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“One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door 

along the way.”       

Frank Smith 

 

“To have another language is to possess a second soul.” 

Charlemagne 
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Περίληψη 
 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση και η αποτύπωση των 

γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών ανάγνωσης και γραφής που υιοθετούν οι 

δίγλωσσοι μαθητές του δημοτικού σχολείου/ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τον σκοπό 

αυτό εξετάστηκαν 78 μαθητές (αλβανικής καταγωγής) της Ε’ και ΣΤ’ τάξης που φοιτούν στο 

δίγλωσσο περιβάλλον του Ελληνοαλβανικού σχολείου «Όμηρος» της Κορυτσάς. Ακόμη, 

επιχειρήθηκε η καταγραφή του διγλωσσικού προφίλ των μαθητών και οι στρατηγικές 

κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα. 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές κλήθηκαν να αποτυπώσουν τις απόψεις τους ως προς τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία τους ως αναγνώστες και συγγραφείς στις δύο γλώσσες και να προτείνουν 

λύσεις για τη βελτιστοποίηση αυτών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι δεν 

προέκυψαν σημαντικές διαφορές ως προς την υιοθέτηση γνωστικών και μεταγνωστικών 

στρατηγικών μεταξύ της μητρικής και της ξένης γλώσσας, ενώ οι μαθητές χρησιμοποίησαν 

πληθώρα γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών για να κατανοήσουν και να γράψουν 

ένα κείμενο στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα. 

 

Λέξεις κλειδιά: διγλωσσία, στρατηγικές ανάγνωσης και γραφής, δημοτικό σχολείο. 
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Abstract 
 

The main objective of the study is to examine and to imprint on the cognitive and 

metacognitive reading and writing strategies that bilingual students of primary education 

employ. For this purpose 78 students (of Albanian origin) of the 5th and 6th grade, who 

attend the Greek-Albanian school "Omiros" in Korçë, a bilingual environment, were 

examined. Moreover, the bilingual profile of the students and the reading and writing 

strategies in both the Greek and Albanian language were recorded. Furthermore, the students 

were asked to reflect on their beliefs about a) their strengths and weaknesses as readers and 

writers in both languages and b) solutions over optimizing their weaknesses. The results of 

the study revealed that there are no important differences regarding the adoption of cognitive 

and metacognitive strategies between mother tongue and second/ foreign language, and that 

the students employed a variety of cognitive and metacognitive strategies in order to 

comprehend and write a text in Greek and Albanian. 

 

Keywords: bilingualism, reading and writing strategies, primary school.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η Ευρώπη είναι μία ήπειρος όπου από παλαιότερα η πολυγλωσσία που κυριαρχούσε 

συνδεέεται με πολλά γεγονότα της ιστορίας και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται ως 

πολυπολιτισμικός και πολυγλωσσικός χώρος. Για τον λόγο αυτό, παρουσίαζει μία γλωσσική 

ποικιλία, ο χάρτης της οποίας είναι περιπλοκότερος αναφορικά με τον πολιτισμικό 

(Τοκατλίδου, 2003). Ταυτόχρονα, μέσω της πολυγλωσσίας αντικατοπτρίζεται η 

ποικιλόμορφη πολιτιστική και γλωσσική ευρωπαϊκή πραγματικότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τη γλωσσική πολυμορφία και καταβάλλει 

προσπάθειες για τη διατήρηση της κληρονομιάς αυτής. Η πολυγλωσσία αποτελεί μία από τις 

θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την ιδιότητά της ως δημοκρατικός 

οργανισμός. Η πολιτική αυτή έχει ως στόχο την επικοινωνία με τους πολίτες στη γλώσσα 

τους, την προστασία της πλούσιας γλωσσικής πολυμορφίας της Ευρώπης και την προώθηση 

της εκμάθησης γλωσσών στην Ευρώπη. 

Η πολυγλωσσία είναι η ικανότητα των ανθρώπων να επικοινωνήσουν σε 

διαφορετικές γλώσσες, ατομικά ή συλλογικά. Ανάλογα με τη γλωσσική βιογραφία του κάθε 

ανθρώπου, μπορεί κάποιος να έχει επαρκείς γνώσεις σε περισσότερες από μια γλώσσες. 

Επίσης, οι κοινωνίες μπορούν να αποτελούνται από ομάδες που χρησιμοποιούν διαφορετικές 

γλώσσες. Και τα δύο φαινόμενα είναι συνεχώς αυξανόμενα στον σημερινό κόσμο, και στις 

μέρες μας η μονογλωσσία (είτε ως άτομα ή ως κοινωνίες) τείνει να είναι η εξαίρεση στον 

κανόνα. 

Οι αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο και η δημιουργία ενός 

νέου υπερεθνικού, ομόσπονδου κράτους καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία μίας ή 

περισσότερων γλωσσών που λειτουργούν ως φορείς της διεθνούς επικοινωνίας. Φυσικό 

επακόλουθο των παραπάνω είναι η αύξηση του αριθμού των δίγλωσσων, οι οποίοι 

αποτελούν προϊόν της μετανάστευσης. Παρατηρείται αύξηση της «φυσικής» διγλωσσίας, 

δεδομένου ότι τα παιδιά των μεταναστών μεγαλώνουν σε δίγλωσσο περιβάλλον, ενώ προϊόν 

της παγκοσμιοποίησης συνιστά ο πολλαπλασιασμός της «τεχνητής» διγλωσσίας, εφόσον όλο 

και περισσότερα άτομα μαθαίνουν μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες με στόχο να 

επιδιώξουν τη συμμετοχή τους στη διεθνή αγορά πληροφοριών, εργασίας και πολιτισμού. 

Η συγκεκριμένη έρευνα, έχοντας ως υποκείμενα δίγλωσσους μαθητές επιχειρεί να 

αναδείξει τις στρατηγικές που οι ίδιοι ενεργοποιούν κατά τη διαδικασία κατανόησης και 

παραγωγής γραπτού λόγου. 
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Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ένας εννοιολογικός προσδιορισμός της 

«διγλωσσίας», για την οποία ανά καιρούς έχει δοθεί πληθώρα ορισμών. Παλαιοτέρα, 

δίγλωσσος θεωρούνταν όποιος κατείχε άριστη γνώση των δύο γλωσσών και δεν ήταν εύκολη 

η διάκρισή του από έναν φυσικό ομιλητή της γλώσσας. Στις μέρες μας δίνεται περισσότερη 

βαρύτητα στη συστηματικότητα που αυτή χρησιμοποιείται από το άτομο. Με το πέρασμα 

των χρόνων, ως δίγλωσσος θεωρούνταν αυτός που μπορούσε να προφέρει μόνο μερικές 

λέξεις στη δεύτερη γλώσσα με την αιτιολογία ότι οι δίγλωσσοι δε δύνανται να είναι επαρκείς 

και να κατέχουν και τις δυο γλώσσες εξίσου. Επιπροσθέτως, υποστηρίζεται θερμά ότι 

πραγματικά δίγλωσσος είναι αυτός που δύναται να παράγει ολοκληρωμένες προτάσεις με 

ορθό εννοιολογικό περιεχόμενο σε δύο (ή περισσότερες) γλώσσες και κατέχει επικοινωνιακή 

ικανότητα. Με την τελευταία φράση νοείται το άτομο που είναι ικανό να προσαρμόζει 

επαρκώς τον λόγο του αναφορικά με την κάθε περίσταση επικοινωνίας. 

 Για την πληρέστερη κατανόηση του όρου διγλωσσία κρίθηκε απαραίτητο να γίνει μια 

αποσαφήνιση των όρων μητρική/ πρώτη γλώσσα, για την οποία χρησιμοποιούνται τα 

κριτήρια της προέλευσης, της επάρκειας, της λειτουργίας και της ταυτοποίησης. Επίσης, για 

τη δεύτερη/ξένη γλώσσα σημαντική κρίνεται η σταδιακή εκμάθηση της γραμματικής, καθώς 

και καινούργιων λέξεων. 

