα να διαβάσουν 
αυτό το κείμενο»     
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ΑΥΑΝΔΙΑΥ = «Αυτοπαρακολούθηση» της αναγνωστικής διαδικασίας και αναγνωστική 
«αυτεπίγνωση»     
 «Εγώ συνήθως τις σκέψεις τις κάνω μέσα στην ανάγνωση, οπότε στο τέλος δεν σκέφτομαι 
κάτι επιπλέον εκτός αν είναι κάτι στην τελευταία παράγραφο πριν το τέλος.»                                        
ΑΞΜΟΠΟΚΙΑ = Αξιολόγηση μορφολογικής ποικιλίας (λ.χ. πολυτροπικότητα) ως αναγνωστικό 
κίνητρο «(Συμφώνησε στην άποψη ότι αξιολογεί και προσέχει ιδιαίτερα ένα κείμενο με 
μορφολογική ποικιλία, καθώς το καθιστά ενδιαφέρον και λιγότερο μονότονο)                                                                                   
ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με κοινωνική πραγματικότητα                                                                                 
«..Ναι και εγώ το ίδιο (ενν. αναρωτιέμαι και εκφράζω τη δική μου στάση/άποψη για το θέμα 
της παραγράφου που θίγει ο συγγραφέας), όπως και στην επόμενη παράγραφο, να πω;  
σκέφτηκα και εγώ κάποια πράγματα για τον εαυτό μου και για τους φίλους μου, σε συμφωνία 
με το κείμενο.. (ενν. επιβεβαίωσα ό, τι λέει το κείμενο) Ναι…» «Εγώ εκεί που λέει ότι το 
πρόβλημα είναι συχνότερο στα αγόρια.. Πιστεύω πως όχι, διαφώνησα ∙  απλά νομίζω πως δεν 
έχει σημασία το φύλο, γιατί και τα κορίτσια μπορεί να είναι εθισμένα στο δίκτυο»                                                                                                                  
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων πληροφοριών/γνώσεων                                                                   
«Νομίζω πως όχι γιατί τελικά ήταν ένα καινούργιο κείμενο και δεν είχε σχέση με όλα αυτά 
που θυμήθηκα»                                                                                                                                                      
ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα                         
«Σίγουρα προσπαθεί να καταλάβουμε κάποια πράγματα για το διαδίκτυο… Να δούμε αν 
είμαστε και εμείς εθισμένοι και αυτό» 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως πηγή πληροφοριών                                                        
«(ενν. «το θεωρώ έγκυρο γιατί ..»… είναι ένα κείμενο που λέει σημαντικά πράγματα και ότι 
μας δίνεται στο σχολείο  και γενικά τα κείμενα που μας δίνουν στο σχολείο είναι έγκυρα… 
γιατί στο διαδίκτυο ο καθένας μπορεί να ανεβάσει ό,τι θέλει ..» «Εγώ εκεί που λέει ότι το 
πρόβλημα είναι συχνότερο στα αγόρια.. Πιστεύω πως όχι, διαφώνησα ∙  απλά νομίζω πως δεν 
έχει σημασία το φύλο, γιατί και τα κορίτσια μπορεί να είναι εθισμένα στο δίκτυο»                                                                                                            
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που υπερβαίνουν τα «όρια» του κειμένου                                                        
«Εγώ θα περίμενα από το κείμενο να λέει πόσες ώρες περίπου είναι καλό να καθόμαστε κατά 
μέσο όρο στο Internet για να έχω περίπου τον έλεγχο και αν θα πρέπει τελικά οι γονείς να μας 
ελέγχουν να μας βάζουν όρια.»                                                                                                                    
ΠΡΕΠΑΠΣΤ = Προβληματισμός και επανέλεγχος απόψεων, στάσεων, αξιών                                                                               
«γιατί αναφέρεται σε έρευνες και στα ποσοστά εξάρτησης στη χώρα μας. Βασικά εγώ 
περίμενα να είναι παραπάνω αλλά εντάξει …» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο  (6) 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης  (1) ΣΥΚΟΙΝΠΡ = Σύνδεση περιεχομένου με την κοινωνική 
πραγματικότητα 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της  
αναγνωστικής διαχείρισης     (1) 

ΑΥΑΠΑΝΣΤ = Αυτοπροσδιοριστική αποτίμηση 
διαμόρφωσης αναγνωστικών στρατηγικών 

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας (4) 
 

ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και 
αξιολόγησης περιεχομένου 
ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, στοχασμός και αξιολόγηση της 
ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με το 
θέμα του κειμένου 
ΑΞΚΕΔΙΜΑΣ = Αξιοποίηση κειμένου ως αφόρμηση για 
διεύρυνση μαθησιακών στόχων 
ΣΤΕΠΑΠΣΤ = Στοχασμός και επανέλεγχος απόψεων, 
στάσεων, αξιών 

 

 
ΣΥΚΟΙΝΠΡ = Σύνδεση περιεχομένου με την κοινωνική πραγματικότητα 
«…Γιατί στην εποχή μας, που το ίντερνετ το χρησιμοποιούμε πολύ, μπορεί κάποιος να μην 
φαντάζεται ότι είναι εθισμένος στην τεχνολογία αλλά αν του ζητηθεί κάτι παρόμοιο, μπορεί να 
μην μπορεί και αυτός να αντέξει.»  
ΑΥΑΠΑΝΣΤ = Αυτοπροσδιοριστική αποτίμηση διαμόρφωσης αναγνωστικών στρατηγικών                                 
«..Όχι, νομίζω ότι κρίνω το κείμενο που διαβάζω, όπως και πριν που δεν συμφωνούσα ότι μόνο 
τα αγόρια μπορούν να εθιστούν» «..Ναι, κάποιες φορές άμα έχει επιχειρήματα μπορεί να το 
ξανασκεφτώ και να αλλάξω άποψη» 
ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και αξιολόγησης περιεχομένου 
«Εγώ θα περίμενα από το κείμενο να λέει πόσες ώρες περίπου είναι καλό να καθόμαστε κατά 
μέσο όρο στο Internet για να έχω περίπου τον έλεγχο και αν θα πρέπει τελικά οι γονείς να μας 
ελέγχουν να μας βάζουν όρια.» 
ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, στοχασμός και αξιολόγηση της ποικιλομορφίας των απόψεων και 
στάσεων σε σχέση με το θέμα του κειμένου 
«Ναι, σκέφτομαι ότι κάποιος άλλος μπορεί να μην συμφωνεί με αυτό που διαβάζει Μπορεί να 
εμπιστεύεται αλλού κάποια άλλα κείμενα.» 
ΑΞΚΕΔΙΜΑΣ = Αξιοποίηση κειμένου ως αφόρμηση για διεύρυνση μαθησιακών στόχων 
«- Υπήρχε περίπτωση να το ψάξεις και λίγο περισσότερο αυτό; - Ναι, μάλλον»  
ΣΤΕΠΑΠΣΤ = Στοχασμός και επανέλεγχος απόψεων, στάσεων, αξιών  
«..Ναι, κάποιες φορές άμα έχει επιχειρήματα μπορεί να το ξανασκεφτώ και να αλλάξω άποψη» 
 
 
Σύνολο= 16 Κατηγορίες/ 41 κωδικοί (10+25+6) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΒ΄9β  

Το αναγνωστικό προφίλ του ΜΒ΄9β : Ο μαθητής διακρίνεται για μεσαίου επιπέδου βαθμολογικές 
γλωσσικές επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Διαθέτει αρκετά υψηλό γνωστικό-μαθησιακό 
υπόβαθρο που δε συνοδεύεται από αντίστοιχα υψηλά μαθησιακά κίνητρα, δείχνει ένα σχετικό αλλά 
ανισοβαρές ενδιαφέρον για τη μάθηση, κατά περίπτωση συνέπεια και  επιμέλεια,  και μια μέτρια 
διάθεση συμμετοχικότητας στις ενδοσχολικές διδακτικές δραστηριότητες. Όσον αφορά στην 
καλλιέργεια των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων  επισημαίνονται κάποιες διαχειρίσιμες αδυναμίες  
κυρίως στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου ενώ παρουσιάζει μια μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα στην κατανόηση του λόγου (γραπτού και προφορικού). Επέδειξε σχετική 
προθυμία και συνεργατικότητα κατά τη συμμετοχή του στην ερευνητική διαδικασία της προφορικής 
εξωτερίκευσης. Στην προκαταρκτική συνοπτική συνέντευξη για μια αδρομερή διαμόρφωση του 
αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών δήλωσε ότι καταρχήν δεν έχει αναπτύξει σε υψηλό 
επίπεδο τη φιλαναγνωσία του και οι αναγνωστικές του επιλογές στρέφονται περιορισμένα και αυτές 
σε εφηβικά κείμενα μυθοπλασίας  αστυνομικού τύπου και περιπετειώδους  πλοκής ή σε διάφορα 
δημοσιογραφικά άρθρα με αθλητικό/ποδοσφαιρικό περιεχόμενο ή περιοδικά και κόμικ της αρεσκείας 
του (εσωτερικό κίνητρο ανάγνωσης). Ανέφερε επίσης την υφιστάμενη υψηλή φιλαναγνωσία του 
πατέρα του και τη χαμηλή της μητέρας του χωρίς να δηλώσει αν αντιλαμβάνεται την συμπεριφορά 
τους ως καθοριστικό αναγνωστικό πρότυπο επίδρασης στις ατομικές του συνήθειες φιλαναγνωσίας. 
 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο    (8) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας     (3) 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη 
περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΑΞΠΡΠΛΔΙΚ = Αξιοποίηση προ-κειμενικών πληροφοριών 
για διευκόλυνση κατανόησης.  

Μεταγνωστικής προεργασίας    (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης 
στρατηγικών κατανόησης κειμένου   
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και 
τρόπου ανάγνωσης 
ΠΡΤΡΑΝΕΞΚ = Προσχεδιασμός  στόχων και τρόπου 
ανάγνωσης ανάλογα με το κειμενικό είδος, το θεματικό 
περιεχόμενο, κ.ά. (εξωγενή κίνητρα). 
ΠΡΤΡΑΝΕΣΚ = Προσχεδιασμός στόχων και τρόπων 
ανάγνωσης ανάλογα με εσωτερικά κίνητρα (διάθεση, 
προσωπικό ενδιαφέρον, κτλ) 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κοινωνικοπολιτισμικής  
Αλληλεπίδρασης   (1) 

ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με 
κοινωνικές εμπειρίες 
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Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής 
τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο 
κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές χρήσης 
στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις 
υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή πλεονασμών, εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της 
έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης της παρακολούθησης της έκθεσης των 
δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη δυνάμενη καταγραφής στρατηγική 
που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του υποκειμένου ή ως 
αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση στρατηγικής 
προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 
 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 
ΑΞΠΡΠΛΔΙΚ = Αξιοποίηση προ-κειμενικών πληροφοριών για διευκόλυνση κατανόησης. 
«…Και εγώ τον τίτλο σίγουρα∙ τις εικόνες και αν έχει και κάποια εισαγωγή κοιτάζω και την 
εισαγωγή»                                                                                                                                            
ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου                                              
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και τρόπου ανάγνωσης 
«Και εγώ όπως είπε η Μ8 θα το διαβάσω πρώτα μία γρήγορη και μετά ό, τι δεν καταλαβαίνω θα 
το διαβάσω αργά, για να καταλάβω» 
ΠΡΤΡΑΝΕΞΚ = Προσχεδιασμός  στόχων και τρόπου ανάγνωσης ανάλογα με το κειμενικό είδος, το 
θεματικό περιεχόμενο, κ.ά. (εξωγενή κίνητρα). 
ΠΡΤΡΑΝΕΣΚ = Προσχεδιασμός στόχων και τρόπων ανάγνωσης ανάλογα με εσωτερικά κίνητρα 
(διάθεση, προσωπικό ενδιαφέρον, κτλ)  
«Ας πούμε μερικές φορές είναι από τη διάθεσή σου ή από το κείμενο, ας πούμε … Αν  δε σε 
ενδιαφέρει το διαβάζεις γρήγορα. Αν όμως σε ενδιαφέρει το διαβάζεις αργά, για να το καταλάβεις. 
Και είναι σίγουρα και από την διάθεση, γιατί μπορεί να βαριέσαι και να διαβάζεις ένα κείμενο και 
να μην το καταλαβαίνεις καθόλου ενώ μπορεί μία άλλη φορά να είσαι χαρούμενος και να το 
καταλάβεις» «(ενν. διαβάζω με ενδιαφέρον κείμενα) … που είναι, πώς να το πω σαν ντοκιμαντέρ,  
από έρευνες» 
ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με κοινωνικές εμπειρίες                                                                     
«Μ7: που είναι θέμα και για μας στη σημερινή κοινωνία και μας ενδιαφέρει Μ9: Το ίδιο» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο   (15) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας   (4) ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
κατανόηση  
ΔΙΑΝΟΗΣΕΙ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής σειράς 
του κειμένου 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του 
κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
ΑΞΔΟΠΑΡ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής της 
παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης) 

Γνωστικές- υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης   (2) 

ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  

Μεταγνωστικής επεξεργασίας   (1) 
 

ΠΡΑΝΚΕΕΙΔ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο 
κειμενικό είδος 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 
ερμηνευτικής επεξεργασίας    (1) 

ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή 
κατανόηση) κειμένου          

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής 
επεξεργασίας    (1) 

ΔΗΑΝΠΛΠΑ =  Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των 
παραγράφων (γραπτώς ή νοητά) 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης   (1) ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με 
προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας κριτικής 
προσέγγισης   (1) 

ΑΞΜΟΠΟΚΙΑ = Αξιολόγηση μορφολογικής ποικιλίας (λ.χ. 
πολυτροπικότητα) ως αναγνωστικό κίνητρο 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης  (4) ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με 
κοινωνική πραγματικότητα                                             
ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς 
και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας 
κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, στοχασμός και αξιολόγηση της 
ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με το 
θέμα του κειμένου 
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ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για κατανόηση (Ο μαθητής βέβαια έθεσε μια περιοριστική 
παράμετρο στη χρήση της, την οποία όρισε ως κατά περίπτωση χρήση. Τη χρονική απόσταση από το χρονικό σημείο 
της απόκτησης της γνώσης ως την τρέχουσα αναγνωστική διαδικασία και το βαθμό «εντύπωσης» της προηγηθείσας 
πληροφορίας)       
«- Εκτός κι αν είναι πολύ έντονο - Δηλαδή; - Αν ήταν πολύ.. πώς να το πω.. - .. Πρόσφατο αυτό που διάβασες; - 
Ναι, αυτό» 
ΔΙΑΝΟΗΣΕΙ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής σειράς του κειμένου 
«Στη δεύτερη παράγραφο νομίζω ότι λέει τα θετικά του ίντερνετ και άρα παρακάτω θα λέει τα αρνητικά.. 
Και εγώ περίμενα τα αρνητικά…» 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
«Δεν με δυσκόλεψε κάτι... Αυτή είναι σαν εισαγωγική παράγραφος, γιατί σου λέει τι θα ακολουθήσει από 
κάτω»  
ΑΞΔΟΠΑΡ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής της παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης) 
«Και εγώ περίμενα τα αρνητικά αλλά ακόμα και να μην τα περίμενες μπορείς να το καταλάβεις από την 
αρχή∙ τα μαύρα γράμματα και είναι πιο σημαντική, γιατί μιλάει για τους κινδύνους» 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου 
«Όχι, γιατί μετά από το νόημα τις κατάλαβα» 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
«…θα έμπαινα στο ίντερνετ..» 
ΠΡΑΝΚΕΕΙΔ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο κειμενικό είδος  
«Σε αυτό εδώ το κείμενο είχε ήδη εικόνα οπότε και να έκανα, μία παρόμοια θα έκανα. Δεν θα βοηθούσε σε 
κάτι. Ενώ ένα κείμενο που δεν έχει πολλές εικόνες και είναι μεγάλο, ναι, τότε κάνω πολλές …» 
ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή κατανόηση) 
κειμένου  
«…αλλά ακόμα και να μην τα περίμενες μπορείς να το καταλάβεις από την αρχή∙ τα μαύρα γράμματα…» 
ΔΗΑΝΠΛΠΑ =  Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των παραγράφων (γραπτώς ή νοητά) 
«…- έδωσες στο μυαλό σου έναν πλαγιότιτλο τα θετικά του ίντερνετ σωστά; - Ναι..» 
ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 
(Συμφώνησε με την αναφορά «σκέφτηκα και εγώ κάποια πράγματα για τον εαυτό μου και για τους φίλους 
μου, σε συμφωνία με το κείμενο») «Ναι, κι εγώ το κάνω..» «Τον εαυτό μου δεν τον έχει εδώ μέσα είμαι και 
εγώ στο ¨σπάνια¨.» 
ΑΞΜΟΠΟΚΙΑ = Αξιολόγηση μορφολογικής ποικιλίας (λ.χ. πολυτροπικότητα) ως αναγνωστικό κίνητρο 
(Συμφώνησε στην άποψη ότι αξιολογεί και προσέχει ιδιαίτερα ένα κείμενο με μορφολογική ποικιλία, καθώς το 
καθιστά ενδιαφέρον και λιγότερο μονότονο) 
ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με κοινωνική πραγματικότητα 
ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα 
«Να καταλάβουμε μερικά πράγματα για τον εθισμό… Να μας μιλήσει για τον εθισμό στο διαδίκτυο» 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως πηγή πληροφοριών  
«Όπως είπαν και τα κορίτσια κατάλαβα  ότι τα αγόρια έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση αλλά εγώ νομίζω πως 
δεν είναι μόνο τα αγόρια. Και τα κορίτσια έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και μπορεί να έχουν τόσο μεγάλη 
εξάρτηση …» «…γιατί είναι μία έμπειρη καθηγήτρια και ξέρει πώς να βοηθήσει τα παιδιά να 
απεξαρτηθούν από το διαδίκτυο και λέει στους γονείς καλό είναι το διαδίκτυο αλλά με μέτρο.» 
ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, στοχασμός και αξιολόγηση της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση 
με το θέμα του κειμένου «…και ότι το διαδίκτυο είναι κάτι σαν μαγικό αλλά πρέπει να το προσέχουμε με 
κάποιο όριο και σκέφτηκα ότι εγώ συμφωνώ, γιατί δεν έλεγε ότι είναι μόνο κάτι κακό αλλά ότι χρειάζεται 
το διαδίκτυο» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο (6) 
 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές της κριτικής 
μνημονικής διαχείρισης   (1) 

ΕΠΑΝΠΕΜΝ = Επιλεκτική ανασκόπηση περιεχομένου για 
μνημονική  εμπέδωση 
 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης  
(1) 

ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός 
εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση 

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας (4) 
 

ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και 
αξιολόγησης περιεχομένου 
ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, στοχασμός και αξιολόγηση της 
ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με το 
θέμα του κειμένου  
ΣΥΑΞΓΝΕΜΠ = Συν-κριτική αξιοποίηση προϋπάρχουσας 
γνώσης για εμπλουτισμό με νέες πληροφορίες 
ΣΤΕΠΑΠΣΤ = Στοχασμός και επανέλεγχος απόψεων, 
στάσεων, αξιών 

 

 
ΕΠΑΝΠΕΜΝ = Επιλεκτική ανασκόπηση περιεχομένου για μνημονική  εμπέδωση 
«- Ας πούμε, όταν τελειώσει ένα κείμενο και υπήρχαν σημεία που μου άρεσαν πολύ, θα 
καθίσω να  τα ξανασκεφτώ με το μυαλό... Όχι δεν τα ξαναβρίσκω μέσα στο κείμενο - Για να 
τα θυμάσαι; - Ναι  - Μήπως και γιατί προβληματίζεσαι και θέλεις να το σκεφτείς; Και για τα 
δύο;» 
ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση 
«Σίγουρα αυτό με την φοιτήτρια, γιατί μπορεί να συμβεί και σε κάποιο φίλο μας μετά από 
λίγο καιρό και πώς μπορεί να απεξαρτηθεί κανείς.. τι να κάνεις… Γιατί πάλι μπορεί να συμβεί 
και στους γύρω σου αλλά και σε σένα τον ίδιο»  
ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και αξιολόγησης περιεχομένου  
ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, στοχασμός και αξιολόγηση της ποικιλομορφίας των απόψεων και 
στάσεων σε σχέση με το θέμα του κειμένου 
ΣΥΑΞΓΝΕΜΠ = (Συν)κριτική αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης για εμπλουτισμό με νέες 
πληροφορίες 
ΣΤΕΠΑΠΣΤ = Στοχασμός και επανέλεγχος απόψεων, στάσεων, αξιών 
«Έχει τύχει να έχω διαβάσει κείμενο με το οποίο έχω τελείως διαφορετική άποψη μερικές 
φορές και εντάξει, αν είναι τα αποτελέσματα από κάτι, σημαίνει ότι εγώ είχα λάθος ενώ αν 
είναι κάποια γνώμη, σημαίνει ότι για αυτόν είναι σωστή η γνώμη του και για μένα είναι 
σωστή η γνώμη μου» 
 
Σύνολο= 14 Κατηγορίες/ 29 κωδικοί (8+15+6) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΒ10β *(1) 

Το αναγνωστικό προφίλ του ΜΑ10β : Η μαθήτρια διακρίνεται για μεσαίου επιπέδου βαθμολογικές 
γλωσσικές επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Δείχνει αυξομειούμενο  ενδιαφέρον για τη 
μάθηση, διαθέτει σχετική συνέπεια και  επιμέλεια,  και μια μέτρια διάθεση συμμετοχικότητας στις 
ενδοσχολικές διδακτικές δραστηριότητες. Διαθέτει επίσης, ένα σχετικώς ενισχυμένο γνωστικό 
υπόβαθρο που δε συνοδεύεται όμως από αντίστοιχη  ωρίμανση  συγκροτημένων μαθησιακών στόχων 
και μαθησιακών προτύπων. Παρουσιάζει διαχειρίσιμες αδυναμίες  στην καλλιέργεια των τεσσάρων 
γλωσσικών δεξιοτήτων και σε επίπεδο υποδεξιοτήτων (ορθογραφικό, μορφοσυντακτικό, λεξιλογικό, 
ερμηνευτικό, κτλ), ενώ παρατηρούνται κάποιες επιπλέον δυσκολίες σ όσον αφορά στην κατανόηση 
του γραπτού και προφορικού λόγου.. Επέδειξε προθυμία και συνεργατικότητα κατά τη συμμετοχή 
της στην ερευνητική διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης. Στην προκαταρκτική συνοπτική 
συνέντευξη για μια αδρομερή διαμόρφωση του αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών δήλωσε 
ότι καταρχήν της αρέσει το διάβασμα με μια ιδιαίτερη προτίμηση σε εφηβικά κείμενα μυθοπλασίας  
ποικίλου περιεχομένου αλλά και αναγνωστική ενασχόληση με διαδικτυακά κείμενα. Επικεντρώνει τα 
αναγνωστικά της κίνητρα τόσο σε ενδοατομικής προέλευσης παράγοντες (λ.χ. θεματικά  κείμενα που 
της προκαλούν το ενδιαφέρον) όσο και εξωγενείς (λ.χ. αναγνωστική πρόταση της μητέρας της) για  
μια επιτυχημένη ανάγνωση. 

 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο   (9) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας   (4) 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη 
περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΓΕΠΡΜΟΧΑ = Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-
οπτικών χαρακτηριστικών του κειμένου (λ.χ. μέγεθος, δομή, 
πολυτροπικότητα, κτλ) 

Μεταγνωστικής προεργασίας   (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης 
στρατηγικών κατανόησης κειμένου  
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και 
τρόπου ανάγνωσης 
ΠΡΤΡΑΝΕΞΚ = Προσχεδιασμός  στόχων και τρόπου 
ανάγνωσης ανάλογα με το κειμενικό είδος, το θεματικό 
περιεχόμενο, κ.ά. (εξωγενή κίνητρα). 
ΠΡΤΡΑΝΕΣΚ = Προσχεδιασμός στόχων και τρόπων 
ανάγνωσης ανάλογα με εσωτερικά κίνητρα (διάθεση, 
προσωπικό ενδιαφέρον, κτλ) 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κοινωνικοπολιτισμικής  
Αλληλεπίδρασης    (1) 

ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με 
κοινωνικές εμπειρίες 
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Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής 
τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο 
κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές χρήσης 
στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις 
υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή πλεονασμών, εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της 
έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης της παρακολούθησης της έκθεσης των 
δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη δυνάμενη καταγραφής στρατηγική 
που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του υποκειμένου ή ως 
αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση στρατηγικής 
προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 
 
 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου 
«Αν έχει εικόνες τις βλέπουμε… Ναι, για να μπω πιο πολύ μέσα στο κείμενο… Εγώ κοιτάζω 
πρώτα τις εικόνες, γιατί με βάζει στη διαδικασία να σκεφτώ τι έχει το κείμενο, ας πούμε, να 
μαντέψω, γιατί οι εικόνες έχουν σχέση με το κείμενο.» «Καταρχήν, κατάλαβα από τον τίτλο και 
από την εικόνα ότι θα έχει σχέση με το διαδίκτυο και με τον εθισμό… αυτό με βοήθησε» 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου  
 «… Ναι, για να μπω πιο πολύ μέσα στο κείμενο… Εγώ κοιτάζω πρώτα τις εικόνες, γιατί με 
βάζει στη διαδικασία να σκεφτώ τι έχει το κείμενο, ας πούμε, να μαντέψω, γιατί οι εικόνες έχουν 
σχέση με το κείμενο.» 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
«…Και εγώ το ίδιο με τα μαύρα γράμματα, γιατί δίνουν πιο έμφαση σε αυτό ∙ νομίζω θα είναι 
σημαντικό» 
ΓΕΠΡΜΟΧΑ = Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών χαρακτηριστικών του κειμένου (λ.χ. 
μέγεθος, δομή, πολυτροπικότητα, κτλ) 
«Ναι  βλέπω και άλλες εικόνες… αν έχει κάποια άσκηση στο τέλος.. Εγώ βλέπω και πόσο μεγάλο 
είναι το κείμενο, ,σε πόσες παραγράφους έχει χωριστεί»  
ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου  
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και τρόπου ανάγνωσης 
«Καταρχήν το διαβάζω όλο και αν δεν καταλάβω κάτι το ξαναδιαβάζω, για να το καταλάβω πιο 
καλά» 
ΠΡΤΡΑΝΕΞΚ = Προσχεδιασμός  στόχων και τρόπου ανάγνωσης ανάλογα με το κειμενικό είδος, το θεματικό 
περιεχόμενο, κ.ά. (εξωγενή κίνητρα). 
ΠΡΤΡΑΝΕΣΚ = Προσχεδιασμός στόχων και τρόπων ανάγνωσης ανάλογα με εσωτερικά κίνητρα (διάθεση, 
προσωπικό ενδιαφέρον, κτλ) 
( Η μαθήτρια δηλώνει ότι συμφωνεί με προηγούμενη αναφορά της Μ12 «Όχι  όχι όλα τα κείμενα με 
τον ίδιο τρόπο∙ ας πούμε αυτό με τον εθισμό μου αρέσει.  Αν ήταν ένα κείμενο που δεν θα με ελκύει, 
δεν θα το διάβαζα με τον ίδιο τρόπο») 
ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με κοινωνικές εμπειρίες  
«Εμένα μου αρέσει να διαβάζω κείμενα για τη διατροφή, για τον εθισμό, για τέτοια πράγματα, 
γιατί είναι στην καθημερινότητά μας και πρέπει να ξέρουμε κάποια πράγματα για αυτό» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί (20) 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 
επεξεργασίας   (1) 

ΥΠΑΓΔΥΛΕ = Υπογράμμιση άγνωστων ή δυσνόητων 
λέξεων/φράσεων 

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας   (3) ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
κατανόηση  
ΔΙΑΝΟΗΣΕΙ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής σειράς 
του κειμένου 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του 
κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 

Γνωστικές με μνημονική προτεραιότητα                 
(2) 
 
 
 

ΑΝΕΛΟΜΚΕΙ = Ανακαλώ και ελέγχω  ομοθεματικά κείμενα 
για κατανόηση άποψης  
ΑΞΔΟΜΝΔΙ = Αξιοποίηση της οργανωτικής δομής του 
κειμέν                               ου (λ.χ. παράγραφοι) για μνημονική 
διευκόλυνση  

Γνωστικές-υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης   (4) 

ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από 
έγκυρα πρόσωπα 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας   (2) 
 

ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για 
κατανόηση  
ΑΙΧΡΣΤΚΑ = Αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών 
κατανόησης κειμένου 
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Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές- ερμηνευτικές με μνημονική 
προτεραιότητα    (1) 
 