Υπάρχουν δύο είδη διγλωσσίας, τα οποία προσδιορίζονται με βάση την ηλικία στην 

οποία κατακτήθηκε η δεύτερη γλώσσα. Πρόκειται για την ταυτόχρονη διγλωσσία, όταν το 

παιδί έχει δύο μητρικές/ πρώτες γλώσσες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις κατέχει πάντα το 

ίδιο καλά και στο ίδιο επίπεδο. Η δεύτερη είναι η διαδοχική διγλωσσία, δηλαδή όταν η 

δεύτερη γλώσσα αρχίζει και μαθαίνεται αφότου η πρώτη γλώσσα έχει ήδη σταθεροποιηθεί, 

περίπου μετά το τρίτο έτος της ηλικίας. Στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας αναλύονται και 

οι μορφές διγλωσσίας σύμφωνα με δύο κριτήρια, τα οποία είναι γλωσσολογικά και 

ψυχοκοινωνικά-γλωσσικά. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο του παρόντος εκπονήματος αναφέρεται στην ανάγνωση, η 

οποία αποτελεί μία περίπλοκη και σύνθετη γνωστική διαδικασία, στην οποία 

πραγματοποιούνται νοητικές και γλωσσικές διεργασίες και απαιτούνται ψυχοσωματικές 

ικανότητες. Κατά τη διαδικασία αυτής γίνεται ο μετασχηματισμός των γραπτών συμβόλων 

σε ήχους και η κατανόηση της σημασίας και της σχέσης των γραπτών λέξεων με την 

εξωγλωσσική πραγματικότητα. Για την  κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας ο 

αναγνώστης οφείλει να υιοθετεί και να εφαρμόζει πληθώρα στρατηγικών, όπως είναι η 
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αναζήτηση της κεντρικής ιδέας ή η επανάγνωση ορισμένων σημείων του κειμένου για 

αντιμετώπιση δυσκολιών με στόχο την αποτελεσματική ανάγνωση, την κατανόηση και 

ερμηνεία του νοήματος του κειμένου. Πιο διεξοδικά, οι στρατηγικές ανάγνωσης είναι οι 

ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο αναγνώστης κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης ενός 

κειμένου, στοχεύοντας στην κατανόησή του. Αυτές συνδράμουν στην πρόληψη, στον 

εντοπισμό και στη διεκπεραίωση προβλημάτων που ενδεχομένως να εμφανιστούν κατά την 

αναγνωστική διαδικασία. Κατηγορίες αυτών είναι οι γνωστικές, οι μεταγνωστικές και οι 

αντισταθμιστικές στρατηγικές. 

 Οι στρατηγικές ανάγνωσης συνδέονται στενά με το μαθησιακό στυλ του κάθε 

μαθητή, διότι μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία της μαθησιακής διαδικασίας της ξένης 

γλώσσας και να οδηγήσουν σε υψηλότερες σχολικές επιδόσεις. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη γραφή, η οποία αποτελεί μία γλωσσική 

πράξη επικοινωνίας και είναι προϋπόθεση για να θεωρείται κάποιος εγγράμματος. Αφορά 

στην καταγραφή του προφορικού λόγου ή τη γραπτή απόδοση των σκέψεων και των 

συναισθημάτων και συνήθως αποτελεί τη δεξιότητα που κατακτιέται τελευταία από το παιδί. 

Ακόμη, αναφέρονται αναλυτικά οι στρατηγικές γραφής, στις οποίες προβαίνουν οι μαθητές 

κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου. 

 Τα αποτελέσματα τα οποία συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή 

παρέχονται εκτενώς στο πέμπτο κεφάλαιο της εν λόγω εργασίας. Αυτά αφορούν στην 

κατανόηση και την παραγωγή του γραπτού λόγου από μεριάς του δείγματος, την αναγνώριση 

από τους ίδιους των δυνατών τους σημείων, καθώς και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 

οι ίδιοι στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα. 

 Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο δίνονται τα συμπεράσματα στα οποία οδηγηθήκαμε 

βασιζόμενοι στα αποτελέσματα, τα οποία συνδέσαμε με αντίστοιχα πορίσματα άλλων 

ερευνών από τη διεθνή βιβλιογραφία. Στα τελευταία υποκεφάλαια αυτού, αναφέρονται οι 

περιορισμοί της παρούσας έρευνας, καθώς και πιθανές προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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1. ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ  

 

1.1 . Ο Προσδιορισμός της έννοιας της διγλωσσίας 

 

Η διγλωσσία, επίσης, αποτελεί χαρακτηριστικό των πρώτων κοινωνιών, ενώ η 

μονογλωσσία συνιστά περιορισμό που επέβαλαν ορισμένες μορφές κοινωνικής αλλαγής, 

πολιτιστικών και εθνοκεντρικών εξελίξεων (Baker, 2001). Αποτελεί ένα σύνθετο και 

αδιάσπαστο φαινόμενο, καθώς οι συνιστώσες της αποτελούνται από γλωσσικούς, 

ψυχολογικούς, κοινωνικούς, ιστορικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς παράγοντες. 

Σχετικά με τον προσδιορισμό της διγλωσσίας για αρκετές δεκαετίες υπήρξε 

ασυμφωνία ανάμεσα στους ερευνητές. Οι παλαιότεροι γλωσσολόγοι υποστηρίζουν πως η 

διγλωσσία ορίζεται ως η άριστη χρήση δυο γλωσσών σε βαθμό που ο δίγλωσσος ομιλητής να 

μην ξεχωρίζει από έναν φυσικό ομιλητή της κάθε μίας γλώσσας (Bloomfield, 1933), 

αναφέροντας έναν «ιδανικό δίγλωσσο ομιλητή». Παρόμοια, και ο Haugen (1953: 7) ορίζει τη 

διγλωσσία ως την ικανότητα ενός ατόμου να παράγει «ορθά διατυπωμένες δηλώσεις στην 

άλλη γλώσσα». Και οι δύο αυτοί ορισμοί περιορίζουν σημαντικά τον αριθμό των ατόμων που 

θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως δίγλωσσοι. 

Στον αντίποδα, οι πιο σύγχρονοι ερευνητές, δέχονται ένα άτομο ως δίγλωσσο έστω 

και αν αυτό μπορεί να προφέρει μόνο μερικές λέξεις στη δεύτερη γλώσσα (Baker 2001), 

καθώς οι δίγλωσσοι είναι σπάνια εξίσου επαρκείς και στις δυο γλώσσες. Οι Diebold και 

Pohlo ορίζουν ως δίγλωσσα τα άτομα που μπορούν απλά να επικοινωνήσουν σε ένα ελάχιστο 

βαθμό σε μια δεύτερη γλώσσα (Γεωργογιάννης, 1997). Με παρόμοιο τρόπο, ο MacNamara 

(1967) χαρακτηρίζει ένα άτομο ως δίγλωσσο όταν διαθέτει στην δεύτερη γλώσσα έστω και 

περιορισμένες ικανότητες σε μία μόνο από τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: ομιλίας, 

ανάγνωσης και γραφής (Γρίβα & Στάμου, 2014). Οι παραπάνω ορισμοί αφήνουν μεγαλύτερα 

περιθώρια ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάποιος ώστε να θεωρείται 

δίγλωσσος. 

Ο Weinreich αποτέλεσε τον πρώτο ερευνητή που έθεσε το θέμα της χρήσης δυο 

γλωσσών με μεγαλύτερη σαφήνεια. Ορίζει, λοιπόν, ως διγλωσσία την εναλλακτική χρήση 

δύο γλωσσών από το ίδιο το άτομο και κατά συνέπεια ως δίγλωσσο άτομο τον ομιλητή που 

χρησιμοποιεί εναλλακτικά τις γλώσσες του (Weinreich, 1953). Από τότε μέχρι και σήμερα, 
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έχουν γίνει πολλές ενέργειες για να προσδιοριστεί η διγλωσσία. Πιο συγκεκριμένα, από τη 

δεκαετία του 1960 και έπειτα οι έρευνες ανέδειξαν τα θετικά σημεία της διγλωσσίας. 

Σημαντική τομή στην ιστορία των θετικών σχέσεων ανάμεσα στη διγλωσσία και στη 

γνωστική λειτουργία, έγινε από την έρευνα των Peal και Lambert (1962) στον Καναδά, η 

οποία ανέδειξε τις θετικές πλευρές της διγλωσσίας: εξέλιξη διανοητικής ευελιξίας, 

καλλιέργεια αφαιρετικής σκέψης και ανάπτυξη αντίληψης (Baker, 2001). Δηλαδή, 

παρατηρείται μια νοητική υπεροχή των δίγλωσσων μαθητών σε σχέση με τους 

μονόγλωσσους συμμαθητές τους. 

Κατά τον Baker (2001, σ.48) η ικανότητα έκφρασης ενός ατόμου σε δύο γλώσσες 

αντιστοιχεί στις τέσσερις δεξιότητες πρόσληψης και παραγωγής του προφορικού και του 

γραπτού λόγου, δηλαδή την ακρόαση, την ομιλία, την ανάγνωση και τη γραφή. Ενώ η 

Skutnabb-Kangas (1981, σ. 37) επισημαίνει και μία πέμπτη γλωσσική δεξιότητα αναφορικά 

με το δίγλωσσο άτομο, την ικανότητα να χρησιμοποιεί και τις δύο γλώσσες ως εργαλεία της 

σκέψης. 

Οι ορισμοί αυτοί φανερώνουν το κοινό χαρακτηριστικό της διγλωσσίας, ορίζοντάς 

την ως το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο ένα άτομο κατέχει και χρησιμοποιεί εναλλακτικά 

περισσότερες από μια γλώσσες, ενώ παράλληλα αποτελεί μια διαδικασία που βρίσκεται σε 

διαρκή εξέλιξη και επαναπροσδιορισμό (Τριάρχη-Herrmann, 2000). Στον όρο διγλωσσία 

αναφέρθηκε και ο Grosjean, ο οποίος θεωρεί ως δίγλωσσο τον ομιλητή που χρησιμοποιεί και 

τις δυο γλώσσες σε συστηματική βάση, ανεξάρτητα από τον βαθμό επάρκειας και στις δυο 

γλώσσες (Grosjean, 1982). 

Έχει υποστηριχθεί ότι ο ορισμός της διγλωσσίας ως εναλλακτικής χρήσης δύο ή 

περισσότερων γλωσσών είναι πολύ γενικός. Ειδικότερα, η Σκούρτου (1997) αναφέρει ότι 

«δεν πρόκειται απλά για δύο γλώσσες που εναλλακτικά χρησιμοποιούνται από το ίδιο άτομο, 

αλλά για πλέγμα γλωσσών, ιδιωμάτων, μορφών, κειμενικών ειδών που ο κάθε ομιλητής 

πρέπει να χειρίζεται, για να θεωρήσουμε ότι αυτός έχει αναπτύξει επικοινωνιακή δεξιότητα ή 

τη δεξιότητα για διαπολιτισμική επικοινωνία». 

Η άποψη που επικρατεί στις μέρες μας είναι ότι δίγλωσσος είναι εκείνος ο ομιλητής 

που γνωρίζει συστηματικά δύο ή και περισσότερες γλώσσες. Δίνεται βαρύτητα περισσότερο 

στη χρήση και λιγότερο στον βαθμό κατοχής των δυο γλωσσών. Η άποψη αυτή, είναι 

σύμφωνη με τις νόρμες του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσικής Αναφοράς του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (European Framework Council of Europe Language Reference) 

(2001), σύμφωνα με το οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να 

μεταπηδούν από τη γλώσσα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος στη γλώσσα άλλων λαών 
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με τη χρήση συνδυασμών κωδίκων επικοινωνίας που εμπεριέχουν όχι μόνο στοιχεία 

γλωσσικής γνώσης, αλλά και εμπειρίας για μία πιο αποτελεσματική επικοινωνία. 

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, το δίγλωσσο άτομο ορίζεται ως αυτό που 

μπορεί να παράγει ολοκληρωμένες προτάσεις με ορθό εννοιολογικό περιεχόμενο σε δύο (ή 

περισσότερες) γλώσσες (Haugen, 1953, Clyne, 1967, Bettoni, 1981, Pauwels, 1983, 

Romaine, 1989). Το άτομο αυτό έχει μοναδικό και ιδιαίτερο γλωσσικό χαρακτήρα και δεν 

αποτελεί σύνολο δύο μονόγλωσσων. Οι ικανότητες στις δύο γλώσσες αναπτύσσονται 

ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του περιβάλλοντός του. Δηλαδή, χρησιμοποιεί τις 

γλώσσες του, μαζί ή χωριστά, για διαφορετικούς σκοπούς, σε διαφορετικούς τομείς της ζωής 

και με διαφορετικούς συνομιλητές/τριες (Grosjean, 1990: 107). 

Η διγλωσσία είναι από μόνη της ένας πλούτος, ενώ παράλληλα η 

πολυπολιτισμικότητα μέσα απ’ αυτήν φέρει πολλά πλεονεκτήματα για όλους τους μαθητές. 

Ο μαθητής διερευνεί τον γλωσσικό του ορίζοντα, καθώς επικοινωνεί αποτελεσματικά και 

στις δύο γλώσσες. Η διγλωσσική ανάπτυξη των παιδιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 

δίγλωσσες πρακτικές και στρατηγικές που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την εκάστοτε 

φορά. 

Μελέτη της Koehn (1994) καταδεικνύει την αμοιβαία ενίσχυση του λεξιλογικού και 

μορφολογικού συστήματος, η οποία στον δίγλωσσο δεν προϋποθέτει την ταυτόχρονη έκρηξη 

λεξιλογίου και στις δυο γλώσσες. Στην πραγματικότητα οι δυο γλώσσες δεν βρίσκονται στην 

ίδια φάση ανάπτυξης την ίδια στιγμή. Η πραγματική διγλωσσία ξεπροβάλλει μόνο όταν 

καταστούν ευνοϊκές οι συνθήκες (Αζέζ, 1999). Η πρόοδος θα είναι ακόμα πιο θεαματική εάν 

το παιδί επικοινωνεί και στις δυο γλώσσες με ένα μεγαλύτερο αδερφάκι. 

 Με βάση τους ποικίλους επιστημονικούς κλάδους, μπορούμε να καθορίσουμε 

ταυτόχρονα τις γλωσσικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και κοινωνιοψυχολογικές ανάγκες, 

δηλαδή τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την ικανότητα, την εσωτερική λειτουργία, την 

εξωτερική λειτουργία και τη στάση, ιδιαίτερα την ανάγκη ταύτισης, που είναι ταυτόχρονα 

ανάγκη εσωτερική και εξωτερική (Fernandez-Vest, 1989, 80). 

«Ο πραγματικά δίγλωσσος κατέχει αρκετά καλά τους κανόνες των δυο γλωσσών, 

ώστε να μην κινδυνεύει από φαινόμενα επηρεασμού της μιας γλώσσας από την άλλη» (Αζέζ, 

1999). Ο Αζέζ προσθέτει ότι όταν καθορίζουμε τα κριτήρια της ιδανικής διγλωσσίας, καλό 

είναι να αποφεύγουμε τη ρυθμιστική τακτική: το να μιλά κάποιος καλά δύο γλώσσες 

σημαίνει επίσης να τις μιλά όπως πράγματι είναι. 

«Ένας πραγματικός δίγλωσσος υποτίθεται ότι κατέχει εις διπλούν αυτό που 

ονομάζουμε επικοινωνιακή ικανότητα» (Hymes, 1975). Πιο αναλυτικά, αυτό σημαίνει ότι 
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γνωρίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση καθεμιάς από τις δύο γλώσσες σε συγκεκριμένες 

περιστάσεις επικοινωνίας. Ο Αζέζ κάνει έναν παραλληλισμό μεταξύ διγλωσσίας και 

αμφιδεξιότητας θέλοντας να δείξει ότι ο χειρισμός των δύο γλωσσών είναι μια διαδικασία 

τόσο φυσική όσο και ο χειρισμός των δύο χεριών. Πιο συγκεκριμένα, όπως οι αμφιδέξιοι 

προτιμούν ένα συγκεκριμένο χέρι για κάθε είδος χειρονομίας ή λειτουργίας, έτσι κάτω από 

συγκεκριμένες περιστάσεις, ανάλογα με τη στιγμή και το στάδιο της ζωής, προτιμούμε τη μία 

ή την άλλη γλώσσα. 

Οι έρευνες επιβεβαιώνουν πως ο δίγλωσσος δεν αποτελεί το ζωντανό προϊόν μιας 

πρόσθεσης δυο μονογλώσσων, αλλά διαθέτει μία διττή ικανότητα που αυξάνεται όσο 

προχωρά η εκμάθηση των γλωσσών. Αυτή μάλιστα η εναλλαγή κώδικα πρέπει να θεωρείται 

ένδειξη υψηλής επικοινωνιακής ικανότητας σε καθεμιά από τις δυο γλώσσες. 