ΔΗΑΝΠΛΜΝΕ = Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των 
παραγράφων (γραπτώς ή νοητά) για μνημονική εμπέδωση 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης   (1) ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση 
κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή διαπροσωπικής) 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης (6) ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με 
κοινωνική πραγματικότητα                                             
ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς 
και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας 
κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
ΑΝΤΕΛΟΜΚΕ = Αντιπαραβάλλω κα ελέγχω ομοθεματικά 
κείμενα για διαμόρφωση  προσωπικής άποψης  
ΠΡΕΠΑΠΣΤ = Προβληματισμός και επανέλεγχος απόψεων, 
στάσεων, αξιών 
ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, αναγνώριση και αξιοποίηση 
της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με 
το θέμα του κειμένου 

 
 

ΥΠΑΓΔΥΛΕ = Υπογράμμιση άγνωστων ή δυσνόητων λέξεων/φράσεων 
«Συνήθως υπογραμμίζω, όταν έχω μία άγνωστη λέξη και εγώ δεν είχα σε αυτό το κείμενο» 
ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για κατανόηση 
ΔΙΑΝΟΗΣΕΙ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής σειράς του κειμένου 
«Εγώ σκέφτηκα αρχικά ότι αυτή η παράγραφος θα έχει σχέση με όλο το κείμενο, γιατί έχει κάποια 
πράγματα συμπυκνωμένα έτσι ώστε μετά να μπούμε κατευθείαν στο θέμα… πώς, ας πούμε, είναι το 
αρχικό και μετά, ύστερα θα μας το πει  όλο» «Εγώ στη συγκεκριμένη παράγραφο κατάλαβα ότι έχει μόνο 
ένα συγκεκριμένο θέμα, τα θετικά λέει μόνο..» 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
ΑΝΕΛΟΜΚΕΙ = Ανακαλώ και ελέγχω  ομοθεματικά κείμενα για κατανόηση άποψης 
«Συνήθως, όταν  είχα διαβάσει ένα παρόμοιο κείμενο ,  μου έρχονται όχι στο τέλος, στη μέση, καθώς το 
διαβάζω από αυτό το κείμενο…» 
ΑΞΔΟΜΝΔΙ = Αξιοποίηση της οργανωτικής δομής του κειμένου (λ.χ. παράγραφοι) για μνημονική διευκόλυνση 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου 
«… ξαναδιαβάζοντας την πρόταση μπορείς να μαντέψεις τι σημαίνει αυτή η λέξη, οπότε δεν χρειάζεται 
πολύ ψάξιμο..»  
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα 
«Το συγκεκριμένο κείμενο δεν είχε κάποια άγνωστη λέξη η δυσκολία, για να μου δημιουργήσει κάποια 
απορία αλλά συνήθως, όταν θα μου δημιουργηθεί μία απορία, ή ψάχνω στο διαδίκτυο  ή ρωτάω τους 
γονείς μου ή την επόμενη μέρα ρωτάω τους δασκάλους» 
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ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης 
«Ναι, και εγώ πάντα δύο φορές, μπορεί και τρίτη, αν δεν έχω καταλάβει τίποτα, το ξαναδιαβάζω και 
τρίτη φορά»  
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για κατανόηση  
«Εφόσον το κατάλαβα με την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά θα το διαβάσω πιο χαλαρά. Και αν κάποια 
σημεία έχω δυσκολία, θα τα προσέξω» 
ΑΙΧΡΣΤΚΑ = Αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου 
«Εφόσον είναι χωρισμένο σε παραγράφους και το καθένα έχει ένα θέμα, γιατί να μην το γράψεις από 
δίπλα;  Να καταλάβω πιο συμπυκνωμένα, ας πούμε, για τί μιλάει αυτή η παράγραφος και έτσι, όταν με 
ρωτήσουν για τί μιλάει αυτή η παράγραφος,   να ξέρω» 
ΔΗΑΝΠΛΜΝΕ = Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των παραγράφων (γραπτώς ή νοητά) για μνημονική 
εμπέδωση 
«Ναι, γιατί η πρώτη παράγραφος είναι και το κύριο θέμα» 
«Εγώ έγραψα και πλαγιότιτλους, γιατί με βοηθάει να καταλάβω, ας πούμε, σε κάθε παράγραφο σε τι 
αφορά συμπυκνωμένα. Ας πούμε, διαβάζω τη μία παράγραφο και μετά γράφω με λίγα λόγια σε τι αφορά.  
Αυτό με βοηθάει στο να ξέρω την κάθε παράγραφο, για να το θυμηθώ, να μην το ξεχάσω» 
«Εφόσον είναι χωρισμένο σε παραγράφους και το καθένα έχει ένα θέμα, γιατί να μην το γράψεις από 
δίπλα;  Να καταλάβω πιο συμπυκνωμένα, ας πούμε, για τί μιλάει αυτή η παράγραφος και έτσι, όταν με 
ρωτήσουν για τί μιλάει αυτή η παράγραφος,   να ξέρω» 
ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή διαπροσωπικής)  
«Σκέφτηκα διαβάζοντας ότι, επειδή και εγώ είμαι λίγο κολλημένη, πρέπει να το ελαττώσω» 
ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με κοινωνική πραγματικότητα                                             
«Εγώ πάλι πρόσεξα ότι η παράγραφος έχει ένα συγκεκριμένο θέμα και μου έκανε εντύπωση ότι σε άλλες 
χώρες ασχολούνται πιο πολύ με το διαδίκτυο και τον εθισμό ενώ σε μας όχι και τόσο ενώ θα έπρεπε λίγο 
παραπάνω . Κάνουν και μαθήματα, μιλάνε στα παιδιά και μαθαίνουν πιο πολλά πράγματα από μας ενώ 
εδώ δεν...» 
ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα  
 «Επίσης με ενδιαφέρει ποιος συγγραφέας το έγραψε αυτό το κείμενο, γιατί λογικά θέλει να μας 
προειδοποιήσει εμάς τους εφήβους να μην είμαστε κολλημένοι στο διαδίκτυο»  
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
«Ερευνητής: Άρα ένιωσες να σε επηρεάζει το κείμενο και ότι μπορεί να σου αλλάξει τη στάση σου; 
Μ10: …Ναι, επειδή γράφει και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά.  Λέει και για τις έρευνες που έγιναν και 
τι πρέπει να κάνουν οι γονείς μας» 
ΑΝΤΕΛΟΜΚΕ = Αντιπαραβάλλω κα ελέγχω ομοθεματικά κείμενα για διαμόρφωση  προσωπικής άποψης 
«Έχω ερευνήσει και εγώ αυτό το θέμα, το διαδίκτυο, παλιά αλλά είχα βρει ένα τεράστιο κείμενο που 
έλεγε κάποια πράγματα που δεν χρειαζόταν. Και πρέπει να τα βγάλεις.. ενώ αυτό έχει όσα χρειάζεται  Και 
στο σχολείο είχαμε μιλήσει στη θεματική εβδομάδα οπότε...» 
ΠΡΕΠΑΠΣΤ = Στοχασμός και επανέλεγχος απόψεων, στάσεων, αξιών. 
ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, στοχασμός και αξιολόγηση της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε 
σχέση με το θέμα του κειμένου 
«Είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο, επειδή καλύπτει όλα τα ζητήματα για το διαδίκτυο. Λέει, ας πούμε, και 
για τα θετικά και για τα αρνητικά, τι να κάνουμε εμείς, τι να κάνουν οι γονείς μας και τι μας το προκαλεί 
αυτό. Λέει για κάποιες έρευνες που έχουν γίνει (αξιολογεί την πληρότητα,  σφαιρικότητα της οπτικής του  
φαινομένου). Ότι είναι ένα ολοκληρωμένο κείμενο. Δεν χρειάζεται ούτε κάτι να προσθέσεις ούτε να 
αφαιρέσεις. Μου φάνηκε ενδιαφέρον∙ θα το ξαναδιάβαζα.» «…Δεν ξέρω αλλά απλά με ενδιαφέρει και πως 
τα άλλα παιδιά λειτουργούν» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο (6) 
 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές της μνημονικής 
διαχείρισης     (1) 

ΣΥΑΝΝΟΚΕ = Συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση  βασικών 
νοηματικών κέντρων (νοητικά ή γραπτά)  

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης  
(2) 

ΣΥΚΟΙΝΠΡ = Σύνδεση περιεχομένου με την κοινωνική 
πραγματικότητα 
ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός 
εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση 

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας (3) 
 

ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Στοχασμός και αξιολόγηση της 
ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με το 
θέμα του κειμένου 
ΣΥΑΞΓΝΕΜΠ = (Συν)κριτική αξιοποίηση προϋπάρχουσας 
γνώσης για εμπλουτισμό με νέες πληροφορίες 
ΣΤΕΠΑΠΣΤ = Στοχασμός και επανέλεγχος απόψεων, 
στάσεων, αξιών 

 

ΣΥΑΝΝΟΚΕ = Συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση  βασικών νοηματικών κέντρων (νοητικά ή γραπτά) 
«Όταν τελειώνει ένα κείμενο, φτιάχνω μέσα στο μυαλό μου όλα αυτά που διάβασα Δηλαδή κάνω σαν 
μία περίληψη μέσα στο μυαλό μου.. Έτσι απλά για να τα θυμάμαι  ή να τα εφαρμόζω..  αυτό» 
ΣΥΚΟΙΝΠΡ = Σύνδεση περιεχομένου με την κοινωνική πραγματικότητα 
ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση 
«Ναι,  με έχει επηρεάσει αυτό το συγκεκριμένο … μπορεί να με επηρεάσει,  για να μην είμαι τόσο 
κολλημένη στο διαδίκτυο τόσες ώρες» 
ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, στοχασμός και αξιολόγηση της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε 
σχέση με το θέμα του κειμένου 
«Το κείμενο ήταν πολύ ωραίο,  κάλυπτε όλα τα θέματα, δεν υπήρχε κάτι να είχα κάποια απορία που να 
μη μου το έλεγε.  Θα το ξαναδιάβαζα  με την πρώτη ευκαιρία… αυτό» 
ΣΥΑΞΓΝΕΜΠ = (Συν)κριτική αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης για εμπλουτισμό με νέες πληροφορίες 
 «όταν  είχα διαβάσει ένα παρόμοιο κείμενο ,  μου έρχονται όχι στο τέλος, στη μέση, καθώς το διαβάζω 
από αυτό το κείμενο (κυρίως αναγνωστικό στάδιο) αλλά και στο τέλος συγκρίνω ποιο μας δίνει 
περισσότερες πληροφορίες» 
ΣΤΕΠΑΠΣΤ = Στοχασμός και επανέλεγχος απόψεων, στάσεων, αξιών 
«Θα κρατούσα και τα θετικά και τα αρνητικά που λέει, επειδή κάθε πράγμα έχει και θετικά και 
αρνητικά. Και όλα αυτά μαζί με βοηθάνε να έχω ένα μέτρο.  Επίσης μου άρεσε που σε άλλα σχολεία 
έχουν πιο πολύ ενημέρωση  τα παιδιά ενώ εδώ πέρα δεν έχουμε πολύ και γενικώς θα έπρεπε να υπάρχει 
ένα μάθημα που να μιλάει για διάφορους εθισμούς και λοιπά.. να προστατευτούμε …» 
 
Σύνολο= 14 Κατηγορίες/ 35 κωδικοί (9+20+6)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΒ΄11γ  

Το αναγνωστικό προφίλ του ΜΒ΄11γ : Ο μαθητής παρουσιάζει  χαμηλού επιπέδου βαθμολογικές 
γλωσσικές επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Επίσης, παρατηρούνται αρκετά σοβαρές 
ελλείψεις και αδυναμίες  σε όλες τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες καθώς και  ελλειμματικό  
γλωσσογνωστικό υπόβαθρο με περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην παραγωγή γραπτού 
(σε όλα τα επίπεδα: ορθογραφικό, γραμματικοσυντακτικό, λεξιλογικό) και προφορικού λόγου και 
λιγότερο στην κατανόηση. Η διάθεση συμμετοχικότητας που επιδεικνύει στις ενδοσχολικές 
διδακτικές δραστηριότητες χαρακτηρίζεται από άνισες διακυμάνσεις, ασυνέπεια και κατά κύριο λόγο 
αδιαφορία για τις καθημερινές υποχρεώσεις   αλλά και γενικότερα παρουσιάζει  δυστοκία στη 
συνεχή και ολοκληρωμένη εμπλοκή στη διδακτική πράξη καθώς και χαμηλά μαθησιακά κίνητρα.  
Επέδειξε προθυμία και συνεργατικότητα κατά τη συμμετοχή του στην ερευνητική διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. Στην προκαταρκτική συνοπτική συνέντευξη για μια αδρομερή 
διαμόρφωση του αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών δήλωσε ότι καταρχήν δεν έχει αναπτύξει 
σε υψηλό επίπεδο τη φιλαναγνωσία του και οι αναγνωστικές του επιλογές στρέφονται μόνο  σε  
κείμενα με ποικίλο περιεχόμενο των άμεσων ενδιαφερόντων  του ( πληροφοριακό-εγκυκλοπαιδικό- 
φυσιογνωστικό-τεχνολογίες) στην αγγλική γλώσσα- την οποία απλώς μαθαίνει ως ξένη γλώσσα μέσα 
από τις βαθμίδες της τυπικής (γυμνάσιο) και άτυπης εκπαίδευσης (φροντιστήριο) -   και με κεντρικό 
πόρο μάθησης το διαδίκτυο. Κατά δήλωσή του, οι γονείς του δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με την 
ανάγνωση κειμένων. 

 

 
Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο     (7) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας     (3) 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη 
περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου 

Μεταγνωστικής προεργασίας   (3) 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης 
στρατηγικών κατανόησης κειμένου  
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και 
τρόπου ανάγνωσης 
ΑΝΚΕΙΕΙΣΚ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για 
προσδιορισμό του σκοπού του κειμένου 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κοινωνικοπολιτισμικής  
Αλληλεπίδρασης      (1) 

ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με 
κοινωνικές εμπειρίες 
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Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής 
τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο 
κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές χρήσης 
στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις 
υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή πλεονασμών, εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της 
έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης της παρακολούθησης της έκθεσης των 
δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη δυνάμενη καταγραφής στρατηγική 
που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του υποκειμένου ή ως 
αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση στρατηγικής 
προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 
  
 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου  
«Και εγώ το έκανα, για να δω αν έχει και άλλες εικόνες ή τα μαύρα γράμματα…»  
ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου  
 «Και εγώ το ίδιο, πρώτα κοιτάω τον τίτλο και μετά τις εικόνες…Επειδή λέει το θέμα του 
κειμένου… Να καταλάβω περισσότερο το κείμενο» 
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και τρόπου ανάγνωσης 
«Και εγώ αυτό κάνω, δηλαδή, για παράδειγμα, διαβάζω όλο το κείμενο και ό, τι δεν κατάλαβα το 
υπογραμμίζω και το ξαναδιαβάζω»  
ΑΝΚΕΙΕΙΣΚ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για προσδιορισμό του σκοπού του κειμένου 
«Αυτό το κείμενο  ότι  σχετίζεται με μας  και λέει ότι είμαστε κολλημένοι στο δίκτυο και θα έχει 
μάλλον κάποιες λύσεις, ώστε να μην είμαστε κολλημένοι στον υπολογιστή» 
ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με κοινωνικές εμπειρίες  
«- Και εγώ, αν είναι ένα κείμενο που μου αρέσει, το διαβάζω πολύ πιο εύκολα  ενώ ένα  - Με τη 
ζωή σου; Με την καθημερινότητά σου; - Ναι… - Παίζει ρόλο που το κείμενο σχετίζεται και με την 
τεχνολογία; -  Ναι..» «Αυτό το κείμενο  ότι  σχετίζεται με μας  και λέει ότι είμαστε κολλημένοι στο 
δίκτυο και θα έχει μάλλον κάποιες λύσεις, ώστε να μην είμαστε κολλημένοι στον υπολογιστή» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο   (17) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας επεξεργασίας    
(2) 

ΥΠΣΗΔΙΚΑ = Υπογράμμιση ή κράτηση σημειώσεων για 
διευκόλυνση κατανόησης  
ΥΠΑΓΔΥΛΕ = Υπογράμμιση άγνωστων ή δυσνόητων 
λέξεων/φράσεων 

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας   (2) ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
κατανόηση  
ΑΞΤΥΕΠΔΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών 
στοιχείων του κειμένου (λ.χ. έντονα/υπογραμμισμένα στοιχεία) για 
υποβοήθηση επεξεργασίας συνοδευτικών δραστηριοτήτων 

Γνωστικές με μνημονική προτεραιότητα               
(1) 
 

ΑΝΕΛΟΜΚΕΙ = Ανακαλώ και ελέγχω (ή αντιπαραβάλλω) 
ομοθεματικά κείμενα για διαμόρφωση άποψης  

Γνωστικές-υποστηρικτικές  
αντισταθμιστικής ανάγνωσης   (5) 

ΠΑΛΕΔΙΑΝ = Παράλειψη λέξης/φράσης για διευκόλυνση της 
ανάγνωσης 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από 
έγκυρα πρόσωπα 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας    (3) ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον αναγνωστικό 
στόχο 
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για 
κατανόηση (ή ερμηνεία) 
ΠΡΑΝΠΕΚΕΙ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο περιεχόμενο 
του κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το ενδιαφέρον, αν άπτεται της 
πραγματικότητας του υποκειμένου, κτλ) 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής 
επεξεργασίας      (1) 

ΔΙΑΝΟΗΑΛ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής 
αλληλουχίας του κειμένου 

Μεταγνωστικής ερμηνευτικής  
Επεξεργασίας    (1) 

ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών στοιχείων 
για αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης /ερμηνείας  

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης   (1) ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με 
προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης  
(1) 

ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με 
κοινωνική πραγματικότητα                                             
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ΥΠΣΗΔΙΚΑ = Υπογράμμιση ή κράτηση σημειώσεων για διευκόλυνση κατανόησης  
«Εγώ μερικές φορές υπογραμμίζω τα πιο σημαντικά… Ναι,  υπογραμμίζω, όταν το διαβάζω..» 
ΥΠΑΓΔΥΛΕ = Υπογράμμιση άγνωστων ή δυσνόητων λέξεων/φράσεων  
«(ενν. υπογράμμισα) ..λέξεις που δεν κατάλαβα.» 
ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για κατανόηση 
«…Και εμένα μου άρεσε, γιατί είχα διαβάσει και ένα παρόμοιο… επειδή ήδη είχα μία εικόνα στο μυαλό μου 

πως είναι και έτσι το διάβασα με περισσότερη ευκολία» 
ΑΞΤΥΕΠΔΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου (λ.χ. έντονα/υπογραμμισμένα 

στοιχεία) για υποβοήθηση επεξεργασίας συνοδευτικών δραστηριοτήτων 
«…Κοιτάζω τα μαύρα γράμματα και βλέπω αν έχουν σχέση με τις ασκήσεις» 
ΑΝΕΛΟΜΚΕΙ = Ανακαλώ και ελέγχω (ή αντιπαραβάλλω) ομοθεματικά κείμενα για διαμόρφωση άποψης  
«Ναι, αν έχω διαβάσει ένα παρόμοιο κείμενο, σκέφτομαι τι είχα διαβάσει, αν τα θυμάμαι όλα και τα συνδυάζω 

κάπως…» 
ΠΑΛΕΔΙΑΝ = Παράλειψη λέξης/φράσης για διευκόλυνση της ανάγνωσης 
«…Αν δεν είναι τόσο σημαντικό, δεν θα το ψάξω οπωσδήποτε» 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου 
 «..Διάβασα και λίγο παρακάτω, ώστε να δω μήπως τις καταλάβω» 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
«Εγώ δεν χρησιμοποιώ λεξικό αλλά μπαίνω πολύ στο ίντερνετ και θα έψαχνα.. Όταν θα συναντούσα κάποια 

δυσκολία» 
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα 
«Εγώ αν δεν καταλάβω κάτι τις περισσότερες φορές ρωτάω την ξαδέρφη μου που είναι και μεγάλη ή  μερικές 

φορές τους γονείς μου» 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης 
«Και εγώ αυτό κάνω, δηλαδή, για παράδειγμα, διαβάζω όλο το κείμενο και ό, τι δεν κατάλαβα το 

υπογραμμίζω και το ξαναδιαβάζω» 
ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον αναγνωστικό στόχο 
«..Εγώ στην αρχή το διαβάζω μία φορά λίγο γρήγορα και μετά το διαβάζω μία δεύτερη φορά πιο καλά.. - 

Σχεδόν  πάντα ή εξαρτάται και από το κείμενο; - Εξαρτάται..»  
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για κατανόηση  
«…Ναι, τη διάβασα πιο προσεκτικά τώρα, επειδή προηγουμένως δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Και 

τώρα που το διάβασα λίγο πιο προσεκτικά κατάλαβα ..» 
ΠΡΑΝΠΕΚΕΙ = Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο περιεχόμενο του κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το ενδιαφέρον, αν 

άπτεται της πραγματικότητας του υποκειμένου, κτλ) 
«- Και εγώ, αν είναι ένα κείμενο που μου αρέσει, το διαβάζω πολύ πιο εύκολα  ενώ ένα  - Με τη ζωή σου; Με 

την καθημερινότητά σου; - Ναι… - Παίζει ρόλο που το κείμενο σχετίζεται και με την τεχνολογία; -  Ναι..» 
ΔΙΑΝΟΗΑΛ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής αλληλουχίας του κειμένου 
«-Εγώ περίμενα να μας πει κάποια παραδείγματα για τους σοβαρούς κινδύνους .. - Στα είπε; - Όχι αρκετά… 

την περίμενα μεγαλύτερη την παράγραφο»  
ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών στοιχείων για αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης /ερμηνείας 
« - Γιατί πιστεύεις ότι δεν της κατάλαβες αυτές τις λέξεις; - Επειδή δεν τις χρησιμοποιώ στην καθημερινή μου 

ζωή…» 
ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 
ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με κοινωνική πραγματικότητα                                            
 «..Εκεί που λέει για τον εθισμό σκέφτηκα ότι συμφωνώ… Επειδή και εγώ είμαι κολλημένος στον υπολογιστή 

και μερικές φορές και εγώ θυμώνω αυθόρμητα και κάνω τέτοια πράγματα..»  
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο    (5) 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές της μνημονικής 
διαχείρισης    (1) 

ΣΥΑΝΝΟΚΕ = Συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση  βασικών 
νοηματικών κέντρων (νοητικά ή γραπτά) 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης  
(1) 

ΣΥΚΟΙΝΠΡ = Σύνδεση περιεχομένου με την κοινωνική 
πραγματικότητα 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της 
αναγνωστικής διαχείρισης    (2) 

ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ = Αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως 
μέσο γλωσσικής αυτοβελτίωσης 
ΑΞΓΛΧΑΑΥ = Αξιοποίηση γλωσσικών χαρακτηριστικών 
κειμένου (λ.χ. επίπεδο λεξιλογίου)  ως μέσο γλωσσικής 
αυτοαξιολόγησης 

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας (1) ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και 
αξιολόγησης περιεχομένου 
 

 
ΣΥΑΝΝΟΚΕ = Συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση  βασικών νοηματικών κέντρων (νοητικά ή γραπτά) 
«…Εάν το έχω καταλάβει, τα κάνω όλα μία περίληψη και τα θυμάμαι- όχι γραπτώς-  στο 
μυαλό μου και το αφήνω… (ενν. αν δεν το έχω καταλάβει με την πρώτη…) .. το διαβάζω 
ακόμα μία φορά και σημειώνω σε ένα τετράδιο τα πιο σημαντικά και μετά το θυμάμαι…» 
ΣΥΚΟΙΝΠΡ = Σύνδεση περιεχομένου με την κοινωνική πραγματικότητα 
«.. (ενν. δε θα έκανα περίληψη) για το κείμενο αυτό δεν νομίζω, γιατί τα περισσότερα τα έχω 
καταλάβει και τα ζω καθημερινά, οπότε δεν θα χρειαζόταν…» «..Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, 
επειδή απευθύνεται σε μας και μιλάει για ένα θέμα που είναι πολύ γνωστό και μας αφορά» 
ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ = Αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως μέσο γλωσσικής αυτοβελτίωσης  
«Εμένα δεν μου άρεσε που είχα αρκετές λέξεις που δεν καταλάβαινα και πρέπει να κάνω κάτι 
για αυτό..  Για να είμαι καλύτερος την άλλη φορά» 
ΑΞΓΛΧΑΑΥ = Αξιοποίηση γλωσσικών χαρακτηριστικών κειμένου (λ.χ. επίπεδο λεξιλογίου)  ως 
μέσο γλωσσικής αυτοαξιολόγησης  
ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και αξιολόγησης περιεχομένου 
«..Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή απευθύνεται σε μας και μιλάει για ένα θέμα που είναι 
πολύ γνωστό και μας αφορά»  
 
Σύνολο= 16 Κατηγορίες/ 29 κωδικοί (7+17+5) 

  



602 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΒ12γ  

Το αναγνωστικό προφίλ της ΜΒ12γ : Η μαθήτρια παρουσιάζει  χαμηλού επιπέδου βαθμολογικές γλωσσικές 
επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Είναι μαθήτρια με αλβανική καταγωγή, γεννημένη στην Ελλάδα κι 
ενώ δήλωσε τα αλβανικά ως πρώτη της μητρική γλώσσα,  ωστόσο τώρα αναγνωρίζει την ελληνική ως 
κυρίαρχη μέσω της αφαιρετικής διγλωσσίας. Επίσης,  παρατηρούνται αρκετές ελλείψεις και αδυναμίες, σε 
όλες τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες και ελλειμματικό  γλωσσογνωστικό υπόβαθρο, με τα περισσότερα 
προβλήματα να εντοπίζονται στην κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου.  Επιδεικνύει αυξομειούμενη 
διάθεση συμμετοχικότητας στην καθημερινή ενδοσχολική δραστηριότητα, παρουσιάζει συνήθως ασυνέπεια 
στις μαθησιακές της υποχρεώσεις και  χαρακτηρίζεται από μια γενικότερη αστάθεια σε προσήλωση 
μαθησιακών στόχων που συνοδεύεται από ένα επίσης συγκεχυμένο πλαίσιο κινήτρων και στόχων, χωρίς να 
της λείπει όμως η αυτοπεποίθηση για τις μαθησιακές της δυνατότητες. Κυρίως το μαθησιακό της ενδιαφέρον 
εντείνεται σε διαδικασίες ομαδικής συζήτησης ή ελεύθερης διατύπωσης προσωπικών τοποθετήσεων, στις 
οποίες αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις προσωπικές της εμπειρίες ως γνωστικό υπόβαθρο, γεγονός όμως που 
συχνά τη δυσκολεύει να επικεντρώσει την προσοχή της και να αναπτύξει, ως περιεχόμενο και δομική διάταξη 
λόγου, ένα ολοκληρωμένο κείμενο (γραπτά ή προφορικά) με ενιαίο θεματικό άξονα. Επέδειξε μεγάλη 
προθυμία και υψηλό βαθμό συνεργατικότητας κατά τη συμμετοχή της στην ερευνητική διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. Στην προκαταρκτική συνοπτική συνέντευξη για μια αδρομερή διαμόρφωση του 
αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών διατύπωσε κάπως αντιφατικά ότι γενικά ενδιαφέρεται για τη 
λογοτεχνική κυρίως ανάγνωση αλλά σε πιο εξειδικευμένα ερωτήματα φάνηκε ότι διατηρεί ένα χαμηλό 
επίπεδο φιλαναγνωσίας. Επίσης δήλωσε ότι  κάνει χρήση του διαδικτύου ως μέσου και πόρου 
αναγνωστικού/πληροφοριακού υλικού καθώς επίσης ότι παλαιότερα – όχι πλέον-  είχε εντατική συμμετοχή ως 
αναγνώστρια και παραγωγός κειμένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook). Οι γονείς της - κατά 
δήλωσή της -  αναπτύσσουν  αναγνωστική δραστηριότητα χωρίς να είναι σε θέση να δώσει περαιτέρω 
διευκρινήσεις για τα αναγνωστικά τους ενδιαφέροντα. 
 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο   (8) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας   (3) 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη 
περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου 

Γνωστικές ισχυρής επεξεργασίας    (1) ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
προετοιμασία κατανόησης  

Μεταγνωστικής προεργασίας   (3) 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης 
στρατηγικών κατανόησης κειμένου  
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και 
τρόπου ανάγνωσης 
ΠΡΤΡΑΝΕΣΚ = Προσχεδιασμός στόχων και τρόπων 
ανάγνωσης ανάλογα με εσωτερικά κίνητρα (διάθεση, 
προσωπικό ενδιαφέρον, κτλ) 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κοινωνικοπολιτισμικής  
Αλληλεπίδρασης    (1) 

ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με 
κοινωνικές εμπειρίες 
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Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής 
τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο 
κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές χρήσης 
στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις 
υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή πλεονασμών, εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της 
έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης της παρακολούθησης της έκθεσης των 
δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη δυνάμενη καταγραφής στρατηγική 
που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του υποκειμένου ή ως 
αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση στρατηγικής 
προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 
«Εγώ πρώτα κοιτάω τον τίτλο και μετά κοιτάω τις εικόνες» 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου  
«Κοιτάω και τα μαύρα γράμματα, επειδή μπορεί να λένε κάτι σημαντικό που πρέπει εμείς να 
ξέρουμε» 
ΑΝΠΡΓΝΚΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για προετοιμασία κατανόησης  
«Μαθαίνουμε κάτι περισσότερο από αυτό που ξέρουμε εμείς… Δηλαδή θα μας μάθει περισσότερα 
πράγματα αυτό το κείμενο» 
ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου 
«Αργά, όπως το διαβάζω πάντα, γιατί αν το κάνω γρήγορα δεν θα καταλάβω πολλά πράγματα. 
Τώρα που το έκανα αργά,  κατάλαβα πολλά περισσότερα από όσα εγώ ήξερα (νόμιζα)  ότι θα 
καταλάβω» 
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και τρόπου ανάγνωσης 
«Ναι, με βοηθάει πολύ αλλά τώρα θα διαβάσω από μέσα. Κάποιες φορές εγώ το κάνω, δηλαδή μου 
είχε μάθει η θεία μου… Όταν δεν μπορώ να καταλάβω κάτι διάβασε το φωναχτά και εγώ αυτό 
έκανα» 
ΠΡΤΡΑΝΕΣΚ = Προσχεδιασμός στόχων και τρόπων ανάγνωσης ανάλογα με εσωτερικά κίνητρα 
(διάθεση, προσωπικό ενδιαφέρον, κτλ)  
«Τότε δεν θα κάτσω να το διαβάσω, θα διαβάσω λίγο στην αρχή και μετά θα το αφήσω…Κοιτάζω  
πρώτα τον τίτλο και μετά να βρω τι περιέχει το επόμενο… και, ας πούμε, εδώ λέει για το 
διαδίκτυο, ότι θα διαβάσω κάτι που εμένα προσωπικά μου αρέσει, θα με ελκύει…» «Όχι  όχι όλα 
τα κείμενα με τον ίδιο τρόπο∙ ας πούμε αυτό με τον εθισμό μου αρέσει.  Αν ήταν ένα κείμενο που 
δεν θα με ελκύει, δεν θα το διάβαζα με τον ίδιο τρόπο» 
ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με κοινωνικές εμπειρίες 
«Ότι μιλάει για την εφηβική ηλικία περισσότερο, ότι καθόμαστε συνέχεια στο διαδίκτυο. Θα μάς 
λέει πώς μπορούμε  να το ελαχιστοποιήσουμε .. έτσι νομίζω. Και θα λέει για πολλά παιδιά που 
κάθονται συνέχεια στο διαδίκτυο και δεν κάνουν τίποτα άλλο» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο   (12) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 
επεξεργασίας     (2) 

ΥΠΣΗΔΙΚΑ = Υπογράμμιση ή κράτηση σημειώσεων για 
διευκόλυνση κατανόησης  
ΥΠΑΓΔΥΛΕ = Υπογράμμιση άγνωστων ή δυσνόητων 
λέξεων/φράσεων 

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας   (2) ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
κατανόηση  
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του 
κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 

Γνωστικές με μνημονική προτεραιότητα (1  
 

ΑΝΕΛΟΜΚΕΙ = Ανακαλώ και ελέγχω (ή αντιπαραβάλλω) 
ομοθεματικά κείμενα για διαμόρφωση άποψης  

Γνωστικές-υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης    (4) 

ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από 
έγκυρα πρόσωπα 
ΕΠΑΝΣΗΕΞ = Επαναληπτική ανάγνωση προτασιακής δομής 
για σημασιολογική εξομάλυνση 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης 
(λ.χ. φράσης, παραγράφου) 

 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης  (1) ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με 
προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης  
(2) 

ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με 
κοινωνική πραγματικότητα                                             
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και 
συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 

 
ΥΠΣΗΔΙΚΑ = Υπογράμμιση ή κράτηση σημειώσεων για διευκόλυνση κατανόησης  
ΥΠΑΓΔΥΛΕ = Υπογράμμιση άγνωστων ή δυσνόητων λέξεων/φράσεων 
 «Και εγώ λέξεις που δεν κατάλαβα και λέξεις που είναι ...εε  αυτά με τα μαύρα γράμματα Αυτά που 
μου ήρθε εμένα, που ( θεώρησα ότι) πρέπει να ξέρω… Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν τα 
κατάλαβα και τα έχω σημειώσει ήδη..» 
ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για κατανόηση  
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
«Ότι σε μία συγκεκριμένη παράγραφο λέει για διάφορα θέματα… Δηλαδή στην πρώτη παράγραφο 
λέει για τα θετικά, στη δεύτερη για τα αρνητικά και εδώ λέει για τα ποσοστά… Μία παράγραφος 
λέει για ένα θέμα και εκεί θα ξέρω ότι λέει για ένα θέμα και δεν θα αλλάζει το μυαλό μου…»  
ΑΝΕΛΟΜΚΕΙ = Ανακαλώ και ελέγχω (ή αντιπαραβάλλω) ομοθεματικά κείμενα για διαμόρφωση άποψης  
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ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση 
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα 
« Ρωτάω την αδελφή μου ή την μαμά μου, αν το ξέρουν και αν δεν το ξέρουν μπαίνω στο 
διαδίκτυο» 
ΕΠΑΝΣΗΕΞ = Επαναληπτική ανάγνωση προτασιακής δομής για σημασιολογική εξομάλυνση 
«Ξαναδιαβάζω το κείμενο να δω μήπως μου δώσει απάντηση..» 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης 
«Και εγώ το ίδιο κάνω ∙  διαβάζω όλο το κείμενο στην αρχή και αν δεν καταλάβω κάποια σημεία, 
τα υπογραμμίζω και τα ξαναδιαβάζω μέχρι να τα καταλάβω. Αυτό κάνω» 
ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 
«Ναι, αφού ήταν για το διαδίκτυο και εμείς οι τρεις καθόμαστε στο διαδίκτυο… Προσωπικά 
κάθομαι πολλές ώρες στο διαδίκτυο, άρα μ΄ άρέσει αυτό το κείμενο..» «Αφού μπορώ να κάνω άλλα 
πράγματα που μπορούν να μου δώσουν άλλη χαρά; να βγαίνω βόλτες, να διαβάζω βιβλία … Και 
εγώ αυτό σκέφτηκα.. η μαμά μου λόγω για τους βαθμούς μου πήρε το κινητό και  με άφησε  χωρίς 
διαδίκτυο μόνο για ένα μήνα και για ένα μήνα έχω αντέξει.»  
ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με κοινωνική πραγματικότητα                                            
«Επειδή σκέφτηκα πως τα άλλα πράγματα μας κάνουν καλό ενώ το Facebook και το ίντερνετ μας 
καταστρέφουν… Λίγο διαφορετικές απόψεις έχουμε…» 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
«Ναι, είχα∙ στην ενισχυτική μας είχαν βάλει μία άσκηση για το διαδίκτυο και εγώ μπήκα και 
έψαξα… Δεν βρήκα κάτι παρόμοιο αλλά πώς να μην το χρησιμοποιούμε πολύ, τι έχουν πάθει τα 
παιδιά από αυτό το διαδίκτυο... το έχω ερευνήσει…Με βοήθησε να καταλάβω το κείμενο, επειδή 
εκεί έλεγαν άλλα πράγματα και εδώ λένε άλλα πράγματα ∙  δηλαδή έχω δύο σκέψεις στο μυαλό 
μου» 

 
Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο  (5) 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές της κριτικής 
μνημονικής διαχείρισης   (1) 

ΕΠΑΝΠΕΜΝ = Επιλεκτική ανασκόπηση περιεχομένου για 
μνημονική  εμπέδωση 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης  
(1) 

ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός 
εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της  
αναγνωστικής διαχείρισης    (1) 

ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ = Αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως 
μέσο γλωσσικής αυτοβελτίωσης  

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας (2) 
 

ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και 
αξιολόγησης περιεχομένου 
ΣΥΑΞΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και 
συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
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ΕΠΑΝΠΕΜΝ = Επιλεκτική ανασκόπηση περιεχομένου για μνημονική  εμπέδωση 
«- Συγκεκριμένα σημεία ∙  αυτά που μου δημιουργούν περισσότερη… Όχι, αυτά που μου κάνουν 
εντύπωση τα βάζω στο μυαλό μου, τα στοιβάζω , έτσι όπως  εγώ θέλω και μπορώ…                
 - Φτιάχνεις δηλαδή ένα δικό σου κείμενο στο μυαλό σου με τά  στοιχεία που εσύ επιλέγεις με δικά σου 
λόγια, για να τα θυμάσαι; - Ναι» 
ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση 
«Εγώ πάντα, όταν τελειώνει ένα κείμενο, τα βάζω όλα στο μυαλό μου. Αν βρεθώ στη θέση αυτή που 
είναι κάποια παιδιά, θα φέρω στο μυαλό μου αυτά που είχα διαβάσει» 
ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ = Αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως μέσο γλωσσικής αυτοβελτίωσης  
«- Εμένα μου άρεσε που είχα απορίες, επειδή έμαθα κάποιες λέξεις που δεν τις ήξερα και μου αρέσει 
αυτό που μέσα σε ένα κείμενο υπάρχουν πολλές απορίες  για μένα που μαθαίνω περισσότερα πράγματα.. 
- Δηλαδή γίνεσαι καλύτερη μέσα από τις δυσκολίες αυτές; - Ναι»  
ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και αξιολόγησης περιεχομένου 
«Πολύ ωραίο, μας δίνει πολλές πληροφορίες, μας διδάσκει περισσότερα πράγματα από όσα ξέρουμε 
εμείς … αυτό…» 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
«Εγώ, όταν τελειώσω το κείμενο, θα μου έρθει στο μυαλό και ένα άλλο κείμενο παρόμοιο με αυτό που 
είχα διαβάσει και θα δω τι έχει αυτό περισσότερο από εκείνο..» 
 
Σύνολο= 14 Κατηγορίες/ 26 κωδικοί (8+13+5)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΓ΄13α *(1) 

Το αναγνωστικό προφίλ του ΜΓ΄13α : Ο μαθητής διακρίνεται για υψηλές βαθμολογικές γλωσσικές 
επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Δείχνει ενδιαφέρον για τη μάθηση, διαθέτει συνέπεια, 
ιδιαίτερη επιμέλεια, υπευθυνότητα και ωριμότητα, επαρκές γνωστικό/μαθησιακό υπόβαθρο  και τον 
χαρακτηρίζει  διακριτικότητα αλλά και μαθησιακή «σύνεση» υπό την έννοια της γνωστικής 
δεκτικότητας συνδυαστικά με την κριτική αφομοίωση αλλά και της συστηματικής επεξεργασίας 
κάθε γλωσσικού παραγόμενου, ώστε αυτό να αποτελεί αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης  προεργασίας.  
Ο μαθητής εμφανίζει μια ισορροπία στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των γλωσσικών  του 
δεξιοτήτων. Επέδειξε προθυμία και συνεργατικότητα κατά τη συμμετοχή της στην ερευνητική 
διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης. Στην προκαταρκτική συνοπτική συνέντευξη για μια 
αδρομερή διαμόρφωση του αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών δήλωσε  ότι δεν αναπτύσσει 
εξωσχολική αναγνωστική δραστηριότητα, ταυτίζοντάς την, όπως και πολλά παιδιά, με τη 
λογοτεχνική αποκλειστικά ανάγνωση αλλά ανέφερε ως αγαπημένα του αναγνώσματα διάφορα 
χιουμοριστικού περιεχομένου κλασικά κόμικ ενώ δεν επισήμανε κάποια ιδιαίτερη φιλαναγνωστική 
στάση των γονιών του. 

 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο  (15) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας  (6) 

ΓΡΑΝΔΙΘΕΠ = Γρήγορη επιλεκτική  ανάγνωση για  αρχική 
διερεύνηση θεματικού περιεχομένου (scimming) 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 
του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΑΞΠΡΠΛΔΙΚ = Αξιοποίηση προ-κειμενικών πληροφοριών 
για διευκόλυνση κατανόησης. 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών 
στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη περιεχομένου 
ΓΕΠΡΜΟΧΑ = Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-
οπτικών χαρακτηριστικών του κειμένου (λ.χ. μέγεθος, δομή, 
πολυτροπικότητα, κτλ) 

Γνωστικές ισχυρής επεξεργασίας (3) ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
προετοιμασία κατανόησης  
ΑΞΣΥΝΔΡΑ = Αξιοποίηση συνοδευτικών δραστηριοτήτων του κ  
για υποβοήθηση κατανόησης 
ΠΡΑΞΔΟΠΑ = Προκαταρκτική αξιοποίηση της οργανωμένης 
δομής της παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης) 

Γνωστικές μνημονικής επεξεργασίας (1) ΑΝΠΡΓΝΜΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
μάθηση   

Μεταγνωστικής προεργασίας   (3) 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών 
κατανόησης κειμένου  
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και 
τρόπου ανάγνωσης 
ΑΝΚΕΙΕΙΣΚ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για 
προσδιορισμό του σκοπού του κειμένου 
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Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κοινωνικοπολιτισμικής  
Αλληλεπίδρασης    (1) 

ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με 
κοινωνικές εμπειρίες 

Κριτικής Προεργασίας   (1) ΕΓΚΕΑΝΚΙ = Πρόδρομη αξιολόγηση εγκυρότητας κειμένου 
ως αναγνωστικό κίνητρο/κριτήριο  

 

Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής 
τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο 
κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές χρήσης 
στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις 
υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή πλεονασμών, εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της 
έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης της παρακολούθησης της έκθεσης των 
δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη δυνάμενη καταγραφής στρατηγική 
που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του υποκειμένου ή ως 
αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση στρατηγικής 
προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 

ΓΡΑΝΔΙΘΕΠ = Γρήγορη επιλεκτική  ανάγνωση για  αρχική διερεύνηση θεματικού περιεχομένου 
(scimming) 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου 
«Τις περισσότερες φορές ναι (ενν. κοιτάζω τον τίτλο)  αλλά όχι πάντα» 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 
«- Τις εικόνες τις κοίταξες; - Ναι, ήταν το τελευταίο πράγμα που έκανα» 
ΑΞΠΡΠΛΔΙΚ = Αξιοποίηση προ-κειμενικών πληροφοριών για διευκόλυνση κατανόησης 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΓΕΠΡΜΟΧΑ = Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών χαρακτηριστικών του κειμένου (λ.χ. 
μέγεθος, δομή, πολυτροπικότητα, κτλ) 
ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για προετοιμασία κατανόησης  
 «…Γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτό και στο σχολείο και με τους γονείς. …Ναι, 
γιατί έκανα και πρόσφατα μία εργασία για το διαδίκτυο και τον εθισμό σε αυτό, οπότε θυμήθηκα 
λίγο τα συμπτώματα, λίγο..» «Γιατί ήδη ξέρουμε κάποια πράγματα, γι αυτό… οπότε πιστεύουμε 
ότι θα τα ξανασυναντήσουμε και μπορεί να τα δούμε απλά με διαφορετικό τρόπο γραμμένα..» 
ΑΞΣΥΝΔΡΑ = Αξιοποίηση συνοδευτικών δραστηριοτήτων του κειμένου για υποβοήθηση κατανόησης 
«Εγώ, για να πω την αλήθεια, πρώτα διαβάζω τις εργασίες και προσπαθώ να εντοπίσω αυτά που 
ζητάει μέσα στο κείμενο και αν δεν μπορώ, τότε το διαβάζω όλο … Ναι, αλλά συνήθως οι 
ερωτήσεις αφορούν όλο το κείμενο, οπότε αναγκάζομαι να το διαβάσω όλο» 
ΠΡΑΞΔΟΠΑ = Προκαταρκτική αξιοποίηση της οργανωμένης δομής της παραγράφου (λ.χ. θεματικής 
πρότασης) 
«… (ενν. ρίχνω).. μία γρήγορη ματιά (γενική εστίαση)» «το κάνω αυτό…(ενν. ρίχνω μια γρήγορη 
προκαταρκτική ματιά)… σχηματίζω μία περίληψη (σύνοψη) στο μυαλό μου και μετά που το 
διαβάζω είναι πιο εύκολο για μένα… Επιλέγω αυτά που είναι υπογραμμισμένα εννοείται αλλά και 
την αρχή από κάθε παράγραφο..» «Επειδή είδα τις μαυρισμένες λέξεις, το λεξιλόγιο..» 
ΑΝΠΡΓΝΜΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για μάθηση  
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ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου 
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και τρόπου ανάγνωσης 
 «Εγώ πριν ξεκινήσω να δω το κείμενο διάβασα πρώτα από όλα τις οδηγίες και έκανα και αυτό 
που είπε η Μ14, δηλαδή κοίταξα αν είναι μεγάλο, γιατί αν είναι μεγάλο θέλει περισσότερη 
προσοχή πιστεύω, μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση .. - Προετοιμάζεις λίγο τον εαυτό σου για το πώς 
θα διαβάσει;  -  Ναι» «(ενν. θα μας χρειαστεί η προηγούμενη γνώση/εμπειρία)… γιατί ήδη ξέρουμε 
κάποια πράγματα, γι αυτό… οπότε πιστεύουμε ότι θα τα ξανασυναντήσουμε και μπορεί να τα 
δούμε απλά με διαφορετικό τρόπο γραμμένα..» 
ΑΝΚΕΙΕΙΣΚ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για προσδιορισμό του σκοπού του κειμένου 
«Πιστεύω ότι δεν θα είναι και τόσο απλό καθημερινό, θα περιέχει και άλλες λέξεις αλλά θεωρώ 
ότι θα μιλάει και για τον εθισμό και για τους εφήβους περισσότερο..» 
ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με κοινωνικές εμπειρίες 
«Να πω την αλήθεια ούτε και εγώ θα το επέλεγα αλλά πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει, γιατί είμαστε 
και εμείς έφηβοι και ο εθισμός στο διαδίκτυο αφορά περισσότερο τους εφήβους οπότε αυτό…» 
ΕΓΚΕΑΝΚΙ = Πρόδρομη αξιολόγηση εγκυρότητας κειμένου ως αναγνωστικό κίνητρο/κριτήριο                                         
« Βέβαια αυτό που λέει η Μ14 (ενν. την εγκυρότητα ενός κειμένου ως κριτήριο αναγνωστικής 
επιλογής)  μπορεί κάποιος να γράφει ψεύτικο όνομα, οπότε και από τον τρόπο που είναι γραμμένο, 
το λεξιλόγιο, η ορολογία..» «…- Δηλαδή και από το ύφος και από την ποιότητα του κειμένου έτσι; 
-Ναι» 

 
Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο    (31) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας   (3) ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
κατανόηση  
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου 
(λ.χ. των παραγράφων) 
ΑΞΕΣΣΥΣΥ = Αξιοποίηση εσωτερικών συνδέσεων (επανάληψη, 
συνώνυμα, υπερώνυμα, κτλ) για έλεγχο της σημασιολογικής 
συνοχής  

Γνωστικές-υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης   (5) 

ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από 
έγκυρα πρόσωπα 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης (λ.χ. 
, φράσης, παραγράφου) 
ΠΡΠΑΑΝΡΟ = Πρόδρομη παρέκκλιση της αναγνωστικής ροής  

Μεταγνωστικής επεξεργασίας   (3) 
 

ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον αναγνωστικό 
στόχο 
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για 
κατανόηση (ή ερμηνεία) 
ΑΞΠΕΕΝΚΑ = Αξιολόγηση στοιχείων περιεχομένου (λ.χ. 
επιχειρήματα, πληροφορίες, τεκμήρια, κτλ) ως παράγοντας 
ενίσχυσης κατανόησης (ερμηνείας). 
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Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 
ερμηνευτικής επεξεργασίας    (1) 

ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή 
κατανόηση) κειμένου          

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής 
επεξεργασίας    (3) 

ΔΙΑΝΟΗΑΛ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής 
αλληλουχίας του κειμένου 
ΔΗΑΝΠΛΠΑ =  Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των 
παραγράφων (γραπτώς ή νοητά) 
ΕΠΛΕΣΥΕΡ = Επαναδιατύπωση και παράφραση (νοητικά ή 
γραπτά) λεκτικών συνόλων για προσπέλαση ερμηνείας  

Μεταγνωστικής ερμηνευτικής  
Επεξεργασίας     (2) 
 

ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών στοιχείων 
για αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης /ερμηνείας  
ΑΞΓΛΑΝΚΙ = Αξιολόγηση γλωσσοϋφολογικών στοιχείων 
ως αναγνωστικό κίνητρο (λ.χ. νεανικό λεξιλόγιο, αμεσότητα 
ύφους, κτλ) 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης  (1) ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με 
προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας κριτικής 
προσέγγισης     (3) 
 

ΕΓΛΔΥΑΠΑΝ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών 
δυσκολιών για αποτίμηση της αναγνωστικής διαχείρισής 
τους.  
ΑΥΑΥΠΡΠΡ = Αυτοέλεγχος και αυτοαξιολόγηση 
προαναγνωστικών προβλέψεων  
ΑΝΚΕΙΕΙΚΡ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για ενίσχυση 
της κριτικής προσέγγισης  

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης (10) ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με κοινωνική 
πραγματικότητα                                             
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων 
πληροφοριών/γνώσεων 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και συν-
κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς και 
προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα  
ΑΞΑΝΠΡΑΠ = Αξιολόγηση και αντιπαραβολή περιεχομένου σε 
σχέση με προσωπικές απόψεις/στάσεις 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως 
πηγή πληροφοριών 
ΕΛΕΓΚΔΙΑ = Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με 
διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που υπερβαίνουν τα 
«όρια» του κειμένου 
ΕΛΑΞΜΕΠΕΙ = Έλεγχος και αξιολόγηση μέσων πειθούς του 
κειμένου 
ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, αναγνώριση και αξιοποίηση της 
ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με το θέμα 
του κειμένου 
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ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για κατανόηση  
«Το γεγονός ότι ήδη έχουμε ξανασυζητήσει για αυτό το θέμα πάρα πολλές φορές και τα 
περισσότερα που διάβασα  στο κείμενο εγώ προσωπικά τα ήξερα» 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
«Ναι, γιατί, αν είναι όλο ενωμένο το βλέπεις λίγο και πιο δύσκολο… λες δεν θα το καταλάβω. Ενώ, 
αν είναι χωρισμένα σε παραγράφους, καταλαβαίνεις  ότι εδώ, ας πούμε, μιλάει για τον εθισμό, εκεί 
για τις λύσεις.» 
ΑΞΕΣΣΥΣΥ = Αξιοποίηση εσωτερικών συνδέσεων (επανάληψη, συνώνυμα, υπερώνυμα, κτλ) για έλεγχο 
της σημασιολογικής συνοχής 
«Ερευνητής: Τι σε βοήθησε να θεωρήσεις ότι η παράγραφος αποτελεί συμπύκνωση του κειμένου; 
Μ13: Γιατί επαναλαμβάνει όσα ανέλυσε παραπάνω, τα βασικά» 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου 
«Τότε διαβάζω, ξαναδιαβάζω∙ από τα συμφραζόμενα» 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα 
«…απλά όταν προκύψει κάποια δυσκολία ή ρωτάω τους γονείς μου είτε μπαίνω στο κινητό και 
ψάχνω τι σημαίνει αυτή η λέξη αλλά δεν προετοιμάζομαι, δηλαδή να έχω δίπλα μου το κινητό» 
«Ρωτάω τους γονείς μου ή αν δεν είναι,  σπάνια περιμένω να έρθουν ή αλλιώς το ψάχνω στο 
διαδίκτυο» 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης (λ.χ. , φράσης, παραγράφου) 
«Αλλά δεν σημαίνει ότι θα διαβάσω όλο το κείμενο ξανά,  θα διαβάσω την προηγούμενη, αυτήν 
και την επόμενη παράγραφο» « Ερευνητής: Ωραία,  πηγαίνεις πίσω για να διασαφηνίσεις κάτι που 
ίσως σου διέφυγε..Μ13: Ναι» 
  ΠΡΠΑΑΝΡΟ = Πρόδρομη παρέκκλιση της αναγνωστικής ροής  
«Ερευνητής: Υπάρχει περίπτωση καθώς διαβάζετε να πηγαίνετε μπρος-πίσω στο κείμενο; Μ13: 
Εγώ το κάνω πολλές φορές Ερευνητής: Για ποιο λόγο;  Μ13: Δεν ξέρω εε…  όταν δεν έχω 
καταλάβει κάτι και είτε επειδή βιάζομαι είτε επειδή ξέρω ότι θα το ξαναδιαβάσω μετά πάω λίγο 
πιο μπροστά…  
ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον αναγνωστικό στόχο 
«Ναι, εγώ πάντα έτσι κάνω… Κάνω πάντα μία γρήγορη ανάγνωση και επειδή τις περισσότερες 
φορές- και λογικό- δεν το καταλαβαίνω κάνω και μία δεύτερη ανάγνωση πιο προσεκτικά τη 
δεύτερη φορά» «Μόνο όταν έχω κάποια εργασία το κάνω ∙ από μόνος μου δεν το κάνω..» 
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για κατανόηση (ή ερμηνεία) 
«Ναι, ή όταν κάποια παράγραφος είναι πιο εύκολη τη διαβάζω πιο γρήγορα  ενώ αν είναι δύσκολη, 
πιο αργά, πιο συγκεντρωμένα»  
ΑΞΠΕΕΝΚΑ = Αξιολόγηση στοιχείων περιεχομένου (λ.χ. επιχειρήματα, πληροφορίες, τεκμήρια, κτλ) ως 
παράγοντας ενίσχυσης κατανόησης (ερμηνείας). 
«Ακόμα και οι έρευνες…  Σε διευκολύνουν , είναι πιο εύκολο να καταλάβεις το κείμενο, όταν σου 
μιλάει με ποσοστά» 
ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή 
κατανόηση) κειμένου         
 «Όχι, δεν δυσκολεύτηκα, απλά έμεινα λίγο περισσότερο στο γράφημα γιατί μου αρέσει να 
διαβάζω ποσοστά» «Ναι, τις περισσότερες φορές.. Γιατί σκέφτεσαι ότι για να το έχει με μεγάλα 
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γράμματα, σε εισαγωγικά ή κάτι άλλο, θέλει να το τονίσει, θέλει να του δώσεις σημασία, είναι το 
σημαντικό της παραγράφου, θέλει να το τονίσει» 
ΔΙΑΝΟΗΑΛ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής αλληλουχίας του κειμένου 
«Εγώ πιστεύω ότι η τελευταία παράγραφος είχε σχέση με το κείμενο, γιατί κάνει σαν μία 
περίληψη σε δυο τρεις σειρές…» 
ΔΗΑΝΠΛΠΑ =  Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των παραγράφων (γραπτώς ή νοητά) 
«Ερευνητής:  Αυτό που είπες τώρα στην πραγματικότητα είναι πλαγιότιτλοι  Μ13: Ναι, ίσως 
κάνω στο μυαλό μου αλλά δεν τους  γράφω» 
ΕΠΛΕΣΥΕΡ = Επαναδιατύπωση και παράφραση (νοητικά ή γραπτά) λεκτικών συνόλων για προσπέλαση 
ερμηνείας (κατανόησης) 
«Εγώ δεν το ξαναγράφω.  Απλά αν κάτι με δυσκολεύει αλλάζω τη σειρά των λέξεων και πολλές 
φορές βγαίνει το ίδιο νόημα απλά με διαφορετική σειρά λέξεων» 
ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών στοιχείων για αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης 
/ερμηνείας  
 «Τελικά, δεν ήταν τόσο δύσκολο δεν είχε τόση ορολογία,  δηλαδή .Όλοι οι έφηβοι στην  ηλικία 
μου π.χ. θα το καταλάβαιναν, πιστεύω… Ότι έκανα λάθος πρόβλεψη..» 
«Όχι, έπρεπε να συγκεντρωθείς, για να το καταλάβεις. Απλά δεν είχε πολλή ορολογία∙ είχε κάποιες 
όχι δύσκολες αλλά όχι καθημερινές λέξεις..» (συνδιατύπωση με Μ14) «Συμφωνώ και εγώ∙ ούτε 
επιστημονικό ούτε ένα απλό καθημερινό κείμενο» 
ΑΞΓΛΑΝΚΙ = Αξιολόγηση γλωσσοϋφολογικών στοιχείων ως αναγνωστικό κίνητρο (λ.χ. νεανικό 
λεξιλόγιο, αμεσότητα ύφους, κτλ)  
«Και εμένα, από τη στιγμή που μιλάει με έναν πιο άμεσο τρόπο σίγουρα σε κάνει να 
ενδιαφέρεσαι..» 
ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 
«Θα συμφωνήσω με τη Μ14 στο πρώτο κομμάτι, γιατί και εγώ έχω προσωπικά βιώματα και 
φίλους που είναι εθισμένοι να το πω…» «Δεν θα το έψαχνα αλλά θα καθόμουν να σκεφτώ από τα 
άτομα  που ξέρω ποια έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Κάποιοι από αυτούς είναι εθισμένοι» 
ΕΓΛΔΥΑΠΑΝ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών δυσκολιών για αποτίμηση της αναγνωστικής 
διαχείρισής τους 
«Θα μπορούσε να το εξηγήσει καλύτερα αλλά εντάξει είναι και πρόβλημα δικό μου» 
ΑΥΑΥΠΡΠΡ = Αυτοέλεγχος και αυτοαξιολόγηση προαναγνωστικών προβλέψεων 
 ΑΝΚΕΙΕΙΚΡ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για ενίσχυση της κριτικής  προσέγγισης  
«Και θα μπορούσε να περιλαμβάνει και περισσότερα ποσοστά, γιατί είναι ένα  επιστημονικό 
κείμενο και θα μπορούσε να έχει περισσότερα ποσοστά..» 
ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με κοινωνική πραγματικότητα      
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων πληροφοριών/γνώσεων 
 «Ναι, θα συμφωνήσω με την Μ14 ότι έμαθα καινούργια πράγματα, όπως αυτό αλλά βρήκα και 
μερικά άλλα πράγματα που τα ήξερα, όπως ότι οι έφηβοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και 
εθίζονται  σε αυτό επειδή είναι ανασφαλείς, έχουνε προβλήματα»  
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες 
πληροφορίες 
ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα 
«Θα συμφωνήσω με τη Μ14 και έκανα σκέψεις ότι αναφέρεται και απευθύνεται στους εφήβους 
και τους γονείς» 
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ΑΞΑΝΠΡΑΠ = Αξιολόγηση και αντιπαραβολή περιεχομένου σε σχέση με προσωπικές απόψεις/στάσεις 
«Ναι συμφωνώ με την Μ14 (δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα με το περιεχόμενο και τη διατύπωση 
της παραγράφου) και με την παράγραφο. Και εγώ το ίδιο σκέφτηκα και τα ήξερα και από πριν» 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
«Ερευνητής: Είναι κάτι που το αμφισβητείς; Μ13: Δεν το αμφισβητώ απλά δεν το ήξερα  
Ερευνητής: Σε προβληματίζει; Μ13: Όχι και τόσο… Εγώ δεν το αμφισβητώ, θα συμφωνούσα 
μάλιστα κατά κάποιο τρόπο, γιατί τα αγόρια είναι πιο εσωστρεφή. Αλλά υπάρχουν και πολλά 
κορίτσια που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση σε σχέση με τα αγόρια. Δηλαδή ξέρω περισσότερα 
κορίτσια παρά αγόρια» 
ΕΛΕΓΚΔΙΑ = Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων 
«Θα συμφωνήσω και εγώ. Γιατί όταν έχεις εμπειρίες δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει, 
εφόσον το έχει ζήσει, δεν μπορεί να είναι ψέματα,, Όταν είχα κάνει και εγώ εργασία για τον εθισμό 
είχα βάλει και εγώ εμπειρίες από ένα φίλο μου, οπότε… Ναι (ενν. πιστεύω ότι ανέβασε).. και την 
ποιότητα του κειμένου που διαβάσαμε» «Εμένα μου κάνει εντύπωση και να διαφωνήσω-  πώς να 
το πω-  εδώ που λέει στην πρώτη πρόταση πώς κάποιος, για να κάνει το πρώτο βήμα, να 
απεξαρτηθεί από  το διαδίκτυο είναι να αναγνωρίσει την υπερβολική χρήση. Αλλά αυτός που είναι 
εξαρτημένος από το διαδίκτυο, αφού περνά καλά με αυτό του είναι δύσκολο να αναγνωρίσει ότι το 
χρησιμοποιεί υπερβολικά. Οπότε αμφισβητώ κάπως …» 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που υπερβαίνουν τα «όρια» του κειμένου 
«Θα συμφωνήσω με τη Μ14. Και αν έβαζα εγώ το γράφημα θα έκανα το ερώτημα, πόσες ώρες ή 
πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το ίντερνετ, κάτι δηλαδή που μας αφορά.» «και αυτό με 
προβληματίζει και με στεναχωρεί, γιατί στη Νορβηγία ενώ έχουν περισσότεροι άνθρωποι 
πρόσβαση στο ίντερνετ είναι μικρότερο το ποσοστό εξάρτησης..» 
ΕΛΑΞΜΕΠΕΙ = Έλεγχος και αξιολόγηση μέσων πειθούς του κειμένου 
«Συμφωνώ  με τη Μ14, μου άρεσε και μένα το παράδειγμα που χρησιμοποιεί, γιατί είναι 
παραστατικό, από την πραγματικότητα και μας δίνει να καταλάβουμε τι θέλει να πει» 
ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, αναγνώριση και αξιοποίηση της ποικιλομορφίας των απόψεων και 
στάσεων σε σχέση με το θέμα του κειμένου. 
«Ναι, πρέπει να το βλέπει από πολλές διαφορετικές οπτικές, γιατί, δεν ξέρω,  δεν πρέπει να αφορά 
μόνο τους εφήβους, άσχετα που οι έφηβοι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό εθισμένων» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο   (12) 
 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της 
 αναγνωστικής διαχείρισης    (3) 
 