Η επάρκεια που παρουσιάζει ένας δίγλωσσος ομιλητής στη χρήση και των δύο 

γλωσσών συχνά εξαρτάται από το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο κατακτήθηκε ή 

κατακτάται η δεύτερη γλώσσα, καθώς και από το κατά πόσο ο ίδιος ο ομιλητής εμπλέκεται 

ηθελημένα ή όχι στη διαδικασία εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας. 

 

Διγλωσσική δεξιότητα 

Σύμφωνα με τον Baker (1949), υπάρχουν τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες: 

ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή, οι οποίες κατατάσσονται σε δύο διαστάσεις, στις 

δεξιότητες της πρόσληψης και της παραγωγής, όπως παρατηρούμε στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 Προφορικότητα/ 

Προφορικός λόγος 

Αλφαβητισμός/ 

Γραπτός λόγος 

Δεξιότητες πρόσληψης Ακρόαση Ανάγνωση 

Δεξιότητες παραγωγής Ομιλία Γραφή 

Πηγή: Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση, (μτφρ. 

Αρχοντούλα Αλεξανδροπούλου, επιμ. Μ. Δαμανάκης). Αθήνα: Gutenberg. 

 

Φυσικά, καθεμία από τις γλωσσικές δεξιότητες ενδέχεται να είναι λιγότερο ή 

περισσότερο αναπτυγμένη. Έτσι, είναι εφικτό κάποιος να καταλαβαίνει μία γλώσσα όταν την 

ακούει σε ορισμένα περιβάλλοντα (π.χ. στα καταστήματα) και να μην την καταλαβαίνει σε 

άλλα (π.χ. σ’ ένα πανεπιστημιακό μάθημα). Η δεξιότητα της ανάγνωσης είναι δυνατόν να 

κυμαίνεται από απλή και βασική σε ρέουσα και τέλεια. Αυτό δείχνει ότι μπορούμε να 
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φιλτράρουμε τις τέσσερις βασικές δεξιότητες σε δευτερεύουσες κλίμακες και διαστάσεις. 

Υπάρχουν δεξιότητες μέσα στις δεξιότητες. Η παράδοση θέλει τις βασικές δεξιότητες με την 

εξής σειρά: προφορά, έκταση λεξιλογίου, ορθότητα γραμματικής, δεξιότητα ακριβούς 

απόδοσης των νοημάτων σε διαφορετικές περιστάσεις και υφολογικές παραλλαγές. 

Μία πέμπτη γλωσσική δεξιότητα μπορεί να αποτελέσει ο εσωτερικός λόγος. Όπως 

προτείνει η Skutnabb- Kangas (1981), η γλώσσα που χρησιμοποιούμε στη σκέψη πιθανόν να 

αποτελεί ένα πέμπτο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας. Μια εναλλακτική λύση είναι να την 

διαφοροποιήσουμε από την πραγματική ομιλία, καθώς προβάλλει την ικανότητα των 

δίγλωσσων να χρησιμοποιούν και τις δύο γλώσσες ως εργαλεία της σκέψης. Ο Cummins 

(1988) εκφράζει αυτή την ιδέα ως γνωστική ικανότητα σε μια γλώσσα, δηλαδή την 

ικανότητα χρησιμοποίησης της μιας ή και των δύο γλωσσών για τη σκέψη και την 

περίσκεψη. 

Δεν υπάρχει σχεδόν καμία χώρα χωρίς διγλωσσία, και ο αριθμός των δίγλωσσων 

ατόμων υπολογίζεται ότι είναι περίπου ίσος με το μισό του πληθυσμού του πλανήτη 

(Grosjean 1982). Η έρευνα στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και την ψυχολογία αποδεικνύει 

ότι η διγλωσσία επιφέρει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και βελτιώνει τις δεξιότητες των 

παιδιών που μεγαλώνουν με δύο (ή και περισσότερες) γλώσσες. Νευρο- και ψυχο-

γλωσσολογικές έρευνες δείχνουν ότι οι δίγλωσσοι χρησιμοποιούν περισσότερο το 

«εκτελεστικό σύστημα ελέγχου» από ό,τι οι μονόγλωσσοι. 

Η επιτυχία της πρώιμης διγλωσσίας εξασφαλίζει, κατά κάποιο τρόπο, τη μετέπειτα 

πολυγλωσσία. Διαπιστώνεται ότι τα παιδιά αυτά που έχουν αφομοιώσει αρκετά καλά τις 

βάσεις αυτής της γλώσσας έχουν, σε σύγκριση με άλλα παιδιά, μεγαλύτερη ευκολία να 

μάθουν μία καινούργια γλώσσα, όταν έρθει η ώρα. Συνεπώς, πρέπει να αξιοποιούμε αυτή τη 

δίψα και την περιέργεια των παιδιών για τις συνήθειες των άλλων που αντανακλώνται στις 

γλώσσες. 

 

1.2 . Μητρική Γλώσσα 

 

Για την κατανόηση του όρου διγλωσσίας κρίνεται απαραίτητη η αποσαφήνιση των 

όρων «μητρική/πρώτη», «δεύτερη» και «ξένη» γλώσσα. 

Αναφορικά με το ποια είναι η «μητρική» γλώσσα χρησιμοποιούνται τα εξής κριτήρια: 

α) Η γλώσσα που μαθαίνεται πρώτη – η προέλευση. 

β) Η γλώσσα που γνωρίζει κανείς καλύτερα – η επάρκεια. 
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γ) Η γλώσσα που χρησιμοποιεί κανείς περισσότερο – η λειτουργία. 

δ) Η γλώσσα που θεωρεί κανείς ή άλλοι πιστεύουν γι’ αυτόν ότι είναι η γλώσσα 

«του» (εσωτερική και εξωτερική ταύτιση, internal and external identification) – η 

ταυτοποίηση (εσωτερική και εξωτερική). 

Τα παραπάνω κριτήρια ερευνούν το ποια γλώσσα διδάχτηκε πρώτη το άτομο, ποια 

γλώσσα γνωρίζει καλύτερα, ποια γλώσσα χρησιμοποιεί πιο πολύ, με ποια γλώσσα ταυτίζεται 

ο ίδιος και με ποια γλώσσα τον ταυτίζουν οι άλλοι ως φυσικό ομιλητή της (Κωστούλα – 

Μακράκη, 2001, Skutnabb - Kangas, 1981, Skutnabb – Kangas & Cummins, 1988). 

Αναφορικά με τα τέσσερα παραπάνω κριτήρια, η Skutnabb - Kangas (Skutnabb - Kangas & 

Cummins, 1988), παρατηρεί ότι: 

α) το ίδιο άτομο μπορεί να προκύψει ότι έχει διαφορετικές μητρικές γλώσσες 

ανάλογα με το ποια κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για να αποδοθεί ορισμός στον όρο «μητρική 

γλώσσα», 

β) η μητρική γλώσσα ενός ατόμου μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια της ζωής του 

ακόμα και πάνω από δυο φορές, σύμφωνα με όλα τα άλλα κριτήρια εκτός αυτού της 

προέλευσης – καταγωγής και 

γ) οι ορισμοί της μητρικής γλώσσας μπορούν να ιεραρχηθούν ανάλογα με το βαθμό 

της επίγνωσης που έχει μια κοινωνία σχετικά με τα ζητήματα των γλωσσικών δικαιωμάτων 

των ατόμων. 

 «Μητρική» είναι η γλωσσική μορφή με την οποία έρχεται σε επαφή το παιδί μετά τη 

γέννησή του και την οποία μαθαίνει φυσικά και αβίαστα με την έκθεσή του στο γλωσσικό 

περιβάλλον (Δενδρινού, 2001). Είναι η γλώσσα που κάθε παιδί μαθαίνει τα πρώτα χρόνια της 

ζωής του, βασική για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, καθώς επηρεάζει τη γνωστική 

και συναισθηματική ανάπτυξή του, αλλά και επιδρά στις διαδικασίες κοινωνικοποίησής του 

(Baker, 2001). Μητρική γλώσσα είναι αυτή που μαθαίνει το παιδί από τους γονείς του, και 

γι’ αυτό, συνδέεται άρρηκτα με την ταυτότητα, τα συναισθήματα και την πρωταρχική 

κοινωνικοποίηση, καθώς και τη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου (Κωστούλα –Μακράκη, 

2001). Η «μητρική» γλώσσα κάθε ανθρώπου και κάθε λαού δεν είναι απλό εργαλείο 

συνεννόησης, αλλά πολιτισμική, κοινωνική και ατομική αξία, καθοριστικό στοιχείο της 

ποιοτικής ύπαρξης του ανθρώπου. 

Τα παιδιά των ζευγαριών που είναι γλωσσικώς μεικτά, δηλαδή εκείνα που οι γονείς 

τους δεν έχουν την ίδια μητρική γλώσσα κινούνται με μεγάλη ευκολία από τη μία γλώσσα 

στην άλλη, καθώς επίσης η άρθρωσή τους χαρακτηρίζεται από φυσική ζωντάνια. Αρκετές 

φορές παρατηρείται ότι, εάν τους δοθεί η ευκαιρία, μαθαίνουν να κατανοούν και να μιλούν 
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με ζήλο και επιτυχία μια τρίτη γλώσσα. Το παιδί που μεγαλώνει σε δίγλωσσο περιβάλλον και 

οι δύο γονείς του έχουν διαφορετικη μητρική γλώσσα εκτίθεται στον κίνδυνο των 

παρεμβολών πολύ λιγότερο απ’ ότι το παιδί που οι γονείς του μιλούν την ίδια γλώσσα. Με 

τον όρο αυτό εκφράζεται η περιοδική εμφάνιση σύγχυσης, πραγματικής ή δυνητικής μεταξύ 

δύο γλωσσών, η οποία απορρέει από την προσπάθεια που καταβάλλει το μονόγλωσσο παιδί 

προκειμένου να εναρμονίσει τις φωνητικές, γραμματικές και σημασιολογικές δομές μιας 

δεύτερης γλώσσας, που μαθαίνει αργότερα, με τις δομές της πρώτης γλώσσας που έμαθε 

στην αρχή της ζωής του. Το γεγονός ότι μια τέτοια προσπάθεια εναρμόνισης παρατηρείται 

πολύ πιο σπάνια στην πρώιμη διγλωσσία οφείλεται στο ότι όταν η ταυτόχρονη εκμάθηση δύο 

γλωσσών ξεκινά πολύ νωρίς, δεν δίνει το προβάδισμα σε μία γλώσσα καθιστώντας την «λίγο 

πιο μητρική» από την άλλη. Έτσι, δεν υπάρχει πάντοτε σχέση αληθινής ισοδυναμίας μεταξύ 

των δύο γλωσσών, καθώς ενδεχομένως προκύπτουν ανισομέρειες εξαιτίας διάφορων 

φυσικών παραγόντων που υπαγορεύουν στο παιδί την προτίμηση της μία γλώσσας έναντι της 

άλλης, και που μπορούν μακροπρόθεσμα να ευνοήσουν την ανάπτυξη άνισων ικανοτήτων 

στις δύο γλώσσες (Αζέζ, 1999). 

Ο κάθε γονιός ήδη από την κούνια οφείλει να μιλάει τη δική του γλώσσα και όχι τη 

γλώσσα του άλλου «δεν χρειάζεται να του μάθετε ή να του διδάξετε τίποτα» (Grammont, 

1933). «Αρκεί καθε φορά που θέλετε να του πείτε κάτι, να το λέτε σε μία από τις γλώσσες 

που θέλετε να μάθει. Το σημαντικό όμως είναι το εξής: κάθε γλώσσα να εκπροσωπείται από 

διαφορετικό πρόσωπο. Μην αντιστρέψετε ποτέ τους ρόλους» (Ronjat, 1913). Τα 

αποτελέσματα θα είναι καλύτερα εάν γίνει εξαρχής προσπάθεια να εφαρμοστεί με συνέπεια η 

αρχή του Ronjat, και επομένως, να δημιουργηθεί στο παιδί ένας αυτόματος συνειρμός 

μεταξύ μιας γλώσσας και ενός προσώπου του περιβάλλοντός του. Βέβαια, εδώ αξίζει να 

τονιστεί πως το γεγονός ότι ο κάθε γονιός πρέπει να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα 

δεν συνεπάγεται ότι το παιδί είναι υποχρεωμένο να του απαντά στην ίδια γλώσσα. 

 

1.3 Δεύτερη/ Ξένη Γλώσσα 

 

Τα παιδιά που διδάσκονται σωστά μία δεύτερη γλώσσα διατηρούν για πολύ καιρό τη 

δυνατότητα να την κατακτήσουν το ίδιο καλά με εκείνα που την μαθαίνουν ως μητρική 

(Αζέζ, 1999). 

Η διδασκαλία μιας δεύτερης γλώσσας σημαίνει ότι βοηθούμε το μαθητή να οικοδομήσει 

λιθαράκι λιθαράκι μια εσωτερική γραμματική της δεύτερης γλώσσας, η οποία του παρέχει τη 
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δυνατότητα, όπως ακριβώς και η εσωτερική γραμματική της πρώτης γλώσσας, να παράγει και 

να κατανοεί (μεταξύ άλλων) έναν άπειρο αριθμό φράσεων (Adamczewski, 1992). 

Η γνώση των λέξεων είναι το κλειδί που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε και να γίνουμε 

κατανοητοί. [...] Η ουσία της εκμάθησης μιας καινούργιας γλώσσας συνίσταται στην εκμάθηση 

καινούργιων λέξεων: η γνώση της γραμματικής δεν ευνοεί την κατάκτηση ενός υψηλού βαθμού 

ικανότητας σε μία γλώσσα (Vermeer, 1992). Συνεπώς, η επικοινωνία στην ξένη γλώσσα δεν 

είναι εφικτή μέσω της γνώσης των γραμματικών κανόνων που είναι οπωσδήποτε 

ακατανόητοι στο μικρό παιδί. 

 

1.4. Μορφές διγλωσσίας σύμφωνα με τις συνθήκες κατάκτησης της 

δεύτερης γλώσσας 

 

Ο McLaughlin (1978) με βάση την ηλικία στην οποία κατακτήθηκε η δεύτερη 

γλώσσα διαφοροποιεί ανάμεσα: 

- στην ταυτόχρονη και 

- τη διαδοχική διγλωσσία. 

Η ταυτόχρονη διγλωσσία, γνωστή ως γνήσια διγλωσσία, αναπτύσσεται όταν το παιδί 

αμέσως μετά την γέννησή του έρχεται σε επαφή και με τις δύο γλώσσες ταυτόχρονα. Και 

αυτό συμβαίνει διότι είτε μέσα στη οικογένεια λειτουργούν και τα δύο γλωσσικά συστήματα 

είτε γιατί τα δύο γλωσσικά συστήματα υπάρχουν στην οικογένεια και στο άμεσο περιβάλλον 

του παιδιού (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο κλπ. ). Ταυτόχρονα δίγλωσσα είναι παιδιά 

μικτών γάμων ή παιδιά μειονοτήτων, και χαρακτηριστικό της ταυτόχρονης διγλωσσίας είναι 

ότι συνήθως δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της μητρικής και της δεύτερης γλώσσας. Το 

δίγλωσσο άτομο έχει δύο μητρικές, δηλαδή δύο πρώτες γλώσσες. Αυτό όμως δεν 

συνεπάγεται ότι κατέχει πάντα το ίδιο καλά και τις δύο γλώσσες. 

Σύμφωνα με τον McLaughlin (1978), όταν, όμως, αρχίζει και μαθαίνεται η δεύτερη 

γλώσσα αφότου η πρώτη γλώσσα έχει ήδη σταθεροποιηθεί, περίπου μετά το τρίτο έτος της 

ηλικίας, τότε πρόκειται για διαδοχική διγλωσσία. Διαδοχική διγλωσσία έχουν τα παιδιά που 

μετά το τρίτο έτος της ηλικίας τους, αλλάζουν τόπο διαμονής και ζουν σε μια χώρα της 

οποίας η γλώσσα είναι διαφορετική από την μητρική τους, το οποίο μπορεί να συμβαίνει για 

διάφορους λόγους, συνήθως λόγω εργασίας των γονέων τους. 

Επιπρόσθετα, η διγλωσσία χωρίζεται σε πρώιμη και μεταγενέστερη με βάση την 

ηλικία της δεύτερης γλώσσας. Όταν η δεύτερη γλώσσα μαθαίνεται στην προεφηβική ηλικία 
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πρόκεται για πρώιμη, ενώ όταν μαθαίνεται  κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας ή μετά 

από αυτήν, τότε έχουμε μεταγενέστερη διγλωσσία. 