 

ΑΥΑΞΣΤΒΕ = Αυτοαξιολόγηση αναγνωστικών στρατηγικών 
ως μέσο αυτοβελτίωσης 
ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ = Αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως 
μέσο γλωσσικής αυτοπαρατήρησης/αυτοβελτίωσης  
ΑΥΑΠΑΝΣΤ = Αυτοπροσδιοριστική αποτίμηση 
διαμόρφωσης αναγνωστικών στρατηγικών 

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας (9) 
 

ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και 
αξιολόγησης περιεχομένου 
ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, στοχασμός και αξιολόγηση της 
ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με το 
θέμα του κειμένου 
ΑΝΚΕΕΞΣΥ = Αναζήτηση ομοθεματικών κειμένων για 
εξαγωγή συμπεράσματος 
ΑΞΠΡΓΛΧΑ = Αξιολόγηση και προβληματισμός με 
αφόρμηση γλωσσοϋφολογικά χαρακτηριστικά του κειμένου 
(λ.χ. λεξιλόγιο)  
ΣΥΑΞΓΝΕΜΠ = (Συν)κριτική αξιοποίηση προϋπάρχουσας 
γνώσης για εμπλουτισμό με νέες πληροφορίες 
ΣΥΕΛΕΓΚΕ = Συγκεφαλαιωτικός έλεγχος εγκυρότητας 
περιεχομένου με διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων 
ΣΥΑΝΝΚΚΡ = Συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση νοηματικών 
κέντρων με κριτική αξιοποίηση (νοητικά ή γραπτά) 
ΑΝΠΡΕΚΖΗ = Αναστοχασμός και προβληματισμός για 
«εκκρεμή » ζητήματα του κειμένου 
ΣΤΕΠΑΠΣΤ = Στοχασμός και επανέλεγχος απόψεων, 
στάσεων, αξιών 

 

ΑΥΑΞΣΤΒΕ = Αυτοαξιολόγηση αναγνωστικών στρατηγικών ως μέσο αυτοβελτίωσης 
ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ = Αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως μέσο γλωσσικής αυτοβελτίωσης  
«Και εγώ το ίδιο… Συνήθως δεν είμαι τόσο προσεκτικός αλλά και εμένα αυθόρμητα το κάνω.  
«Δεν το διάβασα καλά», « Κάτι πήγε λάθος, οπότε Ας το διαβάσω προσεκτικά..». Δεν σημαίνει 
βέβαια ότι δεν το διάβασα προσεκτικά… Μπορεί να ήταν και δύσκολο το κείμενο. Αλλά το κάνω 
αυθόρμητα.» «Ναι, και εγώ το κάνω αυτό (ενν. ότι μεταβάλλει τις συνθήκες ή αναβάλλει τις 
διαδικασίες ανάγνωσης ανάλογα με τη διάθεσή του)» 
ΑΥΑΠΑΝΣΤ = Αυτοπροσδιοριστική αποτίμηση διαμόρφωσης αναγνωστικών στρατηγικών 
ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και αξιολόγησης περιεχομένου 
«Ε, ναι το σκεφτόμαστε και εγώ τουλάχιστον προβληματίζομαι αν όντως ισχύει. Τις περισσότερες 
φορές ισχύει..» 
ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, στοχασμός και αξιολόγηση της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων 
σε σχέση με το θέμα του κειμένου 
«Εγώ θα διαφωνήσω, γιατί μπορεί να έχει μία άποψη αλλά να μη στέκονται, να μην έχει 
επιχειρήματα. Και θέλω να έχει διάφορες απόψεις για να τις συγκρίνω και εγώ» 
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ΑΝΚΕΕΞΣΥ = Αναζήτηση ομοθεματικών κειμένων για εξαγωγή συμπεράσματος 
«Ναι και εγώ συγκρίνω με διάφορα άλλα κείμενα, αν ταιριάζουν ή αν διαφωνούν. Γιατί αν 
ταιριάζουν σημαίνει ότι αυτή η άποψη είναι έγκυρη. Δεν γίνεται όλοι να συμφωνούν και να μην 
ισχύει ενώ αν διαφωνούν μπορεί και να ψάξω ποια είναι η σωστή ή να βγάλω τη δική μου άποψη» 
ΑΞΠΡΓΛΧΑ = Αξιολόγηση και προβληματισμός με αφόρμηση γλωσσοϋφολογικά χαρακτηριστικά του 
κειμένου (λ.χ. λεξιλόγιο)  
«Όπως αυτό το κείμενο που ήταν και πολύ ωραία γραμμένο και πολύ ωραία διατυπωμένο και είχε 
και γραφήματα.  Προσωπικά μου αρέσει πολύ και γενικά μου άρεσε» 
ΣΥΑΞΓΝΕΜΠ = (Συν)κριτική αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης για εμπλουτισμό με νέες πληροφορίες 
ΣΥΕΛΕΓΚΕ = Συγκεφαλαιωτικός έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με διασταύρωση εξωκειμενικών 
στοιχείων 
 «Ναι, γιατί έχουμε ξαναδιαβάσει παρόμοια  κείμενα και συγκρίναμε τις γνώμες ∙ ίδιες ήτανε..» 
ΣΥΑΝΝΚΚΡ = Συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση νοηματικών κέντρων με κριτική αξιοποίηση (νοητικά ή 
γραπτά) 
«Εγώ αναλόγως∙ συνήθως φτιάχνω μία περίληψη δική μου. Δεν κρατάω φράσεις αλλά όταν είναι 
κάποιο δύσκολο κείμενο, που δεν το έχω καταλάβει και τόσο πολύ, κρατάω και φράσεις, γιατί με 
βοηθάει για να το θυμάμαι καλύτερα… Όλα στο μυαλό, νοητικά» 
ΑΝΠΡΕΚΖΗ = Αναστοχασμός και προβληματισμός για «εκκρεμή » ζητήματα του κειμένου 
«Πολλές φορές… Και σε αυτό το κείμενο, όπως είπαμε,  θα προτιμούσα να έχει την ερώτηση, 
πόσες φορές, πόσες ώρες παίζουν τα παιδιά καθημερινά στο διαδίκτυο»  
ΣΤΕΠΑΠΣΤ = Στοχασμός και επανέλεγχος απόψεων, στάσεων, αξιών 
«Αναλόγως, αν φαίνεται ότι είναι έγκυρα, με ποσοστά, τότε ναι, σίγουρα θα προσπαθήσω να 
αλλάξω, αν κάνω κάτι λάθος.  Αλλά ανάλογα το κείμενο» 
 
 
Σύνολο= 17 Κατηγορίες / 58 κωδικοί (15+31+12)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΓ14α  

Το αναγνωστικό προφίλ της ΜΓ14α : Η μαθήτρια διακρίνεται για υψηλές βαθμολογικές γλωσσικές 
επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Δείχνει ενδιαφέρον για τη μάθηση, διαθέτει συνέπεια, 
ιδιαίτερη επιμέλεια, υπευθυνότητα και ωριμότητα ως μαθήτρια και τη χαρακτηρίζει  έντονα κριτική 
μαθησιακή προσέγγιση διδασκαλίας ενώ η συστηματική επεξεργασία κάθε γλωσσικού παραγόμενου 
συντελεί ώστε αυτό να αποτελεί αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης  προεργασίας. Η μαθήτρια εμφανίζει 
μια ισορροπία στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων με μια μικρή θετική 
απόκλιση στην παραγωγή γραπτού λόγου. Επέδειξε προθυμία και συνεργατικότητα κατά τη 
συμμετοχή της στην ερευνητική διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης. Στην προκαταρκτική 
συνοπτική συνέντευξη για μια αδρομερή διαμόρφωση του αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών 
δήλωσε καταρχάς ότι της αρέσει το διάβασμα αλλά δεν επιδίδεται ιδιαίτερα σε αυτό λόγω έλλειψης 
χρόνου και οι φιλαναγνωστικές της προτιμήσεις σχετίζονται με λογοτεχνικά κείμενα (ένα- δύο 
βιβλία το χρόνο) κοινωνικού περιεχομένου αποφεύγοντας την αντίστοιχη δημοφιλή για τα παιδιά της 
ηλικίας της λογοτεχνία μίγμα φαντασιακού-επιστημονικού-περιπέτειας. Τέλος, ανέφερε την υψηλή 
φιλαναγνωστική δραστηριότητα των γονιών της για την οποία όμως δεν μπορούσε να γίνει πιο 
σαφής όσον αφορά στο είδος και το περιεχόμενο των κειμένων που προτιμούν ως αναγνώστες.  
 
 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο   (10) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας    (4) 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη 
περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΓΕΠΡΜΟΧΑ = Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-
οπτικών χαρακτηριστικών του κειμένου (λ.χ. μέγεθος, δομή, 
πολυτροπικότητα, σελιδοποίηση, κτλ) 

Γνωστικές μνημονικής επεξεργασίας (1) 
 

ΑΝΠΡΓΝΜΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
μάθηση   

Μεταγνωστικής προεργασίας    (2) 
 
 
 

ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης 
στρατηγικών κατανόησης κειμένου  
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και 
τρόπου ανάγνωσης 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κοινωνικοπολιτισμικής  
Αλληλεπίδρασης      (1) 

ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με 
κοινωνικές εμπειρίες 

Κριτικής Προεργασίας    (2) ΕΓΚΕΑΝΚΙ = Πρόδρομη αξιολόγηση εγκυρότητας κειμένου 
ως αναγνωστικό κίνητρο/κριτήριο  
ΠΡΓΛΜΟΧΑ = Πρόβλεψη γλωσσομορφολογικών 
χαρακτηριστικών με προαναγνωστικά κριτήρια  
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Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής 
τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο 
κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές χρήσης 
στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις 
υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή πλεονασμών, εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της 
έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης της παρακολούθησης της έκθεσης των 
δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη δυνάμενη καταγραφής στρατηγική 
που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του υποκειμένου ή ως 
αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση στρατηγικής 
προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου 
« - ..τον τίτλο τον προσέξατε; - Ναι, τελευταία στιγμή» 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 
«Κοιτάζουμε τις εικόνες για να δω περί τίνος πρόκειται…Για να καταλάβω το περιεχόμενο» 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΓΕΠΡΜΟΧΑ = Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών χαρακτηριστικών του κειμένου                         
«- Κοίταξες και πίσω, γιατί; - Για να δω αν είναι πολύ μεγάλο κουραστικό» 
ΑΝΠΡΓΝΜΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για μάθηση   
«Θυμήθηκα ότι έχουμε ξαναμιλήσει και ότι είναι πολύ συνηθισμένο αυτό το θέμα» 
ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου 
«Είδα αυτά με τα μαύρα γράμματα.. Γιατί συνήθως σε αυτές δίνουν πιο πολύ βάση,  οπότε θα δω για 
ποιο πράγμα θέλει να μας πει το κείμενο …» « Είδα από πίσω που έχει το γράφημα... θα είναι λίγο πιο 
αναλυτικό πιο επιστημονικό» 
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και τρόπου ανάγνωσης  
«- ..θα το διαβάσω αργά και προσεκτικά. -  Και εγώ αυτό .. Εγώ στη δεύτερη δεν θα είμαι τόσο 
συγκεντρωμένη» 
ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με κοινωνικές εμπειρίες 
«Μ13: Να πω την αλήθεια ούτε και εγώ θα το επέλεγα αλλά πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει, γιατί είμαστε 
και εμείς έφηβοι και ο εθισμός στο διαδίκτυο αφορά περισσότερο τους εφήβους οπότε αυτό… Μ14: 
Αυτό που είπε και ο  Μ13» 
ΕΓΚΕΑΝΚΙ = Πρόδρομη αξιολόγηση εγκυρότητας κειμένου ως αναγνωστικό κίνητρο/κριτήριο                                                           
« -Ερευνητής: Αποτελεί για εσάς κριτήριο επιλογής ενός κειμένου το να είναι έγκυρο  ή  αν αυτό  
επηρεάζει  τον τρόπο που το διαβάζετε; - Όλοι οι μαθητές:  Ναι  - Μ14: Για παράδειγμα, από τα 
γραφήματα, ότι μιλάει για ποσοστά και από ποιον έχει γραφτεί… είναι πολύ σημαντικό το να βάζει από 
κάτω κάποιος το όνομά του - Ερευνητής: Να είναι δηλαδή επώνυμο – Μ14: Ναι» 
ΠΡΓΛΜΟΧΑ = Πρόβλεψη γλωσσομορφολογικών χαρακτηριστικών με προαναγνωστικά κριτήρια 
«Εγώ πάλι πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο περίπλοκο, δεν θα έχει τόσες ορολογίες, επειδή απευθύνεται σε 
εφήβους, που το ζουν αυτό το πρόβλημα, οπότε για να το καταλάβουν ...Έχει και εικονίτσες…» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο    (31) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας   (2) ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του 
κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
ΑΞΔΟΠΑΡ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής της 
παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης) 

Γνωστικές με μνημονική προτεραιότητα (1  
 

ΑΞΓΡΑΠΔΕ = Αξιοποίηση γραφής ως μέσο 
απομνημόνευσης αναγνωστικών δεδομένων 

Γνωστικές-υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης   (4) 

ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από 
έγκυρα πρόσωπα 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης 
(λ.χ. , φράσης, παραγράφου) 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας   (5) 
 

ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον 
αναγνωστικό στόχο 
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για 
κατανόηση (ή ερμηνεία) 
ΑΝΣΤΠΕΕΙΚ = Αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάγνωσης 
ανάλογα με περιεχόμενο/είδος  κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το 
ενδιαφέρον, αν άπτεται της πραγματικότητας του 
υποκειμένου, κτλ) 
ΑΞΔΟΕΝΚΑ = Αξιολόγηση κειμενικών δομών ως 
παράγοντα ενίσχυσης της κατανόησης 
ΑΙΧΡΣΤΚΑ = Αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών 
κατανόησης κειμένου 
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Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 
ερμηνευτικής επεξεργασίας    (1) 

ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών 
στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή κατανόηση) κειμένου          

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής 
επεξεργασίας    (5) 

ΔΙΑΝΟΗΑΛ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής αλληλουχίας του 
κειμένου.  
ΔΗΑΝΠΛΠΑ =  Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των 
παραγράφων (γραπτώς ή νοητά) 
ΑΝΠΡΓΝΕΡ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για ερμηνεία  
ΕΠΛΕΣΥΕΡ = Επαναδιατύπωση και παράφραση (νοητικά ή γραπτά) 
λεκτικών συνόλων για προσπέλαση ερμηνείας (κατανόησης) 
ΑΝΑΠΔΟΠΕ = Αναπαραστατική απεικόνιση κειμενικής δομής και 
σημασιολογικού περιεχομένου (λ.χ. μέσω σχεδιαγράμματος, 
εννοιολογικού χάρτη, πίνακα, κτλ) 

Μεταγνωστικής ερμηνευτικής  
επεξεργασίας     (1) 

= Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών δυσκολιών για αποτίμηση της 
αναγνωστικής διαχείρισής τους 
Ή  
ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών στοιχείων για 
αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης /ερμηνείας  

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης  (1) ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές/κοινωνικές 
εμπειρίες 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας 
κριτικής προσέγγισης     (4) 

ΑΞΚΕΙΣΥΠΡ = Αξιοποίηση κειμένου ως συγγραφικού προτύπου και 
μετασχηματιστικής γνώσης 
ΑΥΑΥΠΡΠΡ = Αυτοέλεγχος και αυτοαξιολόγηση προαναγνωστικών 
προβλέψεων  
ΑΞΓΛΚΕΣΤ = Αξιοποίηση γλωσσοϋφολογικών χαρακτηριστικών για 
προσδιορισμό των κειμενικών στόχων 
ΕΓΛΔΥΑΠΑΝ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών δυσκολιών για 
αποτίμηση της αναγνωστικής διαχείρισής τους 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης  (8) ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με κοινωνική 
πραγματικότητα                                             
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων 
πληροφοριών/γνώσεων 
ΑΞΑΝΠΡΑΠ = Αξιολόγηση και αντιπαραβολή περιεχομένου                                                               
σε σχέση με προσωπικές απόψεις/στάσεις 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως πηγή 
πληροφοριών 
ΕΛΕΓΚΔΙΑ = Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με διασταύρωση 
εξωκειμενικών στοιχείων 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που υπερβαίνουν τα 
«όρια» του κειμένου 
ΕΛΑΞΜΕΠΕΙ = Έλεγχος και αξιολόγηση μέσων πειθούς του κειμένου 
ΑΞΣΥΓΛΚΕΕ = Αξιολόγηση συμβατότητας γλωσσοϋφολογικών/ 
μορφολογικών  στοιχείων (λ.χ. ειδικού λεξιλογίου) με το κειμενικό 
είδος.  
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ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
ΑΞΔΟΠΑΡ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής της παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης) 
«Ναι στην αρχή λέει απλά  για το χάσμα γενεών, μετά το εξηγεί καλύτερα και στο τέλος δίνει και 
ένα παράδειγμα και αυτό το κάνει πιο κατανοητό γιατί βοηθάει ο τρόπος που έχει κάνει την 
παράγραφο» 
ΑΞΓΡΑΠΔΕ = Αξιοποίηση γραφής ως μέσο απομνημόνευσης αναγνωστικών δεδομένων 
«Μία άλλη φορά που διάβαζα ΚΠΑ  και δεν μπορούσα να το καταλάβω ούτε από μέσα ούτε απέξω 
άρχισα να τα γράφω..» 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου 
«Εγώ θα το έβγαζα από τα συμφραζόμενα,  ¨με όριο¨» 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα 
«..Αν λείπουν οι γονείς μου θα ψάξω στο ίντερνετ, αν είναι οι γονείς μου θα τους ρωτήσω …» 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης (λ.χ. , φράσης, παραγράφου) 
«Εγώ διαβάζω μόνο εκείνην την παράγραφο που δυσκολεύτηκα» 
ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον αναγνωστικό στόχο 
«Πολύ σπάνια, π.χ.  σε διαγώνισμα που το διάβασα λίγο γρήγορα την πρώτη για να προλάβω..»«Το 
διάβασα αργά, γιατί πιστεύω πως αν το διαβάσω μία φορά γρήγορα, χάνω χρόνο ενώ, αν το 
διαβάσω μία φορά αργά Το καταλαβαίνω από την αρχή.  Δεν θέλω να διαβάζω μία γρήγορα και μία 
αργά, είναι τζάμπα… Γιατί πιστεύω ότι τη δεύτερη φορά είναι χωρίς λόγο. Αν το διαβάσω 
προσεκτικά την πρώτη φορά, το καταλαβαίνω..» «Βασικά τώρα του έδωσα σημασία, γιατί στην 
πρώτη ανάγνωση ήθελα να δω και τι θα έχει παρακάτω ενώ τώρα ξέρω τι έχει παρακάτω και θέλω,  
επιλέγω να μείνω σε αυτά»  
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για κατανόηση (ή ερμηνεία) 
«Ερευνητής: Σου έτυχε ποτέ να χρειαστεί να το διαβάσεις δεύτερη φορά; Μ14: Πολύ σπάνια, π.χ.  
σε διαγώνισμα που το διάβασα λίγο γρήγορα την πρώτη για να προλάβω» «Ερευνητής: Τι έκανες σε 
εκείνο το σημείο που δυσκολεύτηκες;  Μ14: Απλά συγκεντρώθηκα πιο πολύ…  Διάβασα πιο αργά» 
ΑΝΣΤΠΕΕΙΚ = Αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάγνωσης ανάλογα με περιεχόμενο/είδος  κειμένου (λ.χ. αν 
εγείρει το ενδιαφέρον, αν άπτεται της πραγματικότητας του υποκειμένου, κτλ) 
«Ναι,  το έχω κάνει και αυτό, τα διάβαζα δυνατά μία φορά-Τους είχα ξυπνήσει όλους (γέλια). Μία 
άλλη φορά που διάβαζα ΚΠΑ  και δεν μπορούσα να το καταλάβω ούτε από μέσα ούτε απέξω 
άρχισα να τα γράφω.  Ας πούμε, τα αλλάζω ανάλογα με την περίσταση και ανάλογα με το μάθημα 
κυρίως» 
ΑΞΔΟΕΝΚΑ = Αξιολόγηση κειμενικών δομών ως παράγοντα ενίσχυσης της κατανόησης 
ΑΙΧΡΣΤΚΑ = Αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου 
ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή 
κατανόηση) κειμένου 
«Τα διαφορετικά γράμματα, ναι, έδειξαν ότι λέει κάτι άλλο σε σχέση με την υπόλοιπη παράγραφο, 
τα εισαγωγικά, εντάξει..» 
ΔΙΑΝΟΗΑΛ = Διατήρηση και έλεγχος της νοητικής αλληλουχίας του κειμένου 
«… η παράγραφος αυτή συνοψίζει τα θέματα που πραγματεύεται μέσα στο κείμενο και στο τέλος 
θέλει να δώσει και ένα μήνυμα πιστεύω..» 
ΔΗΑΝΠΛΠΑ =  Δημιουργική ανάπτυξη πλαγιότιτλων των παραγράφων (γραπτώς ή νοητά) 
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«Εγώ το κάνω μερικές φορές… Σκέφτομαι, δεν το γράφω. Εδώ, για παράδειγμα, μιλάει για τις 
συνέπειες που έχει.. Ερευνητής: Αυτό είναι πλαγιότιτλοι στο μυαλό σου  Μ14: Ναι,  αλλά δεν το 
γράφω ποτέ ∙  δεν ξέρω γιατί..» 
ΑΝΠΡΓΝΕΡ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για ερμηνεία  
«Από προσωπική εμπειρία, γιατί είμαστε όλοι  εθισμένοι. Βλέπω, ας πούμε, και εμένα και τους 
φίλους μου ότι είμαστε συνέχεια… Και από μερικούς ανθρώπους που έρχονται στο σχολείο να μας 
μιλήσουν για το διαδίκτυο και τέτοια.. Αλλά δεν ήταν τόσο πετυχημένα όσο αυτό, είναι λίγο 
βαρετά. Αυτό ήταν πιο ενδιαφέρον» 
ΕΠΛΕΣΥΕΡ = Επαναδιατύπωση και παράφραση (νοητικά ή γραπτά) λεκτικών συνόλων για προσπέλαση 
ερμηνείας (κατανόησης) 
«Για μένα δεν είναι τόσο πολύ οι λέξεις… Απλά κάποια κείμενα, όπως στην ιστορία, τα έχουν λίγο 
μπερδεμένα, όπως σε αυτές τις παραγράφους. Είναι η διατύπωση πιο πολύ… Προσπαθώ να το 
κάνω λίγο πιο απλό στο μυαλό μου και το γράφω κιόλας.. με δικά μου λόγια..»  
ΑΝΑΠΔΟΠΕ = Αναπαραστατική απεικόνιση κειμενικής δομής και σημασιολογικού περιεχομένου (λ.χ. 
μέσω σχεδιαγράμματος, εννοιολογικού χάρτη, πίνακα, κτλ) 
«Προσπαθώ να το κάνω λίγο πιο απλό στο μυαλό μου και το γράφω κιόλας.. με δικά μου λόγια ∙ 
φτιάχνω και ένα σχεδιάγραμμα..» 
ΕΓΛΔΥΑΠΑΝ (ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ) = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών δυσκολιών για αποτίμηση της 
αναγνωστικής διαχείρισής τους 
«Η πρόβλεψή μου ήταν σωστή.. Το κείμενο δεν ήταν τόσο δύσκολο, επειδή αφορά εφήβους και 
γονείς που δεν διαβάζουν όλοι επιστημονικά κείμενα με ορολογίες- ούτε γονείς ούτε έφηβοι. Οπότε, 
για να το καταλάβουν όλοι και να γίνει κατανοητό από όλους πρέπει να είναι σε απλοϊκή μορφή, 
όπως και ήταν»  
ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 
ΑΞΚΕΙΣΥΠΡ = Αξιοποίηση κειμένου ως συγγραφικού προτύπου και μετασχηματιστικής γνώσης 
«Ερευνητής: Μήπως έτσι σκέφτηκες  ότι  θα μπορούσες και σε ένα δικό σου κείμενο να 
χρησιμοποιήσεις εμπειρίες, για να ενισχύσεις την επιχειρηματολογία σου; Μ14: Α ναι,  εγώ σε μία 
εργασία που είχα κάνει για τα ναρκωτικά είχα βάλει εμπειρίες ναρκομανή και βασικά για μένα ήταν 
πάρα πολύ ενδιαφέρον.» «Βασικά πρόσεξα ότι χρησιμοποιεί πολύ ωραίες λέξεις, όπως … … είναι, 
ας πούμε, ωραίες λέξεις που ταιριάζουν σε τέτοιο κείμενο και θα ήθελα και εγώ να το κάνω αυτό» 
ΑΥΑΥΠΡΠΡ = Αυτοέλεγχος και αυτοαξιολόγηση προαναγνωστικών προβλέψεων  
ΑΞΓΛΚΕΣΤ = Αξιοποίηση γλωσσοϋφολογικών χαρακτηριστικών για προσδιορισμό των κειμενικών 
στόχων   
«Και νομίζω ότι απευθύνεται περισσότερο σε εφήβους και νέους, γιατί χρησιμοποιεί αγγλικές λέξεις 
,όπως smartphones, tablets, internet» «Μ14: Ναι ,τώρα είναι καλύτερα. Ήταν γρήγορη η ανάγνωση 
αλλά από την πρώτη ανάγνωση που διάβασα συγκεντρωμένα το κατάλαβα. Απλά τώρα με βοήθησε 
πιο πολύ να το καταλάβω Ερευνητής: Άρα, επιβεβαιώθηκαν αυτά που είχες καταλάβει με την 
πρώτη ανάγνωση; Μ14: Ναι επιβεβαιώθηκαν» 
ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με κοινωνική πραγματικότητα 
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων πληροφοριών/γνώσεων» 
«Διαπίστωσα καινούργια στοιχεία π.χ. εδώ πέρα που λέει για τις έρευνες, τα ποσοστά 7 με 8% … 
Αυτά δεν τα ήξερα και είναι ενδιαφέρον, για να το μάθει κάποιος» 
ΑΞΑΝΠΡΑΠ = Αξιολόγηση και αντιπαραβολή περιεχομένου σε σχέση με προσωπικές απόψεις/στάσεις 
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«Πάντα το κάνω ∙ ας πούμε εδώ πέρα,  η δεύτερη παράγραφος… Συμφωνώ πάρα πολύ και εγώ 
κάπως έτσι θα το έγραφα σκέφτηκα…» «Εμένα το γράφημα δεν μου άρεσε∙ δηλαδή το ερώτημα, αν 
δηλαδή βάζουν όρια, εγώ θα ήθελα ένα άλλο ερώτημα.  Δεν μου φαίνεται ενδιαφέρον…  Ότι δεν μας 
αφορά και τόσο πολύ» «Εγώ βασικά συμφωνώ με αυτό που λέει, επειδή, για να λύσει κάποιος ένα 
πρόβλημα, πρέπει πρώτα να καταλάβει ότι έχει πρόβλημα, γιατί άμα το λένε οι άλλοι ότι έχει 
πρόβλημα..» 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
«…Είναι ενδιαφέρον για μένα να έχει ποσοστά… Είναι γεγονότα ας πούμε…» 
ΕΛΕΓΚΔΙΑ = Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων  
«Βασικά πιστεύω, εκεί που λέει ότι είναι συχνότερα σε αγόρια, λογικά κάποια έρευνα έχει γίνει και 
έχει αποδειχτεί.. για αυτό και πάλι δεν καταλαβαίνω το λόγο, ας πούμε,  εντάξει ξέρω και εγώ 
άτομα που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και είναι και αγόρια και κορίτσια» 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που υπερβαίνουν τα «όρια» του κειμένου 
«Εμένα το γράφημα δεν μου άρεσε∙  δηλαδή το ερώτημα, αν δηλαδή βάζουν όρια, εγώ θα ήθελα ένα 
άλλο ερώτημα.  Δεν μου φαίνεται ενδιαφέρον…  Ότι δεν μας αφορά και τόσο πολύ» 
ΕΛΑΞΜΕΠΕΙ = Έλεγχος και αξιολόγηση μέσων πειθούς του κειμένου 
«Ερευνητής: Τι ήταν αυτό που εκτίμησες ότι ήταν ωραίο στο κείμενο; Μ14: Ο τρόπος που μιλούσε, 
δεν ξέρω, θα με έπειθε εμένα» «Εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, εκεί που έλεγε για την έρευνα 
και την κοπέλα, γιατί νομίζω ότι το καλύτερο επιχείρημα για να πείσεις κάποιον είναι να του 
αναφέρεις έρευνες, δεδομένα και  προσωπικές εμπειρίες ανθρώπων και αυτό ήταν πολύ ωραίο και 
μου έκανε εντύπωση» «Όχι, έπρεπε να συγκεντρωθείς, για να το καταλάβεις. Απλά δεν είχε πολλή 
ορολογία∙ είχε κάποιες όχι δύσκολες αλλά όχι καθημερινές λέξεις..» (συνδιατύπωση με Μ13) 
ΑΞΣΥΓΛΚΕΕ = Αξιολόγηση συμβατότητας γλωσσοϋφολογικών/ μορφολογικών  στοιχείων (λ.χ. ειδικού 
λεξιλογίου) με το κειμενικό είδος   
«Βασικά πρόσεξα ότι χρησιμοποιεί πολύ ωραίες λέξεις, όπως «εξιδανικευμένο»,   «ανάληψη 
ευθύνης»,  «ενδέχεται»,  είναι, ας πούμε, ωραίες λέξεις που ταιριάζουν σε τέτοιο κείμενο και θα 
ήθελα και εγώ να το κάνω αυτό» «Αλλά εντάξει είχε λίγο δύσκολες εκφράσεις .. Αλλά και πάλι είναι 
ωραίο, ταιριάζει ∙ δείχνει μία σοβαρότητα..» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο   (12) 
 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της 
 Ερμηνευτικής ανάγνωσης   (1) 

ΕΠΔΡΕΡΑΥΤ = Υλοποίηση και επεξεργασία 
δραστηριοτήτων γα ερμηνεία ως διαδικασία 
αυτοαξιολόγησης, αυτοελέγχου 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της 
 αναγνωστικής διαχείρισης   (4) 
 

ΑΞΚΕΕΝΠΟ = Αξιοποίηση κειμένου ως εννοιολογικό πόρο 
για μετασχηματιστική γνώση. 
ΑΞΚΕΛΕΠΟ = Αξιοποίηση κειμένου ως λεξιλογικό πόρο 
για μετασχηματιστική γνώση. 
ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ = Αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως 
μέσο γλωσσικής αυτοπαρατήρησης/αυτοβελτίωσης  
ΑΝΣΤΚΕΕΙ = Αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάλογα με το 
κειμενικό είδος/θεματικό περιεχόμενο/εσωτερικά κίνητρα 

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας (7) 
 

ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και 
αξιολόγησης περιεχομένου 
ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, στοχασμός και αξιολόγηση της 
ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με το 
θέμα του κειμένου 
ΑΝΚΕΕΞΣΥ = Αναζήτηση ομοθεματικών κειμένων για 
εξαγωγή συμπεράσματος 
ΑΞΔΟΧΑΚΕΙ = Αξιολόγηση  με αφόρμηση δομικά 
χαρακτηριστικά του κειμένου (λ.χ. παράγραφοι, πίνακες, κτλ) 
ΣΥΑΞΓΝΕΜΠ = (Συν)κριτική αξιοποίηση προϋπάρχουσας 
γνώσης για εμπλουτισμό με νέες πληροφορίες 
ΑΝΕΠΙΕΝΑΝ = Αξιοποίηση κειμένου ως αφόρμηση για 
ανάπτυξη επιχειρηματολογίας ενισχυτικής ή αντιπαραθετικής 
(νοητά ή γραπτά) 
ΣΤΕΠΑΠΣΤ = Στοχασμός και επανέλεγχος απόψεων, 
στάσεων, αξιών 

 

ΕΠΔΡΕΡΑΥΤ = Υλοποίηση και επεξεργασία δραστηριοτήτων γα ερμηνεία ως διαδικασία αυτοαξιολόγησης, 
αυτοελέγχου 
ΑΞΚΕΕΝΠΟ = Αξιοποίηση κειμένου ως εννοιολογικό πόρο για μετασχηματιστική γνώση. 
«Εγώ θα προσπαθήσω και να το εντάξω σε άλλα κείμενα που θα κάνω (ενν. στοιχεία εννοιολογικού 
περιεχομένου: επιχειρηματολογίας, πληροφορίες, κτλ)»  
ΑΞΚΕΛΕΠΟ = Αξιοποίηση κειμένου ως λεξιλογικό πόρο για μετασχηματιστική γνώση 
«Εγώ θέλω να κρατάω φράσεις, επειδή μου αρέσουν έτσι όπως είναι γραμμένες.  Θέλω να κοπιάρω 
και εγώ, επειδή μου αρέσουν. Έτσι όπως το λέει εμένα με έπεισε και επειδή και εγώ θέλω να πείσω 
κάποιον άλλον … Ερευνητής: Οπότε δανείζεσαι και τη φρασεολογία και τη διατύπωση; Μ14: Όχι, 
αντιγραφή αλλά κάποιες εκφράσεις που μου αρέσουν τις χρησιμοποιώ και εγώ,» 
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ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ = Αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως μέσο γλωσσικής 
αυτοπαρατήρησης/αυτοβελτίωσης  
«Ναι, γιατί, αν, ας πούμε, είναι ένα δύσκολο κείμενο και εγώ βαριέμαι να το διαβάσω, θα το διαβάσω 
επιφανειακά και δεν θα το καταλάβω και δεν θα μπορώ να απαντήσω στις ερωτήσεις. Και τότε θα 
κάνω μία αυτοκριτική στον εαυτό μου και θα σκεφτώ τι πήγε λάθος…» «Ναι,  το έχω κάνει και αυτό, 
τα διάβαζα δυνατά μία φορά-Τους είχα ξυπνήσει όλους  
( γέλια). Μία άλλη φορά που διάβαζα ΚΠΑ  και δεν μπορούσα να το καταλάβω ούτε από μέσα ούτε 
απέξω άρχισα να τα γράφω.» 
ΑΝΣΤΚΕΕΙ = Αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάλογα με το κειμενικό είδος/θεματικό περιεχόμενο/εσωτερικά 
κίνητρα 
«Ερ.:Υπάρχει περίπτωση να αλλάξεις κάτι στον τρόπο που διαβάζεις για να το κατανοήσεις;  
Μ2:  Ναι,  το έχω κάνει και αυτό, τα διάβαζα δυνατά μία φορά-Τους είχα ξυπνήσει όλους             
(γέλια). Μία άλλη φορά που διάβαζα ΚΠΑ  και δεν μπορούσα να το καταλάβω ούτε από μέσα ούτε 
απέξω άρχισα να τα γράφω.  Ας πούμε, τα αλλάζω ανάλογα με την περίσταση και ανάλογα με το 
μάθημα κυρίως (κειμενικό είδος)» 
ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και αξιολόγησης περιεχομένου 
ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, στοχασμός και αξιολόγηση της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε 
σχέση με το θέμα του κειμένου 
«Εγώ βασικά, αν με ενδιαφέρει πολύ αυτό που λέει το κείμενο μέσα, το ψάχνω και αλλού  αλλιώς 
απλά το σκέφτομαι. Ψάχνω και άλλες οπτικές του θέματος… Και τα δύο αλλά με μπερδεύουν και οι 
πολλές απόψεις. Αν ας πούμε είναι η μία ακριβώς αντίθετη από την άλλη, οπότε προσπαθώ να βρω 
τη δικιά μου άποψη με βάση τις πληροφορίες που έχω βρει από τις υπόλοιπες»  
ΑΝΚΕΕΞΣΥ = Αναζήτηση ομοθεματικών κειμένων για εξαγωγή συμπεράσματος 
ΑΞΔΟΧΑΚΕΙ = Αξιολόγηση  με αφόρμηση δομικά χαρακτηριστικά του κειμένου (λ.χ. παράγραφοι, πίνακες, 
κτλ) 
«…Και εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, τις παραγράφους που ήταν ωραία γραμμένη, το γράφημα που δεν 
μου άρεσε..» 
ΣΥΑΞΓΝΕΜΠ = (Συν)κριτική αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης για εμπλουτισμό με νέες πληροφορίες 
«Μερικές φορές,  ανάλογα το κείμενο (ενν. αναστοχαζόμαστε αντιπαραβολικά τις νέες πληροφορίες 
με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις) Ναι, γιατί μας έχουν ξαναμιλήσει και είναι πράγματα γνωστά, 
τα ξέρουμε…» 
ΑΝΕΠΙΕΝΑΝ = Αξιοποίηση κειμένου ως αφόρμηση για ανάπτυξη επιχειρηματολογίας ενισχυτικής ή 
αντιπαραθετικής (νοητά ή γραπτά) 
«Ερευνητής: Υπάρχει περίπτωση, αν διαβάσετε κάτι με το οποίο διαφωνείτε, να αρχίσετε να 
οργανώνετε στο μυαλό σας επιχειρήματα γιατί διαφωνείτε; Μ14: Ναι,  πάρα πολλές φορές, 
συνέχεια...  Δεν το γράφω,  απλά σκέφτομαι με το μυαλό μου με ποια επιχειρήματα θα μπορούσα να 
πείσω τον άλλον» 
ΣΤΕΠΑΠΣΤ = Στοχασμός και επανέλεγχος απόψεων, στάσεων, αξιών                                                                                                                  
«( Μ13: ¨Αναλόγως, αν φαίνεται ότι είναι έγκυρα, με ποσοστά, τότε ναι, σίγουρα θα προσπαθήσω να 
αλλάξω, αν κάνω κάτι λάθος.  Αλλά ανάλογα το κείμενο¨ Μ14: Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα (  
γέλια)» 
 
 Σύνολο= 18 Κατηγορίες/ 53 κωδικοί (10+31+12)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΓ΄15β  

Το αναγνωστικό προφίλ του ΜΓ΄15β : Ο μαθητής διακρίνεται για μεσαίου επιπέδου βαθμολογικές 
γλωσσικές επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Διαθέτει ικανοποιητικό αλλά μη συστηματικά δομημένο 
γνωστικό-μαθησιακό υπόβαθρο που δε συνοδεύεται από αντίστοιχα υψηλά μαθησιακά κίνητρα. Δείχνει κατά 
περίπτωση συνέπεια και  επιμέλεια, ένα ήπιο/μετριοπαθές ενδιαφέρον  και μια μέτρια διάθεση 
συμμετοχικότητας στις ενδοσχολικές γλωσσοδιδακτικές δραστηριότητες. Όσον αφορά στην καλλιέργεια των 
βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων  επισημαίνονται κάποιες διαχειρίσιμες αδυναμίες  και μια μάλλον 
συμμετρική αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξή τους. Επέδειξε σχετική προθυμία και συνεργατικότητα κατά 
τη συμμετοχή του στην ερευνητική διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης. Στην προκαταρκτική 
συνοπτική συνέντευξη για μια αδρομερή διαμόρφωση του αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών δήλωσε 
ότι καταρχήν δεν έχει αναπτύξει σε υψηλό επίπεδο τη φιλαναγνωσία του και οι αναγνωστικές του επιλογές 
στρέφονται περιορισμένα και αποσπασματικά κυρίως σε  κείμενα μυθοπλασίας  με χαρακτηριστικά 
περιπετειώδους  πλοκής ή σε ποικίλα κείμενα που άπτονται των ενδιαφερόντων του (τα οποία δεν 
διευκρίνισε). 

 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο    (8) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας   (2) 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του 
κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 

Γνωστικές ισχυρής επεξεργασίας   (2) ΑΞΣΗΜΚΑΤ = Αξιοποίηση (υπο)σημειώσεων/πηγών για 
κατανόηση 
ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
προετοιμασία κατανόησης  

Μεταγνωστικής προεργασίας   (2) 
 
 
 

ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και τρόπου 
ανάγνωσης 
ΑΝΚΕΙΕΙΣΚ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για προσδιορισμό 
του σκοπού του κειμένου 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κοινωνικοπολιτισμικής  
Αλληλεπίδρασης        (1) 

ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με 
κοινωνικές εμπειρίες 

Κριτικής Προεργασίας   (1) ΕΓΚΕΑΝΚΙ = Πρόδρομη αξιολόγηση εγκυρότητας κειμένου ως 
αναγνωστικό κίνητρο/κριτήριο  

 

Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής 
τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο 
κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές χρήσης 
στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις 
υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή πλεονασμών, εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της 
έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης της παρακολούθησης της έκθεσης των 
δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη δυνάμενη καταγραφής στρατηγική 
που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του υποκειμένου ή ως 
αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση στρατηγικής 
προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 
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ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 
ΑΞΣΗΜΚΑΤ = Αξιοποίηση (υπο)σημειώσεων για κατανόηση 
«Ναι, εγώ είδα τις εικόνες καταρχάς. Είδα και τον τίτλο του κειμένου, για να ξέρω για τι μιλάει.  
Είδα και από που το πήραν αυτό το κείμενο, είδα ότι είναι διασκευή τριών επιστημονικών άρθρων, 
για να ξέρω από ποιους…» 
ΑΝΠΡΓΝΚΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για προετοιμασία κατανόησης 
«Ναι, από ό, τι θυμάμαι και στην αρχή της χρονιάς κάναμε κάποιο ερωτηματολόγιο που είχε βάση 
το διαδίκτυο. Οπότε από τη συζήτηση που είχαμε κάνει, θυμάμαι και εγώ κάποια πράγματα ας 
πούμε» «- Πιστεύετε ότι σας βοηθάει να κατανοήσετε καλύτερα ένα κείμενο, όταν αυτό το θέμα του 
σχετίζεται είτε με δικές σας εμπειρίες είτε με γνώσεις που έχετε για αυτό; - Ναι ναι» 
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και τρόπου ανάγνωσης 
«Ναι, εγώ λέω ότι θα το διαβάσω αργά και προσεκτικά» 
ΑΝΚΕΙΕΙΣΚ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για προσδιορισμό του σκοπού του κειμένου 
«Βασικά, έλεγε ότι προέρχεται από τρία επιστημονικά άρθρα, οπότε δεν απευθύνεται μόνο σε 
εφήβους.. πιο επιστημονικό νομίζω..» 
ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με κοινωνικές εμπειρίες 
«Είναι ένα θέμα που το ακούμε πολλές φορές και στην καθημερινότητά μας, μπορώ να πω το 
ζούμε..» 
ΕΓΚΕΑΝΚΙ = Πρόδρομη αξιολόγηση εγκυρότητας κειμένου ως αναγνωστικό κίνητρο/κριτήριο  
«Εγώ θα ρωτούσα κάτι άλλο…  αυτό εδώ το κείμενο ποτέ δημοσιεύτηκε; μπορεί για παράδειγμα να 
είχε δημοσιευτεί παλιότερα και να μην ισχύουν πια, να έχουν αλλάξει και τα ποσοστά  και.. 
Ερευνητής; Ένα παλιό κείμενο δηλαδή δεν σε πείθει ιδιαίτερα; θα το δεις με άλλο μάτι; Μ15: Ναι» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο    (20) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας   (1) ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του 
κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
 

Γνωστικές με μνημονική προτεραιότητα (1) 
 

ΑΞΓΡΑΠΔΕ = Αξιοποίηση γραφής ως μέσο 
απομνημόνευσης αναγνωστικών δεδομένων 

Γνωστικές-υποστηρικτικές αντισταθμιστικής 
ανάγνωσης   (5) 

ΕΠΑΝΕΠΝΟ = Επαναληπτική εξ αρχής ανάγνωση του 
κειμένου για επανάκτηση νοητικής αλληλουχίας 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από 
έγκυρα πρόσωπα 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης 
(λ.χ. , φράσης, παραγράφου)  

Μεταγνωστικής επεξεργασίας  (3) 
 

ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον 
αναγνωστικό στόχο 
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για 
κατανόηση (ή ερμηνεία) 
ΑΝΣΤΠΕΕΙΚ = Αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάγνωσης 
ανάλογα με περιεχόμενο/είδος  κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το 
ενδιαφέρον, αν άπτεται της πραγματικότητας του 
υποκειμένου, κτλ) 
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Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 
ερμηνευτικής επεξεργασίας   (1) 

ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών 
στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή κατανόηση) κειμένου          

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής 
επεξεργασίας    (2) 

ΕΠΛΕΣΥΕΡ = Επαναδιατύπωση και παράφραση (νοητικά ή 
γραπτά) λεκτικών συνόλων για προσπέλαση ερμηνείας  
ΑΝΑΠΔΟΠΕ = Αναπαραστατική απεικόνιση κειμενικής δομής και 
σημασιολογικού περιεχομένου (λ.χ. μέσω σχεδιαγράμματος, 
εννοιολογικού χάρτη, πίνακα, κτλ) 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας κριτικής 
προσέγγισης  (2) 

ΑΥΑΝΔΙΑΥ = «Αυτοπαρακολούθηση» της αναγνωστικής 
διαδικασίας και αναγνωστική «αυτεπίγνωση» 
ΑΥΑΥΠΡΠΡ = Αυτοέλεγχος και αυτοαξιολόγηση 
προαναγνωστικών προβλέψεων  

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης (5) ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων 
πληροφοριών/γνώσεων 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και συν-
κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως 
πηγή πληροφοριών 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που υπερβαίνουν τα 
«όρια» του κειμένου 
ΑΞΑΝΠΡΑΠ = Αξιολόγηση και αντιπαραβολή περιεχομένου                                                               
σε σχέση με προσωπικές απόψεις/στάσεις 

 
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
«Εγώ πιστεύω πως ναι, επειδή,  όταν είναι χωρισμένο σε παραγράφους είναι σαν να διαβάζεις κάτι 
διαφορετικό ενώ αν ήταν ένα,  θα ήταν σαν να είναι το ίδιο» 
ΑΞΓΡΑΠΔΕ = Αξιοποίηση γραφής ως μέσο απομνημόνευσης αναγνωστικών δεδομένων 
«Τώρα το να το γράψω ένα κείμενο, θα το κάνω μόνο αν είναι να μάθω κάτι απέξω…» 
ΕΠΑΝΕΠΝΟ = Επαναληπτική εξ αρχής ανάγνωση του κειμένου για επανάκτηση νοητικής αλληλουχίας 
«Βασικά εγώ το παίρνω όλο το κείμενο από την αρχή» 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου  
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  «Ή θα ρωτήσω 
κανένα  ή θα το ψάξω στο λεξικό, στο διαδίκτυο ∙ αλλιώς από τα συμφραζόμενα.» 
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα «Εγώ βασικά είτε θα ρωτήσω τους 
γονείς μου…» 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης (λ.χ. , φράσης, παραγράφου) 
«…Απλά θα διαβάσω λίγο πιο προσεκτικά και συγκεντρωμένα τα πράγματα που δεν κατάλαβα» «Βασικά, 
αν ήταν να το ξαναδιαβάσω θα έδινα προσοχή περισσότερο σε αυτές τις δύο παραγράφους»  
ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον αναγνωστικό στόχο 
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για κατανόηση (ή ερμηνεία) 
« - Στη δεύτερη ανάγνωση δηλαδή επικεντρώνεται περισσότερο στα σημεία που  δυσκολεύτηκες την 
πρώτη φορά; - Ναι» «..Πάντως σίγουρα δεν το κάνω, όταν είμαι σπίτι και διαβάζω ένα βιβλίο. Όταν είμαι 
στο σχολείο σε ένα διαγώνισμα, εντάξει… Στο διαγώνισμα κοιτάζω να το διαβάσω πιο γρήγορα, γιατί δεν 
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έχουμε και χρόνο. Στο σπίτι με βοηθάει αυτός ο τρόπος διαβάσματος και για αυτό το χρησιμοποιώ» «Τώρα 
το να μιλάω φωναχτά, αυτό το έχω κάνει και εγώ και με βοήθησε κιόλας…» 
 
ΑΝΣΤΠΕΕΙΚ = Αναπροσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στο περιεχόμενο/είδος του κειμένου (λ.χ. αν εγείρει το 
ενδιαφέρον, αν άπτεται της πραγματικότητας του υποκειμένου, κτλ) 
«Τώρα το να μιλάω φωναχτά, αυτό το έχω κάνει και εγώ και με βοήθησε κιόλας… Τώρα το να το γράψω 
ένα κείμενο, θα το κάνω μόνο αν είναι να μάθω κάτι απέξω…» 
ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή κατανόηση) 
κειμένου          
«Εγώ πιστεύω ότι τα εισαγωγικά δεν είναι μόνο για να τα ξεχωρίσει αλλά και να δώσει περισσότερη 
σημασία στην πρόταση» 
ΕΠΛΕΣΥΕΡ = Επαναδιατύπωση και παράφραση (νοητικά ή γραπτά) λεκτικών συνόλων για προσπέλαση ερμηνείας 
ΑΝΑΠΔΟΠΕ = Αναπαραστατική απεικόνιση κειμενικής δομής και σημασιολογικού περιεχομένου (λ.χ. μέσω 
σχεδιαγράμματος, εννοιολογικού χάρτη, πίνακα, κτλ) 
«Ναι, κάποιες φορές.. νομίζω ότι θα με βοηθήσει περισσότερο. Κάνω και σχεδιάγραμμα..» 
ΑΥΑΝΔΙΑΥ = «Αυτοπαρακολούθηση» της αναγνωστικής διαδικασίας και αναγνωστική «αυτεπίγνωση» 
«…απλά για μένα προσωπικά θα πω, επειδή το διάβασα αργά, γιατί αν το διάβαζα γρήγορα δεν θα το 
καταλάβαινα» 
ΑΥΑΥΠΡΠΡ = Αυτοέλεγχος και αυτοαξιολόγηση προαναγνωστικών προβλέψεων  
«Εγώ αρχικά έλεγα ότι αυτό το κείμενο είναι επιστημονικό, οπότε και εγώ έπεσα έξω.. Εγώ νομίζω ότι είναι 
τόσο απλό, ώστε να το καταλαβαίνουν όλοι» 
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων πληροφοριών/γνώσεων 
«Μ15: Και εγώ πήρα κάποιες άλλες πληροφορίες, που δεν ήξερα. Πολλά πράγματα ήταν καινούργια 
Ερευνητής: Αυτό το έκανε το κείμενο πιο ενδιαφέρον για σένα;  Μ15: Ναι» «Εγώ θα έλεγα και από τις 
ειδήσεις γιατί λένε διάφορα περιστατικά που έγιναν λόγω του διαδικτύου. Από τους γονείς μας 
περισσότερο, που μας λένε να προσέχουμε, να μην μπαίνουμε σε ιστοσελίδες, από εκδηλώσεις του σχολείου 
και από εμπειρίες, όχι δικές μου, από άλλους.» 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
«Και έχει και μία ημερομηνία που λέει 2016,. οπότε δεν είναι και τόσο παλιό κείμενο. Οπότε αυτά ισχύουν 
ακόμα.» «Ερευνητής: Άρα ελέγχεις και την χρονική του εγκυρότητα ότι τα δεδομένα που σου παρέχει είναι 
σύγχρονα και επίκαιρα  Μ15: Ναι» 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που υπερβαίνουν τα «όρια» του κειμένου 
«Εμένα αυτό που δεν μου άρεσε εδώ -δεν μου άρεσε- τέλος πάντων,  είναι αυτό που λέει για το ποσοστό των 
εφήβων. Θα προτιμούσα να υπάρχουν και ποσοστά όχι μόνο για εφήβους αλλά για … Ερευνητής: Τον 
γενικό πληθυσμό; Μ15: Ναι  Ερευνητής: Θεωρείς ότι αυτό είναι μία αδυναμία του κειμένου; θα περίμενες 
και κάτι ακόμα; Μ15: Ναι» 
ΑΞΑΝΠΡΑΠ = Αξιολόγηση και αντιπαραβολή περιεχομένου σε σχέση με προσωπικές απόψεις/στάσεις 
«Άρα αξιολογήσατε θετικά την παράγραφο γιατί ταυτιστήκατε  και με τις απόψεις αυτές; Μ15: Ναι, και 
εγώ … δεν μου άρεσε το γράφημα. Το ερώτημα θα προτιμούσα να είναι κάπως αλλιώς» «Εγώ πιστεύω ότι 
είναι λάθος το ποσοστό εε βασικά πιστεύω το ίδιο πράγμα είναι και σε αγόρια και σε κορίτσια… Ναι, 
πιστεύω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο» 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο  (6) 
 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας (6) 
 

ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και 
αξιολόγησης περιεχομένου 
ΑΝΚΕΕΞΣΥ = Αναζήτηση ομοθεματικών κειμένων για 
εξαγωγή συμπεράσματος 
ΣΥΕΛΕΓΚΕ = Συγκεφαλαιωτικός έλεγχος εγκυρότητας 
περιεχομένου με διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων 
ΣΥΑΝΝΚΚΡ = Συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση νοηματικών 
κέντρων με κριτική αξιοποίηση (νοητά ή γραπτά) 
ΣΤΕΠΑΠΣΤ = Στοχασμός και επανέλεγχος απόψεων, 
στάσεων, αξιών 
ΑΝΕΠΙΕΝΑΝ = Αξιοποίηση κειμένου ως αφόρμηση για 
ανάπτυξη επιχειρηματολογίας ενισχυτικής ή αντιπαραθετικής 
(νοητά ή γραπτά) 

 

ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και αξιολόγησης περιεχομένου 
«Οι εντυπώσεις που θα πάρω από ένα κείμενο θα είναι από κάποιες προτάσεις, που ας πούμε, μου 
άρεσε, όπως εκείνη πρόταση με το «πεζοδρόμιο..». Τέτοιες προτάσεις θα μου τραβήξουν το 
ενδιαφέρον πιο πολύ» 
ΑΝΚΕΕΞΣΥ = Αναζήτηση ομοθεματικών κειμένων για εξαγωγή συμπεράσματος 
 ΣΥΕΛΕΓΚΕ = Συγκεφαλαιωτικός έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με διασταύρωση εξωκειμενικών 
στοιχείων 
 «Εγώ για να πω την αλήθεια, αν δεν με ενδιαφέρει το κείμενο, απλά θα το κοιτάξω και δεν θα 
κάνω κάτι άλλο. Αν όμως με ενδιαφέρει το θέμα μπορεί να ψάξω στο ίντερνετ να βρω και άλλες 
πληροφορίες με βάση αυτό το θέμα» «…Για να δω αν είναι έγκυρα καταρχήν όλα αυτά και επειδή 
θα με ενδιαφέρουν βασικά» «Ναι, και εγώ συμφωνώ∙ κάνω συγκρίσεις»  
ΣΥΑΝΝΚΚΡ = Συγκεφαλαιωτική ανασκόπηση νοηματικών κέντρων με κριτική αξιοποίηση (νοητά ή 
γραπτά) 
«Μ15: Και εγώ το ίδιο με τον Μ13 Ερευνητής: Κάνεις δηλαδή μία μικρή περίληψη στο μυαλό 
σου, με δικά σου λόγια, έτσι όπως το έχεις καταλάβει; Μ15: Ναι Ερευνητής: Εκτός αν υπάρχει 
κάποια φράση που θέλεις να την κρατήσεις; Μ15: Ναι, ανάλογα ποιο με βοηθάει πιο πολύ» 
ΣΤΕΠΑΠΣΤ = Στοχασμός και επανέλεγχος απόψεων, στάσεων, αξιών 
«Εγώ, αν είναι να το δεχτώ, θα είναι αν είναι έγκυρα αυτά που λέει ή αν μου άρεσε σαν άποψη 
ακόμα και αν δεν είναι έγκυρα και μπορεί να αλλάξω τις απόψεις μου»  
ΑΝΕΠΙΕΝΑΝ = Αξιοποίηση κειμένου ως αφόρμηση για ανάπτυξη επιχειρηματολογίας ενισχυτικής ή 
αντιπαραθετικής (νοητά ή γραπτά) 
«Και εγώ κάνω επιχειρήματα, τις  πιο πολλές φορές το κάνω για να αποδείξω ότι δεν είναι σωστό. 
Ακόμα και αν τα επιχειρήματά μου είναι ό, τι να ναι, δεν ισχύουν αλλά να νομίζω εγώ ότι έχω 
δίκιο» 
 
Σύνολο= 14 Κατηγορίες/ 34 κωδικοί (8+20+6)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΓ16β  

Το αναγνωστικό προφίλ της ΜΓ16β: Η μαθήτρια διακρίνεται για μεσαίου επιπέδου βαθμολογικές γλωσσικές 
επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Δείχνει αυξομειούμενο  ενδιαφέρον για τη μάθηση, διαθέτει σχετικά 
περιορισμένη συνέπεια και  επιμέλεια,  και μια μέτρια έως χαμηλή διάθεση συμμετοχικότητας στις 
ενδοσχολικές διδακτικές δραστηριότητες. Διαθέτει επίσης, ένα σχετικώς ενισχυμένο γνωστικό υπόβαθρο μη 
συστηματοποιημένων και αποσπασματικά αφομοιωμένων γνώσεων και το οποίο   συνοδεύεται όμως από 
αντίστοιχη  ωρίμανση  συγκροτημένων μαθησιακών στόχων και μαθησιακών προτύπων. Παρουσιάζει 
ισορροπημένες και διαχειρίσιμες αδυναμίες αλλά και δυναμικές προοπτικές στην καλλιέργεια και ανάπτυξη 
των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων και σε επίπεδο υποδεξιοτήτων (ορθογραφικό, μορφοσυντακτικό, 
λεξιλογικό, ερμηνευτικό, κτλ),. Διακρίνεται επίσης για την κριτική της στάση απέναντι στη μάθηση και το 
ενδιαφέρον της για όποια ενδοσχολική δράση ¨αγγίζει¨ και αλληλεπιδρά με την κοινωνική πραγματικότητα. 
Επέδειξε προθυμία και συνεργατικότητα κατά τη συμμετοχή της στην ερευνητική διαδικασία της προφορικής 
εξωτερίκευσης. Στην προκαταρκτική συνοπτική συνέντευξη για μια αδρομερή διαμόρφωση του 
αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών δήλωσε ότι καταρχήν της αρέσει το διάβασμα με μια ιδιαίτερη 
προτίμηση σε λογοτεχνικά και πιο συγκεκριμένα ποιητικά κείμενα έντυπης μορφής (βιβλία, όχι διαδίκτυο) με 
βασικό μέσο επιλογής τα προσωπικά της αισθητικά της κριτήρια και ενδιαφέροντα (εσωτερικά κίνητρα) ενώ 
αυτή της η διάθεση φαίνεται ότι ενισχύεται από το οικογενειακό της περιβάλλον , όπου κατά δήλωσή της, 
υπάρχει μία φιλαναγνωστική περιρρέουσα ατμόσφαιρα. 
 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο      (12) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας    (5) 

ΓΡΑΝΔΙΘΕΠ = Γρήγορη επιλεκτική  ανάγνωση για  αρχική 
διερεύνηση θεματικού περιεχομένου (scimming) 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη 
περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΑΞΕΤΑΝΚΙ = Αξιοποίηση τίτλου/εικόνας ως αναγνωστικού 
κινήτρου  
ΓΕΠΡΜΟΧΑ = Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-
οπτικών χαρακτηριστικών του κειμένου (λ.χ. μέγεθος, δομή, 
πολυτροπικότητα, σελιδοποίηση, κτλ) 

Γνωστικές ισχυρής επεξεργασίας   (2) ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
προετοιμασία κατανόησης  
ΑΞΣΥΝΔΡΑ = Αξιοποίηση συνοδευτικών δραστηριοτήτων 
του κειμένου για υποβοήθηση κατανόησης                                         

Μεταγνωστικής προεργασίας   (3) 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης 
στρατηγικών κατανόησης κειμένου  
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και 
τρόπου ανάγνωσης 
ΑΝΚΕΙΕΙΣΚ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για 
προσδιορισμό του σκοπού του κειμένου 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Μεταγνωστικής κριτικής  προεργασίας (1) 

 
ΠΡΑΞΑΝΔΙ = Πρόδρομη αξιολόγηση  αναγνωστικής 
διαδικασίας με προαναγνωστικά κριτήρια 

Κοινωνικοπολιτισμικής 
Αλληλεπίδρασης     (1) 

ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με 
κοινωνικές εμπειρίες 
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Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής τους 
την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο κωδικοποιημένος 
τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές χρήσης στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν 
αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή 
πλεονασμών, εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης 
της παρακολούθησης της έκθεσης των δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη 
δυνάμενη καταγραφής στρατηγική που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του 
υποκειμένου ή ως αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση 
στρατηγικής προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 

ΓΡΑΝΔΙΘΕΠ = Γρήγορη επιλεκτική  ανάγνωση για  αρχική διερεύνηση θεματικού περιεχομένου (scimming) 
«Ε ναι, γενικά ότι είναι εύκολο στην ανάγνωση, γιατί δεν το χω διαβάσει ακόμα αλλά βλέπω τις λέξεις 
που έχει μέσα, οπότε είναι εύκολο και θα το καταλάβουμε ναι..» 
ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένο 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 
ΑΞΕΤΑΝΚΙ = Αξιοποίηση τίτλου/εικόνας ως αναγνωστικού κινήτρου  
ΓΕΠΡΜΟΧΑ = Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών χαρακτηριστικών του κειμένου (λ.χ. μέγεθος, 
δομή, πολυτροπικότητα, σελιδοποίηση, κτλ)  
«…αλλά τα κείμενα που διαβάζω πιο πολύ βλέπω τον τίτλο πρώτα για να δω αν με ενδιαφέρουν..» 
«Εγώ κοίταξα αυτό εδώ (ενν. σκίτσα και εικόνες)… Κι εγώ το ίδιο ..ο τίτλος» «..Ναι είδα μέχρι που 
τελειώνει.. εντάξει πολύ μεγάλο δεν είναι.» 
ΑΝΠΡΓΝΚΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για προετοιμασία κατανόησης 
«Εγώ σκέφτηκα ότι δεν έχω εθιστεί στο διαδίκτυο, δεν μπορώ να εθιστώ σε τίποτα …» 
ΑΞΣΥΝΔΡΑ = Αξιοποίηση συνοδευτικών δραστηριοτήτων του κειμένου για υποβοήθηση κατανόησης 
ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ = Πρόδρομη αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου 
«Όταν είμαι μόνη μου στο σπίτι και το διαβάζω φωναχτά. Μόνο τότε μου αρέσει η  ανάγνωση. Γιατί 
όταν διαβάζω από μέσα μου και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι γύρω μου, την μία σκέφτομαι εκείνους, μετά 
ξαναδιαβάζω, οπότε δεν καταλαβαίνω τι λέει το κείμενο.» 
ΠΡΣΤΤΡΑΝ = Προσχεδιασμός αναγνωστικών στόχων και τρόπου ανάγνωσης 
«Εγώ ναι, θα τις διάβαζα τις ερωτήσεις πρώτα, ώστε, όταν έρθει η ώρα να με ρωτήσετε, εντάξει θα το 
χω διαβάσει το κείμενο αλλά είναι καλύτερα την ώρα που το διαβάζω να σκεφτώ αν είναι η απάντηση 
σε κείνη την ερώτηση..» 
ΑΝΚΕΙΕΙΣΚ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για προσδιορισμό του σκοπού του κειμένου 
«Το τι είδους κείμενο ναι, γιατί άμα διαβάσουμε τον τίτλο το καταλαβαίνουμε, αλλά καταλαβαίνω ότι 
θέλει να μας μιλήσει για το πρόβλημα αυτό κυρίως σε σχέση με τα παιδιά και τους γονείς, πως το 
αντιμετωπίζουνε  
ΠΡΑΞΑΝΔΙ = Πρόδρομη αξιολόγηση  αναγνωστικής διαδικασίας με προαναγνωστικά κριτήρια 
σήμερα..» 
ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με κοινωνικές εμπειρίες 
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο    (24) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας    (3) ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
κατανόηση  
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του 
κειμένου (λ.χ. των παραγράφων) 
ΑΞΔΟΠΑΡ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής της 
παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης) 
 

Γνωστικές με μνημονική προτεραιότητα  
(1) 
 

ΣΥΝΟΕΙΑΠ* = Σύνδεση με  νοητική εικόνα ως 
απομνημονευτική τεχνική 

Γνωστικές-υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης    (3) 

ΠΑΛΕΔΙΑΝ = Παράλειψη λέξης/φράσης για διευκόλυνση 
της ανάγνωσης 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από 
έγκυρα πρόσωπα 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας (2) 
 

ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον 
αναγνωστικό στόχο 
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για 
κατανόηση  

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 
ερμηνευτικής επεξεργασίας    (1) 

ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία (ή 
κατανόηση) κειμένου*          

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής 
επεξεργασίας    (2) 

ΑΞΕΙΚΕΜΒ = Πολυσημική ανάγνωση εικόνων για 
εμβάθυνση κατανόησης 
ΕΠΥΦΕΡΕΜ = Επισήμανση υφολογικών σχημάτων για 
ερμηνευτική εμβάθυνση 

Μεταγνωστικής ερμηνευτικής  
επεξεργασίας    (1) 

ΕΠΜΔΑΞΕΡΜ = Επισήμανση μορφολογικών/δομικών 
στοιχείων για αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης /ερμηνείας 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης   (2) ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με 
προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 
ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση 
κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή διαπροσωπικής) 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης  
(9) 

ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με 
κοινωνική πραγματικότητα                                             
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων 
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πληροφοριών/γνώσεων 
ΑΞΑΝΠΡΑΠ = Αξιολόγηση και αντιπαραβολή περιεχομένου                                                               
σε σχέση με προσωπικές απόψεις/στάσεις 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και 
συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
ΕΛΕΓΚΔΙΑ = Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με 
διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που 
υπερβαίνουν τα «όρια» του κειμένου 
ΕΛΑΞΜΕΠΕΙ = Έλεγχος και αξιολόγηση μέσων πειθούς του 
κειμένου 
ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, αναγνώριση και αξιοποίηση 
της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με 
το θέμα του κειμένου 
ΣΤΠΡΕΚΖΗ = Στοχασμός και προβληματισμός για                     
«εκκρεμή » ζητήματα του κειμένου 

 
ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για κατανόηση                                                                             
«Ναι μου ήταν γιατί πέρσι είχα κάνει μία παρουσίαση στην τάξη, συγκεκριμένα για το facebook, οπότε 
είχα γράψει και για την εξάρτηση ανθρώπων και επίσης ο Κύριος Α. μου είχε βάλει να γράψω κι ένα  
ΑΞΔΟΚΕΙΜ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής του κειμένου (λ.χ. των παραγράφων)  
ποίημα για τις εξαρτήσεις» 
ΑΞΔΟΠΑΡ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής της παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης) 
ΣΥΝΟΕΙΑΠ = Σύνδεση με  νοητική εικόνα ως απομνημονευτική τεχνική                                                                 
«Μ16:Εγώ ναι (ενν. έκανα εικόνα..) Ερευνητής: ..έκανες μια δική σου εικόνα; Μ16: Ναι..» 
ΠΑΛΕΔΙΑΝ = Παράλειψη λέξης/φράσης για διευκόλυνση της ανάγνωσης «Ερευνητής: Δεύτερη περίπτωση,  
δεν είναι κανένας στο σπίτι. Τι θα έκανες; Μ16: Δεν θα έκανα τίποτα.. το αφήνω, δεν θα το ψάξω, όχι»                                   
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου «Εγώ, αν και είπα ότι ήταν 
εύκολο το κείμενο, υπήρχαν λέξεις τις οποίες δεν ήξερα όμως τις κατάλαβα από το νόημα της πρότασης»  
«Διάβασα τη συνέχεια της πρότασης και κάτι κατάλαβα .. αλλά δεν είμαι βέβαιη ..» 
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα                                                                         
«Μ16: Θα ρωτούσα τη μαμά μου…»  
ΠΡΑΝΑΝΣΤ= Προσαρμογή τρόπου ανάγνωσης στον αναγνωστικό στόχο                                                           
«Καταρχήν διάβαζα κάθε παράγραφο με άλλο ρυθμό… Επειδή είπατε να κάνουμε γρήγορη ανάγνωση 
εκεί που είχε πιο μεγάλες παραγράφους διάβαζα πιο γρήγορα αλλά δεν τα διάβαζα μόνο  ..καταλάβαινα 
κιόλας ..αυτό..» «Ναι, αυτό που είπα πριν. Πρώτη ανάγνωση, το διάβασα λίγο πιο γρήγορα αλλά στη 
δεύτερη θα το διαβάζω πιο συγκεντρωμένα, ώστε να καταλάβω την κάθε πρόταση»  
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για κατανόηση 
*ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για ερμηνεία  κειμένου   
«Ότι είναι γραμμένο με πλάγια γράμματα.. Όταν έχει έντονα γράμματα.. Ναι, η γραμματοσειρά άλλαξε… 
Επειδή είναι παράδειγμα και για να μας κάνει περισσότερη εντύπωση; ..Βέβαια και με άλλα γράμματα αν 
ήτανε πάλι θα το προσέχαμε..» (επειδή η αναφορά καταχωρίστηκε κατά την υστερότερη αναγνωστική φάση   
της β΄ ανάγνωσης ο ερευνητής θεωρεί ότι η επισήμανση από την πλευρά του υποκειμένου δε γίνεται στα 
πλαίσια μιας απλής κατανόησης αλλά αποσκοπεί σε μια βαθύτερη ερμηνευτική προσέγγιση και απόπειρα 
εστίασης στο υποδηλούμενο της τυπογραφικής επιλογής του κειμένου)                                                                                                                                  
ΑΞΕΙΚΕΜΒ = Πολυσημική ανάγνωση εικόνων για εμβάθυνση κατανόησης                                                                        
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«Όταν είχα φτάσει κάπου εδώ τότε είδα και τη δεύτερη και κατάλαβα την εικόνα… Θα έλεγα πως αυτό 
με τους γονείς που ψάχνουν για μια ευθύνη εδώ πέρα φαίνεται γιατί δε φτάνει μόνο να του πει να βγει 
έξω, κλείσε το γενικό  να μην έχει ρεύμα, κάνε κάτι..»                                        
ΕΠΥΦΕΡΕΜ = Επισήμανση υφολογικώνσχημάτων για ερμηνευτική εμβάθυνση 
«Ναι λέει ¨η νέα τάση της εποχής¨… (ενν. μου έκανε εντύπωση).. Γιατί το θεωρώ λίγο ειρωνικό..» 
ΕΠΜΔΑΞΕΡΜ = Επισήμανση μορφολογικών/δομικών στοιχείων για αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης 
/ερμηνείας 
«Να πω κάτι; Εγώ στην αρχή όταν το διάβασα βλέπω ότι γράφει για ψυχαγωγία, ότι είναι ο 
οικονομικότερος τρόπος αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας άρα είναι θετικά στοιχεία .. Γιατί να μην 
γράψει μία παράγραφο με τα θετικά και μία με τα αρνητικά στοιχεία και να γράψει μία παράγραφο που 
να αρχίζει με θετικά και μετά να τελειώνει με αρνητικά .. αυτό μας μπερδεύει λίγο..»  
ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες  
ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή διαπροσωπικής) 
«Εγώ αυτό που πρόσεξα στο τέλος είναι που λέει ότι ¨δεν απαγορεύουμε στα παιδιά να περάσουν το 
πεζοδρόμιο, απλώς τα μαθαίνουμε να περνούν με ασφάλεια¨ δηλαδή να το πω αλλιώς όταν είναι ένα παιδί 
δε θα του πεις ¨μην κάνεις φασαρία¨ θα του πεις ¨κάνε ησυχία¨ γιατί θα το πάρει αλλιώς ή γενικότερα ό, τι 
και να λέμε στα παιδιά δεν πρέπει να το λέμε με την αρνητική έννοια, γιατί θα το πάρει πολύ σοβαρά, 
μετά θα αντιδράσει..» 
ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με κοινωνική πραγματικότητα 
«Ερευνητής: Άρα, εσύ πρόβαλες τις δικές σου εμπειρίες σε κάποια σημεία, καθώς διάβαζες και αυτό σε 
βοήθησε να καταλάβεις καλύτερα το κείμενο; Μ16: Ναι, γιατί και γω για δυο μέρες δε θα μπορούσα να το 
κάνω..» «Ερευνητής: Αυτό το έκανε το κείμενο πιο ενδιαφέρον για σένα; Μ16: Ναι, εννοείται» «Δεν μου 
αρέσει γιατί μπορούμε και εμείς να κάνουμε μία μαθησιακή διαδικασία για αυτό το θέμα αλλά δεν το 
κάνουμε Εντάξει εμείς ευθυνόμαστε αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι .. Όχι έχει δίκιο ..» «Ναι ταυτίστηκα 
αλλά εγώ θα άντεχα περισσότερο. Δηλαδή στο σχολείο τι κάνω; είμαι 7 ώρες και δεν είμαι στο ίντερνετ, 
οπότε μπορώ»                                                                                                                                                                              
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων πληροφοριών/γνώσεων                                                                         
ΑΞΑΝΠΡΑΠ = Αξιολόγηση και αντιπαραβολή περιεχομένου σε σχέση με προσωπικές απόψεις/στάσεις 
«Στην αρχή θεώρησα  ότι επειδή είναι εύκολο το κείμενο θα συμφωνήσω και με αυτά που λέει ..ε όχι δεν 
συμφωνώ ..ναι είπα ότι θα συμφωνήσω, γιατί είναι και λογικό αλλά τη μία λέει άλλα  και την άλλη 
άλλα..» «Θεωρώ πως αν οι γονείς προσπαθήσουν να δαιμονοποιήσουν το internet αυτό δεν έχει καμία 
σημασία. Δεν θα τους πάρουν στα σοβαρά οπότε είτε το κάνουν είτε όχι .. Ερευνητής: Άρα  συμφώνησες  
και εσύ με τον συγγραφέα; Μ16:  Ναι»                                              
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
ΕΛΕΓΚΔΙΑ = Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων                                                             
«Αν τα σκεφτούμε λογικά είναι έγκυρα αυτά που λέει το κείμενο γιατί τα βιώνουμε κι εμείς ..»           
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που υπερβαίνουν τα «όρια» του κειμένου                                                       
«Να πω κάτι; μιλάει για ενηλίκους και ανηλίκους. Όταν μας λέει ότι ο ενήλικας εθίζεται και αυτός στο 
ίντερνετ πώς περιμένει από εκείνον να σώσει και εμάς τους ανήλικους; …Οι περισσότεροι είναι έτσι.  
Ερευνητής : Απαντιέται στο κείμενο αυτή η απορία; Μ16: Όχι γιατί από τη μία λέει οι ενήλικες εθίζονται 
και στο τέλος λέει στους ενηλίκους να .. αναλάβουν τις ευθύνες. Πρέπει να αναλάβουν τον εαυτό τους 
πρώτα..»                                                                                                    
 ΕΛΑΞΜΕΠΕΙ = Έλεγχος και αξιολόγηση μέσων πειθούς του κειμένου                                                                                           
«.. Ναι γιατί τα άλλα κείμενα που είναι παρόμοια με το ίδιο θέμα με αυτό ουσιαστικά.. γράφουνε τα ίδια 



636 
 

πράγματα όπως ας πούμε αυτή η σελίδα αλλά στις επόμενες γράφουν πάλι τα ίδια, επαναλήψεις.. δε 
δίνουνε παραδείγματα κι έτσι αυτός που τα διαβάζει δε θα τον ενδιαφέρουν τόσο.. Άρα σου έκανε 
εντύπωση ότι αυτό το κείμενο έχει και παραδείγματα .. και σας διευκόλυνε, είχε κάτι διαφορετικό .. Μ16: 
Ναι» 
ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, αναγνώριση και αξιοποίηση της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε 
σχέση με το θέμα του κειμένου 
 «Εγώ πρόσεξα πως ο συγγραφέας του άρθρου δε διατυπώνει τη γνώμη του για το ίντερνετ, πως είναι 
καθαρά αρνητική, γιατί είπε πως υπάρχουν και θετικές απόψεις γιατί το είπε ότι δεν είναι και τόσο 
βλαβερό απλώς πρέπει να υπάρχει όριο.» «Για να δώσει και εναλλακτικές λύσεις;» 
ΣΤΠΡΕΚΖΗ = Στοχασμός και προβληματισμός για «εκκρεμή » ζητήματα του κειμένου 
 «Επίσης αναφέρει το facebook και άλλα.. Θα ήθελα να είναι πιο συγκεκριμένο να γράψει δηλαδή το 
Viber, το Instagram, το WHAT'S up, Τι να μην υπήρχε…Δυο  λεπτά το facebook το αναφέρει επειδή το 
μεγαλύτερο ποσοστό εφήβων έχει Facebook ωραία; ..Ναι τώρα ..Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα 
αναφέρει και τόσο αλλά αν κατά τη γνώμη του έπρεπε να τα αναφέρει έπρεπε να τα γράψει ποια είναι 
ώστε εμείς που το διαβάζουμε να ξέρουμε ότι και εκεί να έχουν.. Και αν δεν ήθελε να τα αναφέρει να μην 
έβαζε το “και άλλα” .. Δεν το σκέφτηκε..» 

 
Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο  (6) 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης  
(1) 

ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός 
εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της  
αναγνωστικής διαχείρισης       (3) 
 
 

ΑΥΑΞΣΤΒΕ = Αυτοαξιολόγηση αναγνωστικών στρατηγικών 
ως μέσο αυτοβελτίωσης 
ΑΞΚΕΛΕΠΟ = Αξιοποίηση κειμένου ως λεξιλογικό πόρο 
για μετασχηματιστική γνώση. 
ΑΥΑΠΑΝΣΤ = Αυτοπροσδιοριστική αποτίμηση 
διαμόρφωσης αναγνωστικών στρατηγικών 

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας (2) 
 

ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και 
αξιολόγησης περιεχομένου 
ΑΞΚΕΔΙΜΑΣ = Αξιοποίηση κειμένου ως αφόρμηση για 
διεύρυνση μαθησιακών στόχων 

 
ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση 
«Πρέπει να πούμε στους γονείς μας ότι πρέπει εκείνοι να βρουν ένα τρόπο ώστε να μην εξαρτιόμαστε 
από το internet.» 
ΑΥΑΞΣΤΒΕ = Αυτοαξιολόγηση αναγνωστικών στρατηγικών ως μέσο αυτοβελτίωσης 
«Εμένα θα μου μείνουνε αυτά που συζητήσαμε... μου έκανε όμως πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ όταν 
τελείωσα το διάβασμα και ήρθα να κάτσω, εντάξει.. είχα τελειώσει το κείμενο, απλά το είχα διαβάσει. 
Τώρα που το συζητήσαμε και το ξαναδιάβασαμε παράγραφο παράγραφο το κατανόησα υπερβολικά 
καλά.. πάρα πολύ και νομίζω ότι από δω και πέρα κάθε φορά που θα διαβάζω ένα κείμενο θα το 
διαβάζω μία φορά, όπως κάναμε σήμερα και μετά παράγραφο παράγραφο ..» 
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ΑΞΚΕΛΕΠΟ = Αξιοποίηση κειμένου ως λεξιλογικό πόρο για μετασχηματιστική γνώση 
ΑΥΑΠΑΝΣΤ = Αυτοπροσδιοριστική αποτίμηση διαμόρφωσης αναγνωστικών στρατηγικών  
«Εγώ να πω την αλήθεια έχω ένα θέμα να διαβάζω ένα κείμενο.. Όχι μόνο στο να διαβάζω ένα κείμενο 
ακόμα και στα μαθήματα που κάνουμε ..Θα είμαι προσεκτική και θα τα κάνω σωστά μόνο όταν είναι 
κάποιος πάνω από το κεφάλι μου. Ας πούμε τώρα ήσασταν εσείς με ρωτούσατε, απαντούσα και έτσι 
κατάλαβα το νόημα του κειμένου. Αλλιώς ..» 
ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και αξιολόγησης περιεχομένου 
«Καθώς το διάβαζα όχι αλλά όταν τελείωσε.. σκέφτηκα πως ήταν ένα κείμενο ουσιαστικά πλούσιο. Δεν 
ήταν ένα απλό, φτωχό, λιτό κείμενο ..απλά για να γραφτεί ..» 
ΑΞΚΕΔΙΜΑΣ = Αξιοποίηση κειμένου ως αφόρμηση για διεύρυνση μαθησιακών στόχων 
«Εμένα βασικά μου έκανε εντύπωση ότι τη λέξη «φειδώ», ας πούμε, την κατάλαβα.. κατάλαβα την 
σημασία της.. τις άλλες λέξεις που δεν κατάλαβα και σας το είπα περίμενα να μου τις εξηγήσετε… Όχι, 
δεν με εμπόδισε (ενν. να συλλάβω το νόημα της φράσης) αλλά τις λέξεις που δεν μου τις εξηγήσατε, όταν 
θα πάω σπίτι, θα ψάξω να τις βρω..» 
 