Ένας τελευταίος διαχωρισμός είναι αυτός της φυσικής και πολιτισμικής διγλωσσίας, 

ο οποίος γίνεται με βάση τον τρόπο κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας. Η πρώτη αφορά 

στην κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας μέσω της καθημερινής επικοινωνίας μεμητρικούς 

ομιλητές χωρίς απααιτήτως την ύπαρξη φροντιστηριακού μαθήματος, ενώ στην πολιτισμική 

διγλωσσία υπάρχει συστηματική μελέτη και μάθηση μέσω σχολικού μαθήματος ή 

φροντιστηρίου (Anders, 1990). 

 

1.5. Μορφές διγλωσσίας σύμφωνα με γλωσσολογικά κριτήρια 

 

Σε αυτήν την κατηγορία υπάγονται οι παρακάτω τύποι: 

α) με βάση το βαθμό κατοχής της κάθε γλώσσας: 

1) Αμφίδρομη – Ισορροπημένη 

Η «αμφίδρομη διγλωσσία» ή «αμφιγλωσσία» (ambilingualism) χρησιμοποιείται ως 

εξιδανικευμένη έννοια. Ο Fishman (1967) υποστήριξε ότι σπάνια είναι κανείς εξίσου ικανός 

σε όλες τις περιστάσεις. Οι περισσότεροι δίγλωσσοι χρησιμοποιούν τις δύο γλώσσες τους για 

διαφορετικούς σκοπούς και λειτουργίες. Έτσι λοιπόν, ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί τη 

μία γλώσσα στο χώρο εργασίας και την άλλη στην τοπική κοινότητα. Η έννοια αυτή 

περιγράφει τον ομιλητή που έχει την ικανότητα ναλειτουργεί χρησιμοποιώντας εξίσου καλά 

και τις δύο γλώσσες σε όλους τους τομείςτης δραστηριότητάς του, χωρίς να παρατηρείται 

επίδραση της μίας γλώσσας κατά τη χρήση της άλλης (Τριάρχη - Herrmann, 2000). Γι’ αυτόν 

τον λόγο, η περίπτωση του αμφίγλωσσου ατόμου είναι σπάνια, διότι είναι ο δίγλωσσος που 

κατέχει τόσο καλά τους γλωσσικούς κώδικες, ώστε να μην ξεχωρίζει από έναν μονόγλωσσο 

της μιας ή της άλλης γλώσσας (είναι αυτός που έχει native-like control of both languages). 

Η Skutnabb - Kangas (στους Skutnabb – Kangas & Cummins, 1988) αμφισβητεί ότι 

μπορούν να υπάρξουν κριτήρια με καθολική ισχύ που θα μπορούν να αναδείξουν έναν τέλειο 

δίγλωσσο. Επισημαίνει ότι, αν θεωρήσουμε ότι ένας τέλειος δίγλωσσος κατέχει δυο 

γλωσσικά συστήματα πανομοιότυπα με το ένα που κατέχει ένας μονόγλωσσος, τότε κάποιος 

ο οποίος γνωρίζει μια γλώσσα ως φυσικός ομιλητής αλλά μια άλλη όχι και τόσο καλά, 

θεωρείται «ημίγλωσσος» ενώ κατέχει αθροιστικά περισσότερες γλωσσικές γνώσεις από τον 

‘μονόγλωσσο’ ομιλητή. Eπίσης, παρατηρεί ότι «αν γνωρίζαμε τι είναι η «πλήρης 
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μονογλωσσία» ή η «ολογλωσσία» (hololingualism) θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε αν 

είναι εφικτή η «πλήρης διγλωσσία»… Όποιος μιλάει μια γλώσσα… και είναι μονόγλωσσος, 

μιλά τη γλώσσα ‘πλήρως’ σύμφωνα με τις ανάγκες του…». Η συνηθέστερη περίπτωση 

είναιοι δίγλωσσοι που ονομάζονται non – fluentbilingual στην ομιλία των οποίων 

παρατηρούνται σαφείς αποκλίσεις από την ομιλία των μονόγλωσσων, τουλάχιστον σε μια 

από τις γλώσσες που χρησιμοποιούν. 

«Ισορροπημένη διγλωσσία» ή «ισογλωσσία» ή «αμφιδύναμη διγλωσσία» (balanced 

bilingualism - equilingualism) υπάρχει, όταν ένα άτομο μπορεί και κατέχει- χειρίζεται και τις 

δύο γλώσσες σε τέτοιο βαθμό, ώστε η γλωσσική του ικανότητανα είναι ανάλογη με αυτή των 

μονόγλωσσων ομιλητών των προαναφερθέντωνγλωσσών στα γενικά χαρακτηριστικά τους 

(Τριάρχη-Herrmann, 2000). Το δίγλωσσο άτομο επιδεικνύει περίπου την ίδια επάρκεια και 

στις δύο γλώσσες και η «ισορροπημένη διγλωσσία» δεν πρέπει να συγχέεται με υψηλούς 

βαθμούς γλωσσικής ικανότητας στις δύο γλώσσες. Είναι μάλλον θέμα ισορροπίας των 

επιπέδων ικανότητας που έχουν επιτευχθεί στις δύο γλώσσες σε σύγκριση με μονογλωσσικές 

ικανότητες. Η ισοδύναμη ικανότητα δεν πρέπει να εξισώνεται με τη δεξιότητα χρήσης των 

δύο γλωσσών σε όλες τις λειτουργίες και σε όλους τους τομείς (Σκούρτου, 1997). Ένας 

«ισόγλωσσος» μπορεί να έχει μια κάπως ισορροπημένη γνώση δύο γλωσσών, ξεχωρίζει όμως 

καθαρά από δύο μονόγλωσσους ομιλητές μέσα από τα ίχνη της ανάμιξης της μιας γλώσσας 

στην άλλη. Η γνώση των δύο γλωσσών είναι σχεδόν ίση, αλλά σε σύγκριση με τους 

μονόγλωσσους και οι δύο γλώσσες μπορεί να δείχνουν σημεία παρέκκλισης (Baetens- 

Beardsmore, 1982). 

2) Κυρίαρχη διγλωσσία 

Η κυρίαρχη διγλωσσία ορίζεται από τη διάσταση του βαθμού κατοχής της κάθε 

γλώσσας ή της γλωσσικής ικανότητας και στις δύο γλώσσες και υπερισχύει μία από τις δύο 

γλώσσες που ονομάζεται και «κυρίαρχη» ή «ισχυρή γλώσσα» (dominant language) έναντι 

της άλλης γλώσσας, της ‘ασθενούς’. Στην «κυρίαρχη» ή «ισχυρή γλώσσα» παρατηρείται η 

μεγαλύτερη ικανότητα και/ ή χρήση (Baker, 2001). Ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί τη 

μία γλώσσα στην εργασία του και την άλλη στο σπίτι ή στις κοινωνικές του συναναστροφές 

και είναι πιθανό να αναπτύξει τη μία γλώσσα περισσότερο από την άλλη. Η σχέση μεταξύ 

των γλωσσικών ικανοτήτων στην καθεμιά από τις δύο γλώσσες δεν πρέπει να εξισώνεται με 

τη δεξιότητα χρήσης των δύο γλωσσών σε όλες τις λειτουργίες και σε όλους τους τομείς. Η 

κυριαρχία δεν είναι εξίσου κατανεμημένη (σε όλες τις λειτουργίες και σε όλους τους τομείς) 

και κάθε άτομο έχει τη δική του κυρίαρχη διαρρύθμιση. 

3) Μονόπλευρη ή υπερισχύουσα διγλωσσία 
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«Μονόπλευρη» ή «υπερισχύουσα διγλωσσία» - με υπεροχή της «πρώτης»γλώσσας 

(L1) ή με υπεροχή της «δεύτερης» γλώσσας (L2) - είναι εκείνη, στην οποία εντοπίζεται 

υπεροχή στη «μητρική» ή στη «δεύτερη γλώσσα», αντίστοιχα. Το άτομο κατέχει σε 

ικανοποιητικό βαθμό και τις δύο γλώσσες, όμως ο βαθμός κατοχής στη μία είναι σημαντικά 

ανώτερος (Stolting, αναφορά στο Δαμανάκη, 1997). 