Σύνολο= 17 Κατηγορίες / 42 κωδικοί (12+24+6)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΓ΄17γ  

Το αναγνωστικό προφίλ της ΜΓ΄17γ: Ο μαθητής παρουσιάζει  χαμηλού επιπέδου βαθμολογικές 
γλωσσικές επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Παρατηρούνται αρκετές ελλείψεις και 
αδυναμίες, σε όλες τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες και ελλειμματικό  γλωσσογνωστικό υπόβαθρο 
μη συστηματοποιημένων και αποσπασματικά αφομοιωμένων γνώσεων, με περισσότερα προβλήματα 
να εντοπίζονται στην παραγωγή γραπτού (σε όλα τα επίπεδα: ορθογραφικό, γραμματικοσυντακτικό, 
λεξιλογικό) και προφορικού λόγου και λιγότερο στην κατανόηση. Επιδεικνύει αυξομειούμενη 
διάθεση συμμετοχικότητας στην καθημερινή ενδοσχολική δραστηριότητα, παρουσιάζει συνήθως 
ασυνέπεια αλλά και επιφανειακή δραστηριοποίηση στις μαθησιακές του υποχρεώσεις ενώ  
χαρακτηρίζεται από μια γενικότερη αστάθεια σε προσήλωση μαθησιακών στόχων συνοδευόμενη από 
ένα επίσης συγκεχυμένο πλαίσιο μαθησιακών κινήτρων καθώς και ένα συγκρουσιακό 
ψυχοσυναισθηματικό υπόβαθρο με συχνές εναλλαγές μαθησιακής αυτοπεποίθησης με 
εσωτερικευμένες ανασφάλειες και ματαιώσεις για τις μαθησιακές του δυνατότητες. Κυρίως το 
μαθησιακό του ενδιαφέρον εντείνεται σε διαδικασίες ομαδικής συζήτησης ή ελεύθερης διατύπωσης 
προσωπικών τοποθετήσεων, στις οποίες αξιοποιεί τις προσωπικές του εμπειρίες ως γνωστικό 
υπόβαθρο αλλά παρουσιάζει και μία διάχυτη και αποσπασματικού τύπου ευαισθητοποίηση για 
ποικίλα κοινωνικοπολιτικά θέματα. Επέδειξε σταδιακά ενισχυόμενη  προθυμία και  βαθμό 
συνεργατικότητας κατά τη συμμετοχή του στην ερευνητική διαδικασία της προφορικής 
εξωτερίκευσης.. Στην προκαταρκτική συνοπτική συνέντευξη για μια αδρομερή διαμόρφωση του 
αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών δήλωσε ότι καταρχήν δεν έχει αναπτύξει σε ικανοποιητικό 
επίπεδο τη φιλαναγνωσία του και οι αναγνωστικές του επιλογές στρέφονται μόνο  σε  κείμενα του 
διαδικτύου και πιο εξειδικευμένα σε αρθρογραφία που αφορά σε νέες τεχνολογίες και επιστημονικές 
εξελίξεις (λ.χ. εφευρέσεις). Οι γονείς του, ειδικά η μητέρα του, αναπτύσσουν υψηλή αναγνωστική 
δραστηριότητα, η οποία όμως κατά δήλωσή του δεν έχει επηρεάσει το βαθμό φιλαναγνωσίας του. 
 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο   (5) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας    (3) 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη 
περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΓΕΠΡΜΟΧΑ = Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-
οπτικών χαρακτηριστικών του κειμένου (λ.χ. μέγεθος, δομή, 
πολυτροπικότητα, σελιδοποίηση, κτλ) 

Κοινωνικοπολιτισμικής Διασύνδεσης   (1) ΑΞΕΙΑΛΚΟΙ = Αξιοποίηση εικόνας ως μέσου 
αλληλεπίδρασης με κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα. 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κοινωνικοπολιτισμικής  
Αλληλεπίδρασης      (1) 

ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με 
κοινωνικές εμπειρίες 
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Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής 
τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο 
κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές χρήσης 
στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις 
υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή πλεονασμών, εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της 
έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης της παρακολούθησης της έκθεσης των 
δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη δυνάμενη καταγραφής στρατηγική 
που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του υποκειμένου ή ως 
αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση στρατηγικής 
προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου του κειμένου 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 
«Εε… όχι είδα τον τίτλο και τις φωτογραφίες … Ναι, βέβαια, όχι απλώς θα με βοηθήσει αλλά  θα μου 
έλυνε και όλο το κείμενο, που είναι η πρώτη φωτογραφία με ένα ¨ποντίκι¨ που του δένει τα χέρια..άρα 
καταλαβαίνουμε ότι μιλάει για τον εθισμό στο διαδίκτυο.»                                 

ΓΕΠΡΜΟΧΑ = Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών χαρακτηριστικών του κειμένου (λ.χ. μέγεθος, 
δομή, πολυτροπικότητα, σελιδοποίηση, κτλ)                                                                                                                            
«..Όχι, απλώς γύρισα να δω πόσο μεγάλο είναι..»                                                                         
ΑΞΕΙΑΛΚΟΙ = Αξιοποίηση εικόνας ως μέσου αλληλεπίδρασης με κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα.                                                  
«Ερευνητής: Μήπως συνδέσατε το κείμενο, το θέμα, που το καταλάβατε βέβαια, με προσωπικές σας 
εμπειρίες; αν το συνδέσατε καθόλου; Μ17: Ναι.» «..Ναι, βέβαια, όχι απλώς θα με βοηθήσει αλλά  θα 
μου έλυνε και όλο το κείμενο..»                                                                       ΠΡΣΥΚΟΕΜ = 
Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με κοινωνικές εμπειρίες                                                      

Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο   (17) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 
επεξεργασίας    (1) 

ΑΞΓΡΦΤΥΚΑ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για  κατανόηση 
κειμένου 

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας    (2) ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
κατανόηση  
ΕΝΛΕΒΑΣΗΚ = Εντοπισμός λέξεων/φράσεων βαρύνουσας 
σημασίας για διευκόλυνση κατανόησης. 

Γνωστικές-υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης    (2) 

ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή 
νοήματος λεξιλογίου 
ΑΝΛΕΣΥΔΙΑ = Αντικατάσταση λέξεων με χρήση 
συνωνύμων για διευκόλυνση της ανάγνωσης 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας   (1) 
 

ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για 
κατανόηση 
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Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Μεταγνωστικής ερμηνευτικής  
Επεξεργασίας    (1) 

ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών στοιχείων 
για αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης /ερμηνείας  

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης  (1) ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με 
προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης  (9) ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με 
κοινωνική πραγματικότητα                                             
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων 
πληροφοριών/γνώσεων 
ΑΞΑΝΠΡΑΠ = Αξιολόγηση και αντιπαραβολή περιεχομένου                                                               
σε σχέση με προσωπικές απόψεις/στάσεις 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και 
συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς 
και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας 
κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
ΑΝΤΕΛΟΜΚΕ = Αντιπαραβάλλω κα ελέγχω ομοθεματικά 
κείμενα για διαμόρφωση  προσωπικής άποψης  
ΠΡΕΠΑΠΣΤ* = Προβληματισμός και επανέλεγχος 
απόψεων, στάσεων, αξιών 
ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, αναγνώριση και αξιοποίηση 
της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με 
το θέμα του κειμένου 
 
 

 

ΑΞΓΡΦΤΥΚΑ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για  κατανόηση κειμένου 
 «Ναι θα το πρόσεχα, γιατί είναι οι μόνες λέξεις  που είναι υπογραμμισμένες στην παράγραφο, άρα ναι 
έδωσα περισσότερη σημασία εδώ πέρα»  
ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για κατανόηση                                                    «Σαν 
κείμενο όχι δεν με δυσκόλεψε καθόλου, γιατί νομίζω έχω δει ένα παρόμοιο και πάνω κάτω λέει τα 
ίδια πράγματα.» 
ΕΝΛΕΒΑΣΗΚ = Εντοπισμός λέξεων/φράσεων βαρύνουσας σημασίας για διευκόλυνση κατανόησης   
 «Ε, ας πούμε σε μια πρόταση θα δώσεις περισσότερη σημασία σε κάποια πράγματα .. να .. σε αυτή 
εδώ πέρα λέει ¨σοβαρούς κινδύνους¨ , πάει το μυαλό σου στο κακό, εκεί πέρα δίνεις περισσότερη 
σημασία.. Ναι και καταλαβαίνεις από πού κρατιούνται.. Ας πούμε δε θα δεις μόνο τον ¨κίνδυνο¨ θα 
δεις και ¨εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους¨ και μετά θα αναρωτιέσαι ποιο είναι αυτό το πράγμα που 
¨εγκυμονεί¨, είναι το διαδίκτυο ...με αυτή τη λογική» 
ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ = Αξιοποίηση συμφραζομένων για εξαγωγή νοήματος λεξιλογίου 
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«..Όχι όχι είναι γνωστές που ακόμα και να μην τις ξέρεις  διαβάζεις τα υπόλοιπα και την 
καταλαβαίνεις και αυτές.. Που ακόμα και να μην έχει το σωστό νόημα έχει ένα παρόμοιο ..Που 
μπορεί να μπει μέσα στην πρόταση..» 
ΑΝΛΕΣΥΔΙΑ = Αντικατάσταση λέξεων με χρήση συνωνύμων για διευκόλυνση της ανάγνωσης 
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για κατανόηση 
«Και μόνος μου έτσι θα το διάβαζα αλλά ας πούμε στη δεύτερη ανάγνωση που θα κάνουμε θα 
διαβάσω όχι τόσο γρήγορα .. θα το διαβάσω να καταλάβω τι λέει .. όχι πως τώρα δεν κατάλαβα. Τα 
πιο σημαντικά τα κατάλαβα.» 
ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ = Επισήμανση γλωσσοϋφολογικών στοιχείων για αξιολόγηση δυσκολιών κατανόησης 
/ερμηνείας 
«..Όχι όχι δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία, γιατί εφόσον ήξερα τις λέξεις –δεν υπήρχαν κάποιες 
περίεργες λέξεις , μπορούσα να καταλάβω εύκολα το θέμα. Ήταν εύκολο..» 
{Ενδεικτικό παράδειγμα ελλιπούς ή αδύναμης εφαρμογής στρατηγικής. Εδώ ο μαθητής ενεργοποιεί μεν το 
σύνθετο νοητικό σχήμα εντοπισμού γλωσσικών χαρακτηριστικών και αξιολόγησή του στην κατεύθυνση 
της συνεισφοράς τους για τη διευκόλυνση ή παρακώληση της κατανόησης, αδυνατεί όμως να την 
υλοποιήσει ολοκληρωμένα εφόσον υστερεί σε οπλοστάσιο μεταγνωστικών στρατηγικών 
αυτοπαρατήρησης – αυτοαξιολόγησης που θα του έδιναν τη δυνατότητα να εκτιμήσει επαρκώς τις 
αναγνωστικές του ελλείψεις και κατά συνέπεια να ενεργοποιήσει άλλες κατάλληλες στρατηγικές 
υπέρβασής τους (λ.χ. γνωστικές/αντισταθμιστικές λεξιλογίου). Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως οι 
στρατηγικές δεν λειτουργούν αυτόνομα και μεμονωμένα αλλά μέσα σε ένα σύνθετο πλέγμα 
αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες παραμέτρους της 
αναγνωστικής διαδικασίας (λ.χ. προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρία, συνθήκες ανάγνωσης, αναγνωστικό 
ενδιαφέρον, κ.ά.} 
ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 
«Εγώ κύριε πιστεύω πως αυτή η παράγραφος είναι πολύ σημαντική, γιατί μιλάει μία εθισμένη, τα 
κρούσματα που είχε… είναι σημαντική παράγραφος γιατί μπορείς να συνδυάσεις τα κρούσματα της με τα 
δικά σου.. Να συνειδητοποιήσεις άμα είσαι εθισμένος… αυτή λέει ότι της έφταιγαν τα πάντα και ήταν 
πάντα νευριασμένη…»                                              
ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ = Αξιολόγηση διασύνδεσης κειμένου με κοινωνική πραγματικότητα                                             
«Μου φάνηκε πολύ επίκαιρο.. όχι πως δεν είναι.. μου φάνηκε επίκαιρο γιατί είναι.. κι έδωσα σημασία 
σε αυτό το θέμα γιατί απασχολεί τους πάντες» 
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων πληροφοριών/γνώσεων 
«Ας πούμε ότι εσύ πιστεύεις ότι εθισμός ήταν μόνο τα ναρκωτικά, αλκοόλ και τσιγάρα αλλά εδώ σου  
λέει ότι είναι και το internet» 
ΑΞΑΝΠΡΑΠ = Αξιολόγηση και αντιπαραβολή περιεχομένου σε σχέση με προσωπικές απόψεις/στάσεις 
«..Φυσικά και συμφωνώ γιατί αυτό που λέει γίνεται τώρα ..Όπου και να γυρίσεις να δεις έξω είναι με 
τα κινητά τους όλοι..» «Αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί πιστεύω ότι τα αγόρια δεν έχουν χαμηλή 
αυτοεκτίμηση» 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
«Εε.. στο ίντερνετ το είχα δει και μόνο που το ίντερνετ δεν έλεγε για τους γονείς που δαιμονοποιούν 
το διαδίκτυο..» 
ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα                              
«Εγώ πιστεύω πως γράφτηκε ξεκάθαρα για να μας ενημερώσει και να μας προφυλάξει… Την είχα 
και προτού το διαβάσω»                                                                                                                 
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ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
«Εγώ πιστεύω πως αυτά που λέει είναι έγκυρα… είναι έγκυρα γιατί μας δίνει στοιχεία για το 2016 
..είναι πραγματικά» «Δεν το δέχομαι άμεσα γιατί από τότε μέχρι τώρα μπορεί να έχει αλλάξει Όχι 
αλλά αν κοιτάξεις πίσω το κείμενο λέει ότι είναι το 16. Είναι πρόσφατη έρευνα… Αυτό δεν το ξέρω 
αλλά πιστεύω πως λίγο-πολύ μπορεί να έχει αλλάξει…»   
ΑΝΤΕΛΟΜΚΕ = Αντιπαραβάλλω κα ελέγχω ομοθεματικά κείμενα για διαμόρφωση  προσωπικής άποψης 
«Εγώ κύριε διάβαζα απλώς, όχι για να μου λύσει κάποια απορία που είχα αλλά για να  δω με τι 
διαφέρει από τα άλλα κείμενα.. μπορείς να βρεις παντού τέτοια κείμενα αλλά ήθελα να δω τι διαφορά 
έχει αυτό με τα άλλα»   
ΠΡΕΠΑΠΣΤ = Προβληματισμός και επανέλεγχος απόψεων, στάσεων, αξιών «Εγώ πιστεύω πως 
περισσότερο απομονώνεσαι παρά κοινωνικοποιείσαι. Δεν μπορείς να κοινωνικοποιηθείς μέσα από τα 
pixels Σε απομονώνει, σου λέει θα κάτσεις σπίτι και θα βλέπεις στο Facebook. Έχει μεγάλη 
αντίθεση.» 
ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, αναγνώριση και αξιοποίηση της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε 
σχέση με το θέμα του κειμένου 
 «Εδώ τώρα στις δύο τελευταίες παραγράφους είναι σαν να αλλάζει όλο το κείμενο Εδώ πέρα λέει καλά 
πράγματα Ερευνητής: Γιατί πιστεύετε ότι τελειώνει έτσι ;Μ3: Για να μην υπάρχει μόνο μία άποψη;» 
                               
Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο   (5) 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης  
(1) 

ΣΥΚΟΙΝΠΡ = Σύνδεση περιεχομένου με την κοινωνική 
πραγματικότητα 

Μεταγνωστική Αποτίμηση της  
αναγνωστικής διαχείρισης   (2) 
 

ΑΥΑΞΣΤΒΕ = Αυτοαξιολόγηση αναγνωστικών στρατηγικών 
ως μέσο αυτοβελτίωσης 
ΑΝΣΤΚΕΕΙ = Αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάλογα με το 
κειμενικό είδος/θεματικό περιεχόμενο/εσωτερικά κίνητρα 

Κριτικού στοχασμού και Επεξεργασίας (2) 
 

ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και 
αξιολόγησης περιεχομένου 
ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Στοχασμός και αξιολόγηση της 
ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με το 
θέμα του κειμένου 

 

 
ΣΥΚΟΙΝΠΡ = Σύνδεση περιεχομένου με την κοινωνική πραγματικότητα 
«Ναι, γιατί αυτά τα πράγματα υπάρχουν στην κοινωνία μας, σε όλο τον κόσμο δηλαδή.. Άρα ένα 
κείμενό σου τραβάει την προσοχή, όταν έχει σχέση με την πραγματικότητα; Με την ίδια τη ζωή; Μ17: 
Ναι»  
ΑΥΑΞΣΤΒΕ = Αυτοαξιολόγηση αναγνωστικών στρατηγικών ως μέσο αυτοβελτίωσης 
«Εγώ πιστεύω πως αυτά που διαβάσαμε θα μου μείνουνε.. Γιατί ξοδέψαμε ώρα σε αυτό..»  
«Ερευνητής: Άρα, θα συμφωνήσεις με τον μαθητή μ17 ότι η βαθιά κατανόηση του κειμένου οφείλεται 
ίσως και στον τρόπο που το διαβάσαμε; Μ17:  Αυτό είναι γιατί δεν ακούσαμε μόνο τη δική μας άποψη 
αλλά ακούσαμε και τις άλλες» 
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ΑΝΣΤΚΕΕΙ = Αναπροσαρμογή στρατηγικών ανάλογα με το κειμενικό είδος/θεματικό 
περιεχόμενο/εσωτερικά κίνητρα 
«Εξαρτάται από το κείμενο.. Καταρχάς αν με ενδιαφέρει το κείμενο. Ας πούμε αυτό το κείμενο 
που με ενδιέφερε, εντάξει, μπήκα στον κόπο να ψάξω λέξεις, να φτιάξω πλοκές.. Ας πούμε αν δεν 
με ενδιέφερε ένα κείμενο απλά θα το διάβαζα.. τίποτε άλλο..θα του έριχνα μία ματιά..» 
ΣΤΑΠΑΞΠΕ = Στοιχεία αποτίμησης, ελέγχου  και αξιολόγησης περιεχομένου 
ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, στοχασμός και αξιολόγηση της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων 
σε σχέση με το θέμα του κειμένου 
«…μόλις το τελείωσα γιατί έχω προσέξει ότι σε όλο το κείμενο λέει κακά πράγματα για το 
ίντερνετ αλλά εδώ πέρα το γυρνάει, λέει ότι δεν απαγορεύουμε στα παιδιά και τέτοια απλά στο 
τέλος σε πέντε γραμμές το κάνει να φαίνεται καλό.. Αυτό κύριε δε βγάζει κάποιο σωστό 
συμπέρασμα.. Γιατί με θολώνει.. Έλεγε όλο καλά πράγματα και σε πέντε σειρές το γυρνάει όλο 
αυτό σε καλό.. 
Ερευνητής: Μάλιστα, διαπιστώνεις μια αντίφαση.. Μ3: Μια αντίφαση, ναι..» 
«Εγώ πιστεύω πως αυτά που διαβάσαμε θα μου μείνουνε.. Ναι θα το έχω στο μυαλό μου αυτό το 
πράγμα .. τα πράγματα που διαβάσαμε μέσα από την φωτοτυπία ..Ναι θα μπορώ να συγκρίνω το 
κείμενο με κάποιο άλλο άμα είναι βέβαια το ίδιο θέμα …Και πιστεύω ότι θα το θυμάμαι, επειδή 
είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα» «Αυτό είναι γιατί δεν ακούσαμε μόνο τη δική μας άποψη αλλά 
ακούσαμε και τις άλλες» 
 
 
Σύνολο= 13 Κατηγορίες / 27 κωδικοί (5+17+5)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΓ18γ  

Το αναγνωστικό προφίλ της ΜΓ18γ: Η μαθήτρια παρουσιάζει  χαμηλού επιπέδου βαθμολογικές 
γλωσσικές επιδόσεις αλλά και εν γένει μαθησιακές. Είναι μαθήτρια με αλβανική καταγωγή, 
γεννημένη στην Ελλάδα κι ενώ δήλωσε τα αλβανικά ως πρώτη της μητρική γλώσσα,  ωστόσο τώρα 
αναγνωρίζει την ελληνική ως κυρίαρχη μέσω της αφαιρετικής διγλωσσίας. Επίσης,  παρατηρούνται 
αρκετές ελλείψεις και αδυναμίες, σε όλες τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες και ελλειμματικό  
γλωσσογνωστικό υπόβαθρο μη συστηματοποιημένων και αποσπασματικά αφομοιωμένων γνώσεων. 
Επιδεικνύει αυξομειούμενη διάθεση συμμετοχικότητας στην καθημερινή ενδοσχολική 
δραστηριότητα, παρουσιάζει συνήθως συνέπεια αλλά και επιφανειακή δραστηριοποίηση στις 
μαθησιακές της υποχρεώσεις ενώ  χαρακτηρίζεται από μια γενικότερη αστάθεια σε προσήλωση 
μαθησιακών στόχων συνοδευόμενη από ένα επίσης συγκεχυμένο πλαίσιο μαθησιακών κινήτρων 
καθώς και ένα συγκρουσιακό ψυχοσυναισθηματικό υπόβαθρο με συχνές εναλλαγές μαθησιακής 
αυτοπεποίθησης με εσωτερικευμένες ανασφάλειες και ματαιώσεις για τις μαθησιακές της 
δυνατότητες. Κυρίως το μαθησιακό της ενδιαφέρον εντείνεται σε διαδικασίες ομαδικής συζήτησης ή 
ελεύθερης διατύπωσης προσωπικών τοποθετήσεων, στις οποίες αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις 
προσωπικές της εμπειρίες ως γνωστικό υπόβαθρο, γεγονός όμως που συχνά τη δυσκολεύει να 
επικεντρώσει την προσοχή της και να αναπτύξει, ως περιεχόμενο και δομική διάταξη λόγου, ένα 
ολοκληρωμένο κείμενο (γραπτά ή προφορικά) με ενιαίο θεματικό άξονα. Επέδειξε μεγάλη προθυμία 
και υψηλό βαθμό συνεργατικότητας κατά τη συμμετοχή της στην ερευνητική διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. Στην προκαταρκτική συνοπτική συνέντευξη για μια αδρομερή 
διαμόρφωση του αναγνωστικού προφίλ των μαθητών/τριών διατύπωσε κάπως αντιφατικά ότι γενικά 
ενδιαφέρεται τόσο για εξειδικευμένα κείμενα θεολογικού περιεχομένου όσο και λογοτεχνικά αλλά σε 
πιο συγκεκριμένα  ερωτήματα φάνηκε ότι διατηρεί μάλλον ένα χαμηλό επίπεδο φιλαναγνωσίας σε 
σχέση με τα δεύτερα.. Η μητέρα της - κατά δήλωσή της -  αναπτύσσει  έντονη αναγνωστική 
δραστηριότητα και αποτελεί γι αυτήν φιλαναγνωστικό πρότυπο κατά κύριο λόγο για τα θεολογικά 
κείμενα. 
 

Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Προαναγνωστικό  Στάδιο  (14) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές                   
επιφανειακής  επεξεργασίας    (5) 

ΓΡΑΝΔΙΘΕΠ = Γρήγορη επιλεκτική  ανάγνωση για  αρχική 
διερεύνηση θεματικού περιεχομένου (scimming) 
ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη 
περιεχομένου 
ΑΞΕΤΑΝΚΙ = Αξιοποίηση τίτλου/εικόνας ως αναγνωστικού 
κινήτρου  
ΥΠΑΞΓΛΜΙ = Υπογράμμιση αξιοποιήσιμων γνωστικά 
γλωσσικών μικροδομών (λ.χ. λέξεις, φράσεις, προτάσεις)  

Γνωστικές ισχυρής επεξεργασίας   (3) ΑΞΣΗΜΚΑΤ = Αξιοποίηση (υπο)σημειώσεων για 
κατανόηση 
ΠΡΑΝΠΛΚΑ = Πρόδρομη αναζήτηση ομοθεματικών 
πληροφοριών για υποβοήθηση κατανόησης 
ΧΡΠΡΣΗΠΡΓ = Χρήση προκαταρκτικών σημειώσεων με 
βάση προϋπάρχουσα γνώση 
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Γνωστικές μνημονικής επεξεργασίας  (1) 
 

ΑΝΠΡΓΝΜΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
μάθηση   

Μεταγνωστικής προεργασίας   (3) 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ = Προετοιμασία αντιμετώπισης 
αναγνωστικών δυσκολιών 
ΑΞΣΥΝΔΡΑ = Αξιοποίηση συνοδευτικών δραστηριοτήτων 
του κειμένου για υποβοήθηση κατανόησης  
ΑΝΚΕΙΕΙΣΚ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για 
προσδιορισμό του σκοπού του κειμένου 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κοινωνικοπολιτισμικής  
Αλληλεπίδρασης         (1) 

ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με 
κοινωνικές εμπειρίες 

Κριτικής Προεργασίας        (1) ΕΓΚΕΑΝΚΙ = Πρόδρομη αξιολόγηση εγκυρότητας κειμένου 
ως αναγνωστικό κίνητρο/κριτήριο  

 

Έκθεση αυθεντικών αναφορών του μαθητή  , όπως καταγράφηκαν με τη διαδικασία της 
προφορικής εξωτερίκευσης. ( Η σειρά των αναφορών ακολουθεί για διευκόλυνση της παρακολούθησής 
τους την ακριβή διαδοχική ακολουθία τους στον παραπάνω πίνακα. Κάθε αναφοράς προηγείται ο 
κωδικοποιημένος τίτλος της αντίστοιχης στρατηγικής. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αναφορές χρήσης 
στρατηγικών δημοφιλείς που έχουν αρκούντως και επαρκώς καταγραφεί σε άλλες περιπτώσεις 
υποκειμένων δεν επανεγγράφονται προς αποφυγή πλεονασμών, εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της 
έκτασης του ψηφιακού και έντυπου «χώρου» και διευκόλυνσης της παρακολούθησης της έκθεσης των 
δεδομένων από τον αναγνώστη-μελετητή. Τέλος, αποφεύγεται ως μη δυνάμενη καταγραφής στρατηγική 
που απλά επισημαίνεται από τον παρατηρητή χωρίς προφορικό σχολιασμό του υποκειμένου ή ως 
αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη αναφορά που απλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει  τη χρήση στρατηγικής 
προαναφερόμενης από άλλο/η μαθητή/τρια) 

ΓΡΑΝΔΙΘΕΠ = Γρήγορη επιλεκτική  ανάγνωση για  αρχική διερεύνηση θεματικού περιεχομένου (scimming) 
«Εκτός από το ότι τα παιδιά μαθαίνουν να περάσουν το πεζοδρόμιο , όταν είναι πράσινο ..εκείνο.. 
έτσι μαθαίνουν να έχουν και ασφάλεια, δηλαδή .. Βασικά, επίσης, νομίζω θα είχε μόνο με τους 
εθισμούς και δεν θα τα εξηγεί κιόλας αλλά απ΄ όσο είδα λίγο εδώ πέρα όσο παρατήρησα λέει και για 
τους γονείς ..» «είδα την ¨πίτα¨ και από πάνω είδα αυτό και λέω ας το διαβάσω και το διάβασα και 
κόλλησα..»                                                                           