4) Αρχική διγλωσσία – Αρκτική διγλωσσία 

Ο Baetens – Beardsmore αναφέρεται στην έννοια της «αρχικής διγλωσσίας» 

(incipient bilingualism) και του «αρχικά δίγλωσσου» (incipient bilingual) που είναι το άτομο 

–ο ομιλητής - που αρχίζει να μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα και να κατανοεί τους κανόνες 

που τη διέπουν, έτσι ώστε να εξηγηθεί πόσο καλά δίγλωσσοι ομιλητές πρέπει να κατέχουν 

τις τέσσερις δεξιότητες της γλώσσας προκειμένου να θεωρηθούν δίγλωσσα. Αυτό, βέβαια, 

εξαρτάται από τις συνθήκες και τα κίνητρα της μάθησης. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει η 

πλειοψηφία των ανθρώπων που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα σε σχολικό περιβάλλον και που 

δεν είναι απαραίτητο να τη χρησιμοποιήσουν αργότερα σε αυθεντικές περιστάσεις 

επικοινωνίας (Baetens – Beardsmore, 1982). 

Η «αρκτική διγλωσσία»(Diebold, 1964) (incipient bilingualism) χαρακτηρίζει τα 

πρώτα στάδια της διγλωσσίας, κατά τα οποία η μία γλώσσα δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως 

(Baker, 2001) και η οποία επιτρέπει σε άτομα με ελάχιστη επάρκεια σε μια δεύτερη γλώσσα 

να συμπεριληφθούν στη μεγάλη κατηγορία των δίγλωσσων. Ο ορισμός του Diebold θα 

μπορούσε να αποκαλεστεί ως ο ελάχιστος ορισμός της διγλωσσίας, όταν τον χρησιμοποιεί 

για να χαρακτηρίσει τα αρχικά στάδια της επαφής ανάμεσα σε δυο γλώσσες. Ένα άτομο 

μπορεί για παράδειγμα να μην έχει τον παραγωγικό έλεγχο επάνω σε μια γλώσσα, αλλά να 

είναι ικανό να καταλαβαίνει φράσεις της. 

β) με βάση τον τρόπο σύνδεσης των γλωσσικών συμβόλων και των σημασιολογικών εννοιών 

 Η διαφοροποίηση του Weinreich (1953) που είναι ευρέως γνωστή διότι περιέχει 

κάποιες μορφές διγλωσσίας με κύριο κριτήριο το σύνδεσμο ανάμεσα στα γλωσσικά σύμβολα 

και στις σημασιολογικές τους έννοιες, που στο σύνολό τους συμβάλλουν στο να 

δημιουργηθεί το ενεργητικό και το εσωτερικό λεξιλόγιο. Έτσι, λοιπόν, διακρίνονται οι εξής 

τρεις τύποι: συντονισμένη, σύνθετη και υπαγόμενη διγλωσσία. 

1) Συντονισμένη διγλωσσία 

 Η «συντονισμένη διγλωσσία» (τύπος Α ή coordinate bilingualism) βασίζεται στα 

διακριτά συστήματα (σχέση 1:1 μεταξύ σημαίνοντος και σημαινομένου για κάθε γλώσσα 

χωριστά) και το άτομο ήδη γνωρίζει μία γλώσσα όταν αρχίζει να μαθαίνει μία άλλη. Δηλαδή, 

ενώ διαθέτει ένα σύστημα επεξεργασίας στην πρώτη γλώσσα, αναπτύσσει ένα ξεχωριστό 
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«αποθηκευτή» για τη μεταγενέστερη, όπου αποθηκεύονται τα περιεχόμενα των λέξεων της 

γλώσσας αυτής. Επομένως, οι λέξεις της κάθε γλώσσας αποθηκεύονται ξεχωριστά στον 

εγκέφαλό του, διατηρώντας η καθεμία τη δική της σημασία. Έτσι, αυτός ο δίγλωσσος σε 

ξεχωριστούς χώρους κατέκτησε τις δύο γλώσσες, έχοντας αναπτύξει δύο ξεχωριστά 

γλωσσικά σημασιολογικά συστήματα (Baker, 2001. Romaine, 1989. Τριάρχη -Herrmann, 

2000, 2005a.Weinreich, 1953). 

2) Σύνθετη ή Συνθετική διγλωσσία 

Η «συνθετική διγλωσσία» (compound bilingualism) βασίζεται στο ενοποιημένο 

σύστημα (σχέση 1:2 – μια έννοια αντιστοιχεί σε διαφορετικά σημαίνοντα, ένα για κάθε 

γλώσσα). Ο «σύνθετα δίγλωσσος» (compound bilingual) έχει μάθει να χρησιμοποιεί τις δύο 

γλώσσες ταυτόχρονα σε κοινό δίγλωσσο περιβάλλον με αποτέλεσμα να αναπαρίστανται στον 

εγκέφαλό του συγχωνευμένα. Αυτός ο τύπος διγλωσσίας δημιουργείται σε παιδιά πολύ 

μικρής ηλικίας, όταν στο περιβάλλον τους χρησιμοποιούν εναλλακτικά και τις δύο γλώσσες 

κάτω από τις ίδιες συνθήκες, όπως π.χ. παιδιά που προέρχονται από μεικτούς γάμους, είναι 

δηλαδή «ταυτόχρονοι» και «πρώιμοι δίγλωσσοι» ομιλητές (Romaine, 1989. Τριάρχη - 

Herrmann, 2000. Weinreich, 1953), συχνά όμως η «δεύτερη» γλώσσα μαθαίνεται ξεχωριστά, 

αργότερα από την άλλη και συχνά σε διαφορετικά περιβάλλοντα (Baker, 2001). 

3) Υπαγόμενη ή Εξαρτημένη διγλωσσία 

 Η υπαγόμενη ή εξαρτημένη διγλωσσία (τύπος C ή sub – ordinate bilingualism) 

βασίζεται στο μετασημείο (σχέση1:1:1 - το σημείο της «δεύτερης γλώσσας» δεν αντιστοιχεί 

απευθείας στο πράγμα καθ’ εαυτό αλλά στη λέξη που το δηλώνει στην «πρώτη γλώσσα»). 

Πρόκειται για το αποτέλεσμα της εκμάθησης της «δεύτερης γλώσσας» με τη βοήθεια μιας 

ήδη κατακτημένης γλώσσας, όπου τα άτομα ερμηνεύουν τις λέξεις της «δεύτερης γλώσσας» 

μέσω των λέξεων της «πρώτης». Δηλαδή, στο περιεχόμενο και το σύμβολο που προϋπάρχουν 

αποθηκευμένα, προστίθενται σαν ετικέτες οι λέξεις της «δεύτερης γλώσσας». Επόμενο είναι, 

λοιπόν, δομικά στοιχεία της «πρώτης γλώσσας» να εμφανίζονται στη «δεύτερη γλώσσα». 

Αυτού του είδους η διγλωσσία συμβάλλει θετικά για το άτομο μιας και εξελίσσεται 

κατακτώντας μια «δεύτερη γλώσσα», ενώ ήδη διαθέτει την «πρώτη γλώσσα» καλά 

αναπτυγμένη. 
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1.6. Μορφές διγλωσσίας σύμφωνα με ψυχοκοινωνικά-γλωσσικά κριτήρια 

 

Ο Lambert (1974), με κριτήριο την επίδραση που μπορεί να έχει η διγλωσσία κατά 

την παιδική ηλικία στους διάφορους αναπτυξιακούς τομείς του δίγλωσσου ατόμου, και 

λαμβάνοντας υπόψη ατομικά και κοινωνικά στοιχεία, κάνει τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε 

προσθετική και αφαιρετική διγλωσσία. «Προσθετική διγλωσσία» προκύπτει όταν το άτομο 

κατακτάει μια «δεύτερη γλώσσα» με ελάχιστη ή καθόλου πίεση να αντικαταστήσει ή να 

περιορίσει με αυτή την «πρώτη» του γλώσσα. Αποκτά, επιπλέον, ένα σύνολο από γνωστικές, 

συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες λόγω της συνεχούς επαφής του 

με το δίγλωσσο- διπολιτισμικό περιβάλλον. Αυτές οι ικανότητες επηρεάζουν τις 

περισσότερες φορές άμεσα και θετικά την ανάπτυξη τόσο της μητρικής όσο και της δεύτερης 

γλώσσας. Το μοντέλο του Lambert τονίζει ότι τόσο οι ατομικοί, όσο και οι κοινωνικοί – 

πολιτιστικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόκτηση της διγλωσσίας. Επίσης, 

στην «προσθετική διγλωσσία», αν οι δύο γλώσσες έχουν υψηλό κύρος, η γνωστική ανάπτυξη 

του παιδιού θα ευνοηθεί, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη από 

τις διγλωσσικές εμπειρίες, οι οποίες στη συνέχεια θα το οδηγήσουν σε μεγαλύτερη γνωστική 

ευελιξία σε σύγκριση με ένα μονόγλωσσο παιδί της ίδιας ηλικίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, 

δύο γλωσσικά και πολιτισμικά συστήματα συνυπάρχουν αρμονικά σε ένα άτομο 

(Παπαπαύλου, στο Σκούρτου, 1997). 