ΑΞΕΙΠΡΠΕ = Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 
«Ναι, εκτός ότι έβλεπα τις εικόνες, τώρα θέλω να αρχίσω να το διαβάζω γιατί..» 
ΑΞΤΥΠΡΠΕ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για πρόβλεψη περιεχομένου 
«Απλά, είδα τη φωτογραφία (εννοεί τη στατιστική ¨πίτα¨)… Πόσο συχνά βάζουν όρια οι γονείς στο να .. 
ναι με το χρόνο που περνάνε οι έφηβοι στο διαδίκτυο, μερικές φορές, σπάνια, πάντα..» 
ΑΞΕΤΑΝΚΙ = Αξιοποίηση τίτλου/εικόνας ως αναγνωστικού κινήτρου  
«Εγώ εκτός από τον τίτλο, ξεφυλλίζω κιόλας, βλέπω αν έχει εικόνες..» 
ΥΠΑΞΓΛΜΙ = Υπογράμμιση αξιοποιήσιμων γνωστικά γλωσσικών μικροδομών (λ.χ. λέξεις, φράσεις, 
προτάσεις)                                                                                                                                                             
«..κι εκτός από αυτό θα υπογράμμιζα, επειδή θα σκάσω αν δεν υπογραμμίσω αυτό … Γιατί 
εκτός από  ότι είναι μες στο κείμενο μπορώ να το χρησιμοποιώ κι εγώ στην καθημερινότητά 
μου, να το λέω στους άλλους..»             
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ΑΞΣΗΜΚΑΤ = Αξιοποίηση (υπο)σημειώσεων για κατανόηση                                                                
«Ερευνητής: Μπράβο, είναι άρθρο. Ναι, ωραία.. Που το κατάλαβες; Μ18: Έχει κάτω .. 
Ερευνητής: Ωραία, πρόσεξες την υποσημείωση.»    
ΠΡΑΝΠΛΚΑ = Πρόδρομη αναζήτηση ομοθεματικών πληροφοριών για υποβοήθηση κατανόησης 
«Μ18:Εκτός ότι ..αφού βλέπω ότι έχει για τους εθισμούς θα ψάξω στο ίντερνετ, θα κρατήσω κάποιες 
σημειώσεις και αν είναι ίδιες με το κείμενο που θα διαβάσω ..ε.. ναι εντάξει θα είναι ίδιες.. αν δεν είναι 
ίδιες ίσως… Ερευνητής: Πρώτα θα ψάξεις πληροφορίες και μετά θα διαβάσεις ή πρώτα θα διαβάσεις και 
μετά θα ψάξεις; Μ18: Πρώτα θα ψάξω» 
ΧΡΠΡΣΗΠΡΓ = Χρήση προκαταρκτικών σημειώσεων με βάση προϋπάρχουσα γνώση                                                            
«Εγώ θα έγραφα κάποια πράγματα που γνωρίζω στα κενά..»                                                                
ΑΝΠΡΓΝΜΑ = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για μάθηση       
ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ = Προετοιμασία αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσκολιών 
ΑΞΣΥΝΔΡΑ = Αξιοποίηση συνοδευτικών δραστηριοτήτων του κειμένου για υποβοήθηση κατανόησης                          
«Ε, επειδή έχω και φροντιστήριο κι απ΄το φροντιστήριο μας έχουν πει να διαβάζουμε πρώτα τις 
ερωτήσεις και μετά το κείμενο, θα τις διάβαζα πρώτα» 
ΑΝΚΕΙΕΙΣΚ = Αναγνώριση κειμενικού είδους για προσδιορισμό του σκοπού του κειμένου                                    
«Μ18: Είναι άρθρο; Ερευνητής: Μπράβο, είναι άρθρο. Ναι, ωραία..Που το κατάλαβες; Μ18: 
Έχει κάτω ..»                                                                                                                                                                                                                                                               
ΠΡΣΥΚΟΕΜ = Προαναγνωστική σύνδεση κειμένου με κοινωνικές εμπειρίες  
«Ναι, φυσικά, άμα είναι για τους εθισμούς δεν μπορεί να είναι για πλάκα αυτό γιατί είναι κάτι που 
απασχολεί στην καθημερινότητα γενικώς τους εφήβους, ε ναι και…» «Εγώ δεν έχω facebook.. σκέφτηκα 
μια παλιά εμπειρία που είχα, όταν πήραμε για πρώτη φορά το laptop, είχα μεγάλη αγωνία να το δω, να το 
χρησιμοποιήσω. Στην αρχή ήμουν κολλημένη σε μία οθόνη, αργότερα κατάλαβα ότι αυτό δεν πρέπει να 
συνεχίζεται και το σταμάτησα από μόνη μου.» 
 ΕΓΚΕΑΝΚΙ = Πρόδρομη αξιολόγηση εγκυρότητας κειμένου ως αναγνωστικό κίνητρο/κριτήριο                                    
«Για το λόγω του ότι το λέει και μια καθηγήτρια πληροφορικής (σκάνινγκ- επισήμανση καίριων 
φράσεων-λέξεων λ.χ. καθηγήτρια πληροφορικής- εδώ λέξη με κύρος και προστιθέμενη σημασιολογική 
αξία σε σχέση με το θεματικό κέντρο= εθισμός) που ξέρει και τα θετικά και τα αρνητικά και λέει και 
κάποια πράγματα που πρέπει και να τηρούμε ..απλά είναι ένα καλό παράδειγμα θεωρώ..»      
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Γενικός  Θεματικός  Άξονας : Κυρίως Αναγνωστικό Στάδιο    (23) 
Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κατανόηση γραπτού κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί  

Γνωστικές-υποστηρικτικές ήπιας 
επεξεργασίας       (3) 

ΥΠΣΗΔΙΚΑ = Υπογράμμιση ή κράτηση σημειώσεων για 
διευκόλυνση κατανόησης  
ΥΠΑΓΔΥΛΕ = Υπογράμμιση άγνωστων ή δυσνόητων 
λέξεων/φράσεων 
ΑΞΓΡΦΤΥΚΑ = Αξιοποίηση γραφηματικών και 
τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για  κατανόηση 
κειμένου 

Γνωστικές βαθιάς επεξεργασίας  (2) ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για 
κατανόηση  
ΑΞΔΟΠΑΡ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής της 
παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης) 

Γνωστικές-υποστηρικτικές 
αντισταθμιστικής ανάγνωσης   (3) 

ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, 
διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από 
έγκυρα πρόσωπα 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης 
(λ.χ. , φράσης, παραγράφου) 

Μεταγνωστικής επεξεργασίας  (2) 
 

ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για 
κατανόηση (ή ερμηνεία) 
ΑΙΧΡΣΤΚΑ = Αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών 
κατανόησης κειμένου 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Ερμηνευτική Ανάγνωση  Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές βαθιάς ερμηνευτικής  
επεξεργασίας     (1) 

ΑΞΝΟΕΙΕΡΠ = Αξιοποίηση νοητικών εικόνων ως 
ερμηνευτική προσέγγιση περιεχομένου  

Ειδικός Θεματικός Άξονας : Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοπολιτισμικής Επίγνωσης (2) ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με 
προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες 
ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση 
κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή διαπροσωπικής) 

Κριτικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης  
(10) 

ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων 
πληροφοριών/γνώσεων 
ΑΞΑΝΠΡΑΠ = Αξιολόγηση και αντιπαραβολή περιεχομένου                                                               
σε σχέση με προσωπικές απόψεις/στάσεις 
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και 
συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς 
και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας 
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κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
ΕΛΕΓΚΔΙΑ = Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με 
διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που 
υπερβαίνουν τα «όρια» του κειμένου 
ΑΝΤΕΛΟΜΚΕ = Αντιπαραβάλλω κα ελέγχω ομοθεματικά 
κείμενα για διαμόρφωση  προσωπικής άποψης  
ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, αναγνώριση και αξιοποίηση 
της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων σε σχέση με 
το θέμα του κειμένου 
ΣΤΠΡΕΚΖΗ = Στοχασμός και προβληματισμός για                             
«εκκρεμή» ζητήματα του κειμένου 

 
ΥΠΣΗΔΙΚΑ = Υπογράμμιση ή κράτηση σημειώσεων για διευκόλυνση κατανόησης  
ΥΠΑΓΔΥΛΕ = Υπογράμμιση άγνωστων ή δυσνόητων λέξεων/φράσεων 
«Πρώτα απ΄ όλα διάβασα τις ερωτήσεις και υπογράμμισα τις sos λέξεις .. αργότερα .. στην αρχή 
σημείωσα κάποιες πληροφορίες που γνωρίζω εγώ σύντομα, μετά διάβασα .. ας πούμε είδα στο 
κείμενο ότι υπάρχει κάτι που με ενδιαφέρει .. καθώς υπογράμμιζα .. κάτι που δεν καταλάβαινα το 
έγραφα σαν μία σημείωση.. κάποιες παραγράφους που με ενδιέφεραν τα υπογράμμιζα.. αυτά.» 
ΑΞΓΡΦΤΥΚΑ = Αξιοποίηση γραφηματικών και τυπογραφικών στοιχείων του κειμένου για  κατανόηση 
κειμένου         
«Να έχει και τα εισαγωγικά, μιλάει αυτή..» 
ΑΝΠΡΓΝΚΑ  = Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για κατανόηση 
ΑΞΔΟΠΑΡ = Αξιοποίηση της οργανωμένης δομής της παραγράφου (λ.χ. θεματικής πρότασης) 
«Θεωρώ ότι η δεύτερη παράγραφος είναι σαν να σου δίνει συμβουλές, γιατί ξεκινάει με ένα πρώτο 
βήμα και μετά ακολουθούν και άλλα..» 
ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ = Χρήση εξωκειμενικών πηγών (λ.χ. λεξικό, διαδίκτυο) για γλωσσική κατανόηση  
«Εγώ βασικά και αν ήμουν μόνη στο σπίτι και είχα ίντερνετ θα το έψαχνα στο ίντερνετ..» 
ΑΝΥΠΕΓΠΡ = Αναζήτηση αναγνωστικής υποστήριξης  από έγκυρα πρόσωπα 
«…θα πάρω τηλέφωνο κάποια συμμαθήτριά μου ή την κολλητή μου που είναι σε πιο μεγαλύτερη 
ηλικία και θα με βοηθήσει..» 
ΕΠΥΠΚΑΤ = Επανάγνωση για υποβοήθηση της κατανόησης (λ.χ. , φράσης, παραγράφου) 
«Να το διάβασα καλύτερα. Το ξαναδιάβασα με προσοχή..» 
ΠΡΑΝΤΑΚΑ = Προσαρμογή αναγνωστικών τακτικών για κατανόηση (ή ερμηνεία) 
«Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει να διαβάζω γρήγορα γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα και μετά 
συγχύζομαι και λέω τζάμπα διάβασα ..» «Ε, το συνηθισμένο σχέδιο που έχω όταν διαβάζω.. να 
σημειώνω, να υπογραμμίζω, να καταλάβω το κείμενο.. αυτά.» 
ΑΙΧΡΣΤΚΑ = Αιτιολόγηση χρήσης στρατηγικών κατανόησης κειμένου 
ΑΞΝΟΕΙΕΡΠ = Αξιοποίηση νοητικών εικόνων ως ερμηνευτική προσέγγιση περιεχομένου 
«Εγώ σκέφτηκα μια εικόνα. Έκανα δηλαδή σαν μία ιστορία.. ότι είναι μια κοπέλα και όπου πηγαίνει 
έχει μαζί της το κινητό ή το τάμπλετ γιατί τώρα τον υπολογιστή δεν νομίζω να τον κουβαλάς στο 
δρόμο και ναι .. γιατί υπογράμμισα ότι οι άνθρωποι είναι μαζί σε ένα μέρος και ταυτόχρονα χώρια, 
θα είναι στην εικόνα του κινητού, του τάμπλετ ..» 
ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ = Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες    
 «Εγώ τώρα πάνω από την πίτα βλέπω την ερώτηση που έχει και σκέφτομαι ότι οι γονείς μου, ειδικά 
ο πατέρας μου, βάζει όρια, ας πούμε μία ώρα ενώ η μητέρα μου με αφήνει και σκέφτομαι ότι αν ήταν 
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μόνο ο πατέρας μου δε θα ήμουν εθισμένη ενώ αν είχα μόνο τη μητέρα μου θα ήμουν εθισμένη και θα 
παραμελούσα τα μαθήματα, δε θα συνέχιζα ..» «..Και εγώ το έκανα κάποτε αυτό και μετά 
συνειδητοποίησα ότι ήταν λάθος»      
ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ = Σύνδεση κειμένου με διαμόρφωση κοινωνικής στάσης/δράσης (προσωπικής ή 
διαπροσωπικής) 
«Επίσης σκέφτηκα ότι εμάς τους εφήβους για να τους τραβήξει κάτι θέλουν κάτι τρομακτικό και 
όταν ήρθαν αυτοί από την τροχαία μας έδειξαν κάτι βίντεο και από τότε όλοι νομίζω κατάλαβαν ότι 
πρέπει να βάζουν ζώνη ή και το ίδιο πρέπει να γίνει και με το διαδίκτυο. Έτσι να   τρανταχτούν  
λίγο..»  
ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ = Αξιολόγηση κειμένων ως πηγή νέων πληροφοριών/γνώσεων 
«Ναι (ενν. ήταν γνώριμο το θέμα..), γιατί έχω ασχοληθεί και πιο παλιά στο σχολείο με την εργασία 
αλλά υπήρχαν και κάποια πράγματα που δεν ήξερα από εδώ και υπήρχε ενδιαφέρον..» «Αυτό που 
λέει για την Νορβηγία, γιατί έχουμε πολλά κοινά με τη Νορβηγία… παλιότερα είχα διαβάσει ένα 
κείμενο για το τρακάρισμα που λέει ότι έχουμε τα ίδια ποσοστά με τη Νορβηγία.» 
ΑΞΑΝΠΡΑΠ = Αξιολόγηση και αντιπαραβολή περιεχομένου σε σχέση με προσωπικές απόψεις/στάσεις 
«…θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν το ήξερα, κάτι που τώρα το μαθαίνω ενώ εδώ πέρα ..που δεν 
έχω βάλει τίποτα ..είναι ότι συνεχίζει και ..θέτω ερωτήματα, απαντάω στον εαυτό μου κάνω 
ερωτήσεις και απαντάω στον εαυτό μου για να καλύψω.. στη σκέψη μου, στο μυαλό μου.. Με την 
προσωπική σου άποψη, γνώμη; Τι σκέφτεσαι εσύ γι αυτό το ζήτημα.. Μ18: Ναι» 
«Λέει παρακάτω ότι οι άνθρωποι χαλαρώνουν και έχουν μία πιο άνετη συμπεριφορά στο ίντερνετ 
Έχουν οι άνθρωποι πιο άνετη συμπεριφορά όταν μπαίνουν στο ίντερνετ ; Ξέρω έναν άνθρωπο ένα 
αγόρι που όταν μπαίνει να παίξει video games ..γενικά τα αγόρια όταν μπαίνουν στο ίντερνετ για 
αυτά τα παιχνίδια εκνευρίζονται γιατί χάνουν. Αρχίζουν και βρίζουν δεν ξέρουν τι κάνουν.. Τώρα πιο 
χαλαρή συμπεριφορά.. για να χαλαρώσουν.. που το είδε;» «Εμένα μου δημιουργήθηκε μία απορία: 
όπως είπαμε στη χώρα μας δεν έχουν γίνει αρκετές έρευνες στους εθισμούς συγκεκριμένα για το 
διαδίκτυο. Και λένε ότι αναφέρουν ότι υπάρχει εθισμός στους εφήβους που αγγίζει το 7 ή 8%. 
Δηλαδή τώρα που το σκέπτομαι..» «Στην αρχή διαφωνούσαμε με το κείμενο ενώ τώρα που το 
διαβάζουμε βλέπουμε ότι έχει και θετικά. Έχει πολλά θετικά μέσα .. Ναι το κείμενο, γιατί τώρα που 
το διαβάζουμε για δεύτερη φορά συμφωνούμε με αυτό. Πριν λέγαμε αυτό είναι λάθος. Γιατί να το 
λέει έτσι;»                      
ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ = Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και συν-κριτικός εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες 
ΣΤΣΚΕΙΜ =  Στοχασμός-προβληματισμός για τους σκοπούς και προθέσεις του κειμένου/συγγραφέα 
«Εγώ νομίζω ότι προσπαθεί να μας βάλει σε σκέψεις να μας προβληματίσει περισσότερο..» 
ΑΞΕΓΠΗΠΛ = Αξιολόγηση εγκυρότητας/ποιότητας κειμένου ως πηγή πληροφοριών 
«Μ17: Εγώ κύριε διάβαζα … ήθελα να δω τι διαφορά έχει αυτό με τα άλλα Μ18: Έχει έχει .. στο 
παράδειγμα..»      
ΕΛΕΓΚΔΙΑ = Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου με διασταύρωση εξωκειμενικών στοιχείων 
«..γιατί θεωρώ ότι έχει αρνητικά στοιχεία σχετικά με τον υπολογιστή… Απλά θεωρώ ότι πήρανε 
πληροφορίες και τις γράψανε κι ότι δεν το έλεγξαν περισσότερο.. αυτό..» 
ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ = Διατύπωση προβληματισμών που υπερβαίνουν τα «όρια» του κειμένου 
«Επίσης, ξέχασα να πω ότι κάποια στιγμή μου ήρθαν κάποια ερωτήματα.. Εδώ πέρα  λέει ότι στη 
χώρα δε γίνονται αρκετές έρευνες για το διαδίκτυο και μου φάνηκε περίεργο γιατί η Ελλάδα εκτός 
από το ότι είναι μία χώρα που μπορεί να το κάνει γιατί να μην το κάνει και να το δώσουν ως 
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παράδειγμα στα σχολεία και τους εφήβους; Γιατί έχουν χιλιάδες τρόπους και μπορούν να 
σταματήσουν τον εθισμό στο διαδίκτυο..» « 
ΑΝΤΕΛΟΜΚΕ = Αντιπαραβάλλω κα ελέγχω ομοθεματικά κείμενα για διαμόρφωση  προσωπικής άποψης  
 «Τώρα το κατάλαβα καλύτερα, γιατί είχα τελείως διαφορετική άποψη στην αρχή και τώρα μου 
βγαίνει… Θυμήθηκα παλιά που έκανα μία έρευνα για τους γονείς, πως οι γονείς χρησιμοποιούν λάθος 
το διαδίκτυο και τα παιδιά παίρνουν παράδειγμα από τους γονείς. Και συμφωνώ απόλυτα με το 
κείμενο» 
 ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ = Κατανόηση, αναγνώριση και αξιοποίηση της ποικιλομορφίας των απόψεων και στάσεων 
σε σχέση με το θέμα του κειμένου 
«Εγώ σκεφτόμουνα ότι δεν υπάρχουν μόνο αρνητικά. Εμείς κάνουμε λάθος χείριση στον υπολογιστή 
και το ίντερνετ. Το ίντερνετ έχει φτιαχτεί ώστε να δίνει σωστές πληροφορίες, σωστό μήνυμα, όχι 
λάθος κι εμείς οι άνθρωποι το φθείρουμε..» 
ΣΤΠΡΕΚΖΗ = Στοχασμός και προβληματισμός για «εκκρεμή» ζητήματα του κειμένου 

                                                                                                                            
Γενικός  Θεματικός  Άξονας :  Μετα-αναγνωστικό  Στάδιο   (2) 

 

Ειδικός Θεματικός Άξονας: Κριτική Προσέγγιση Κειμένου 
Κατηγορίες Στρατηγικών 
 

Κωδικοί / Λειτουργικοί Ορισμοί 

  Γνωστικές-υποστηρικτικές της κριτικής 
μνημονικής διαχείρισης     (1) 

ΕΠΑΝΠΕΜΝ = Επιλεκτική ανασκόπηση (γραπτή ή νοητική)  
περιεχομένου για μνημονική  εμπέδωση 

Κοινωνικοπολιτισμικής  Αξιοποίησης  (1) ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός 
εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση 

 

ΕΠΑΝΠΕΜΝ = Επιλεκτική ανασκόπηση (γραπτή ή νοητική) περιεχομένου για μνημονική  εμπέδωση 
«Εμένα από συνήθεια.. επειδή έχω ένα τετράδιο  πού εκεί  ας πούμε όταν τελειώνω ένα βιβλίο εκεί 
γράφω αυτά που με ενδιέφεραν για να μην τα ξεχάσω.. αυτό το τετράδιο κι είναι για μένα ο μέντοράς 
μου. Και για να μην τα ξεχάσω είτε είναι φωτοτυπία είτε τα γράφω εκεί πέρα.. Θα γράψω πράγματα 
που μου άρεσαν για να τα κρατήσω. Αυτό το κάνω  πάντα. … θα κρατούσα σημειώσεις με αυτά που 
κατάλαβα, όπως έκανα εδώ..»                                   

ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ = Εν δυνάμει μετασχηματισμός εννοιολογικού περιεχομένου κειμένου  σε κοινωνική  
δράση/στάση    

«Μ16: Πρέπει να πούμε στους γονείς μας ότι πρέπει εκείνοι να βρουν ένα τρόπο ώστε να μην 
εξαρτιόμαστε από το internet. Μ18: Και αντί να παίρνουμε εμείς καλό παράδειγμα να παίρνουν αυτοί 
καλό παράδειγμα από εμάς.» 

 

Σύνολο= 15 Κατηγορίες/ 39 κωδικοί (14+23+2)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ: (Αλφαβητικός  Πίνακας Κωδικών Της ΘΠΑ) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ/ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΧΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ 
ΤΟΥ ΠΠΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΠΑ (145) 

1 ΑΙΧΡΣΤΚΑ 37 ΑΞΔΟΚΕΙΜ 73 ΑΥΑΞΣΤΒΕ 109 ΠΡΑΝΑΝΣΤ 
2 ΑΝΑΠΔΟΠΕ 38 ΑΞΔΟΜΝΔΙ 74 ΑΥΑΠΑΝΣΤ 110 ΠΡΑΝΚΕΕΙΔ 
3 ΑΝΓΝΚΕΙΕΙ 39 ΑΞΔΟΠΑΡ 75 ΑΥΑΥΠΡΠΡ 111 ΠΡΑΝΠΕΚΕΙ 
4 ΑΝΕΛΕΠΕΙ 40 ΑΞΔΟΧΑΚΕΙ 76 ΓΕΠΡΜΟΧΑ 112 ΠΡΑΝΠΛΚΑ 
5 ΑΝΕΛΟΜΚΕΙ 41 ΑΞΕΓΠΗΠΛ 77 ΓΡΑΝΔΙΘΕΠ 113 ΠΡΑΝΤΑΚΑ 
6 ΑΝΕΠΙΕΝΑΝ 42 ΑΞΕΙΑΛΚΟΙ 78 ΓΡΑΝΕΝΠΛΗ 114 ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ 
7 ΑΝΕΠΠΛΣΗ 43 ΑΞΕΙΚΕΜΒ 79 ΔΗΑΝΠΛΜΝΕ 115 ΠΡΑΞΑΝΔΙ 
8 ΑΝΚΕΕΞΣΥ 44 ΑΞΕΙΠΡΠΕ 80 ΔΗΑΝΠΛΠΑ 116 ΠΡΑΞΔΟΠΑ 
9 ΑΝΚΕΙΕΙΕΡ 45 ΑΞΕΝΛΕΞΕΡ 81 ΔΙΑΝΟΗΑΛ  117 ΠΡΑΞΕΝΛΕΞ 

10 ΑΝΚΕΙΕΙΚΡ 46 ΑΞΕΞΣΥΣΥ 82 ΔΙΑΝΟΗΣΕΙ  118 ΠΡΑΞΣΥΔΡ 
11 ΑΝΚΕΙΕΙΣΚ 47 ΑΞΕΣΣΥΣΥ 83 ΔΙΝΟΑΛΕΡΠ 119 ΠΡΓΛΜΟΧΑ 
12 ΑΝΛΕΞΤΜΗ 48 ΑΞΕΤΑΝΚΙ 84 ΔΙΠΡΥΠΚΕΙ 120 ΠΡΕΠΑΠΣΤ 
13 ΑΝΛΕΣΥΔΙΑ 49 ΑΞΚΕΔΙΜΑΣ 85 ΕΓΚΕΑΝΚΙ 121 ΠΡΠΑΑΝΡΟ 
14 ΑΝΠΡΓΝΕΡ 50 ΑΞΚΕΕΝΠΟ 86 ΕΓΛΔΥΑΠΑΝ 122 ΠΡΣΤΤΡΑΝ 
15 ΑΝΠΡΓΝΚΑ 51 ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ 87 ΕΓΛΥΦΑΞΔΥ 123 ΠΡΣΥΚΟΕΜ 
16 ΑΝΠΡΓΝΜΑ 52 ΑΞΚΕΙΣΥΠΡ 88 ΕΛΑΞΜΕΠΕΙ 124 ΠΡΤΡΑΝΕΞΚ 
17 ΑΝΠΡΓΝΠΡΚ 53 ΑΞΚΕΛΕΠΟ 89 ΕΛΕΓΚΔΙΑ 125 ΠΡΤΡΑΝΕΣΚ 
18 ΑΝΠΡΕΚΖΗ 54 ΑΞΛΕΠΟΘΛΕ 90 ΕΝΛΕΒΑΣΗΚ 126 ΣΤΑΞΠΟΙΑΠ 
19 ΑΝΠΥΠΕΓΠΡ 55 ΑΞΜΑΕΡΕΜ 91 ΕΠΑΝΕΠΝΟ 127 ΣΤΑΠΑΞΠΕ 
20 ΑΝΣΗΚΕΕΝ 56 ΑΞΜΟΠΟΚΙΑ 92 ΕΠΑΝΠΕΜΝ 128 ΣΤΕΠΑΠΣΤ 
21 ΑΝΣΤΚΕΕΙ 57 ΑΞΝΟΕΙΑΠ 93 ΕΠΑΝΣΗΕΞ 129 ΣΤΠΡΕΚΖΗ 
22 ΑΝΣΤΠΕΕΙΚ 58 ΑΞΝΟΕΙΕΡΠ 94 ΕΠΔΡΕΡΑΥΤ 130 ΣΤΣΚΕΙΜ 
23 ΑΝΤΕΛΟΜΚΕ 59 ΑΞΠΕΕΝΚΑ 95 ΕΠΕΠΣΗΥΠ 131 ΣΥΑΝΝΚΚΡ 
24 ΑΝΥΠΕΓΠΡ 60 ΑΞΠΛΑΝΠΕ 96 ΕΠΛΕΣΥΕΡ 132 ΣΥΑΝΝΟΚΕ 
25 ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ 61 ΑΞΠΡΓΛΧΑ 97 ΕΠΜΔΑΞΕΡΜ 133 ΣΥΑΞΓΝΕΜΠ 
26 ΑΞΑΝΠΡΑΠ 62 ΑΞΠΡΓΝΕΜΠ 98 ΕΠΥΠΚΑΤ 134 ΣΥΕΛΕΓΚΕ 
27 ΑΞΓΛΑΝΚΙ 63 ΑΞΠΡΕΜΠΚΑ 99 ΕΠΥΠΛΕΣΥ 135 ΣΥΚΟΙΝΕΜΠ 
28 ΑΞΓΛΚΕΣΤ 64 ΑΞΠΡΠΛΔΙΚ 100 ΕΠΥΦΕΡΕΜ 136 ΣΥΚΟΙΝΠΡ 
29 ΑΞΓΛΧΑΑΥ 65 ΑΞΣΗΜΚΑΤ 101 ΚΑΑΞΠΟΙΑΠ 137 ΣΥΚΟΙΣΤΔΡ 
30 ΑΞΓΡΑΠΔΕ 66 ΑΞΣΥΓΛΚΕΕ 102 ΜΕΠΕΚΟΙΔΡ 138 ΣΥΝΟΕΙΑΠ 
31 ΑΞΓΡΦΤΥΑΠ 67 ΑΞΣΥΜΝΟΛΕ 103 ΝΟΠΑΑΥΚΑ 139 ΥΠΑΓΔΥΛΕ 
32 ΑΞΓΡΦΤΥΕΡ 68 ΑΞΣΥΝΔΡΑ 104 ΝΟΣΥΑΝΠΑ 140 ΥΠΑΞΓΛΜ 
33 ΑΞΓΡΦΤΥΚΑ 69 ΑΞΤΙΠΡΠΕ 105 ΠΑΛΕΔΙΑΝ 141 ΥΠΛΕΓΝΕΠ 
34 ΑΞΓΡΦΤΥΛΕ 70 ΑΞΤΥΕΠΔΡ 106 ΠΑΞΣΥΝΔΡΑ 142 ΥΠΣΗΔΙΚΑ 
35 ΑΞΔΙΚΟΙΠΡ 71 ΑΞΤΥΠΡΠΕ 107 ΠΡΑΙΣΤΚΡΠ 143 ΧΡΕΞΠΗΓΛΕΞ 
36 ΑΞΔΟΕΝΚΑ 72 ΑΥΑΝΔΙΑΥ 108 ΠΡΑΙΤΣΤΚΑ 144 ΧΡΕΞΠΗΓΛΩ 

      145 ΧΡΠΡΣΗΠΡΓ 
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