Αντίθετα, σύμφωνα με τον Lambert, συναντούμε την αφαιρετική διγλωσσία σε εκείνα 

τα δίγλωσσα άτομα στα οποία επιβάλλεται μέσω της κοινωνικής και πολιτικής πίεσης του 

περιβάλλοντος, η συνεχής χρήση μόνο της δεύτερης γλώσσας σχεδόν από τα πρώτα χρόνια 

της ζωής τους. Η μητρική γλώσσα παραμελείται, γεγονός που έχει σαν συνέπεια την 

επιβράδυνση της ανάπτυξής της και ταυτόχρονα δεν είναι δυνατή μια ικανοποιητική 

ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας. Αυτή η μορφή της διγλωσσίας παρουσιάζεται κυρίως σε 

παιδιά μειονοτήτων, των οποίων τόσο η γλώσσα όσο και ο πολιτισμός δεν αξιολογούνται 

θετικά από την πλειοψηφία του περιβάλλοντος. Πολλές φορές, σε ακραίες περιπτώσεις της 

αφαιρετικής διγλωσσίας, παρουσιάζεται το φαινόμενο της «διπλής ημιγλωσσίας», που δεν 

είναι τίποτα άλλο παρά η αντίθετη όψη της διγλωσσίας ή καλύτερα η αποτυχημένη μορφή 

της διγλωσσίας. Όταν η εκμάθηση μιας «πλειονοτικής δεύτερης γλώσσας» μπορεί να 

υπονομεύσει τη «μειονοτική πρώτη γλώσσα» και κουλτούρα ενός ατόμου, τότε έχουμε 

συνθήκες «αφαιρετικής διγλωσσίας» (Baker, 2001). 
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Η «διπλή ημιγλωσσία» εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά των μειονοτήτων και πιστεύεται 

ότι είναι μία από τις κυριότερες αρνητικές επιδράσεις της διγλωσσίας κατά τη διάρκεια της 

παιδικής ανάπτυξης (Τριάρχη-Herrmann, 2000), καθώς τα παιδιά αντιμετωπίζουν 

ανυπέρβλητες γλωσσικές δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτές αφορούν στη 

γλωσσική κατανόηση και επεξεργασία των γνωστικών αντικειμένων (γραπτά κείμενα, 

έκφραση νοημάτων, περιγραφή γεγονότων) όχι μόνο στο γραπτό λόγο, αλλά και στον 

προφορικό. Ακόμη, υπάρχει μια επιβράδυνση στις γλωσσικές αναπτυξιακές διαδικασίες και 

υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση της γλωσσικής 

ανάπτυξης του παιδιού, δηλαδή δεν κατακτά ποτέ τη γνωστική ακαδημαϊκή γλωσσική 

ικανότητα ούτε στην μητρική του γλώσσα. Όπως παρατηρείται από έρευνες, πρόκειται για 

μία σοβαρή διαταραχή της παιδικής γλωσσικής ανάπτυξης. 

O όρος «ημιγλωσσία» – «διπλή ημιγλωσσία» εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1968 

όταν ο Φινλανδός γλωσσολόγος Nils Erik Hansegård (1975, στο Skutnabb-Kangas, 1981) 

ασχολήθηκε με τις συγκρίσεις γλωσσικής απόδοσης των Φινλανδών παιδιών μεταναστών 

στη Σουηδία στα φινλανδικά και στα σουηδικά τους. Αυτά τα παιδιά υστερούσαν σημαντικά. 

Ο Hansegård ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο «διπλή ημιγλωσσία» προκειμένου 

να περιγράψει την ελλιπή αυτή ικανότητα εξαιτίας της επιβολής της σουηδικής γλώσσας που 

είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει απότομα η ανάπτυξη της «μητρικής» τους γλώσσας 

(Τριάρχη - Herrmann, 2000). 

Ο Hansegård (1975, στο Skutnabb - Kangas, 1981) περιέγραψε την «ημιγλωσσία» 

κάνοντας λόγο για τις 6 όψεις (aspects) της ή για ελλείψεις σε έξι γλωσσικές ικανότητες: 

α) Εύρος λεξιλογίου 

β) Ορθότητα της γλώσσας 

γ) Ασυνείδητη επεξεργασία της γλώσσας (αυτοματισμός) 

δ) Γλωσσική δημιουργία (χρήση νεολογισμών) 

ε) Απόλυτος έλεγχος των λειτουργιών της γλώσσας (π.χ. συγκινησιακών, γνωστικών). 

στ) Σημασίες και σχήματα λόγου 

Έτσι, «ημίγλωσσος» είναι κάποιος με ποσοτικές και ποιοτικές ελλείψεις και στις δύο 

γλώσσες, συγκριτικά με τους «μονόγλωσσους». Επιδεικνύει περιορισμένο λεξιλόγιο και 

λανθασμένη γραμματική, σκέφτεται συνειδητά κατά τη γλωσσική παραγωγή, είναι 

δύσκαμπτος και διόλου δημιουργικός και δυσκολεύεται να σκεφτεί και να εκφράσει 

συναισθήματα και στις δύο γλώσσες (Baker, 2001). 

Προκειμένου να αποφευχθεί η «ημιγλωσσία», πρέπει, σύμφωνα με τον Cummins 

(2005), να δωθεί στο «δίγλωσσο» παιδί ο απαραίτητος χρόνος για την ανάπτυξη της 
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«μητρικής» του γλώσσας, που θα το βοηθήσει να αναπτύξει παράλληλακαι τη νοητική 

ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα. 
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2. Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

2.1 . Αναγνωστική διαδικασία και υποδεξιότητες 

 

Η καλλιέργεια του γραπτού λόγου που περιλαμβάνει τις δεξιότητες της ανάγνωσης 

και της γραφής αποτελεί βασικό σκοπό του μαθήματος της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. 

Παρόλα αυτά, όμως, παρατηρείται ότι τα παιδιά αρχίζουν να «εμπλέκονται» στη διαδικασία 

ανάγνωσης από πολύ νωρίς με αποτέλεσμα να επιδιώκουν να μάθουν να διαβάζουν όσο πιο 

γρήγορα γίνεται, μιας και η ανάγνωση χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση πολύ πιο συχνά 

από ότι η γραφή, όπως για παράδειγμα όταν θέλουν να διαβάσουν τους υπότιτλους 

μεταγλωττισμένων ταινιών. Για τα περισσότερα παιδιά αποτελεί μια ευχάριστη πρόκληση 

και μάλιστα πολύ πριν αρχίσουν να τη διδάσκονται συστηματικά. 

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το όνομά τους και τα 

ονόματα των συμμαθητών τους όταν τα βλέπουν γραμμένα σε καρτέλες, καθώς επίσης και να 

ερμηνεύουν ένα γραπτό κείμενο από ορισμένες ενδείξεις (εικόνες που συνοδεύουν τις λέξεις, 

πληροφορίες που δίνει στο παιδί κάποιος πιο έμπειρος αναγνώστης κ.ά.), λειτουργώντας έτσι 

με τον ίδιο τρόπο που ενεργούμε και εμείς ως ενήλικοι όταν διαβάζοντας λίγες μόνο λέξεις 

ενός κειμένου και χρησιμοποιώντας συμφραζόμενες ενδείξεις, αντιλαμβανόμαστε το 

περιεχόμενό του (Curtoetal., 1998. Ferreiro, 1997. Pascucci, 1998). Έρευνες (Nielsen & 

Monson, 1996. Sulzby, 1991) δείχνουν ότι οι δομές γραφής κι ανάγνωσης έχουν ήδη 

κατακτηθεί από την προσχολική ηλικία κι ότι τα παιδιά έρχονται στο δημοτικό σχολείο με 

συγκεκριμένες ιδέες, αντιλήψεις και γνώσεις για το γραπτό λόγο. Φαίνεται λοιπόν ότι 

δεξιότητες αναγνωστικής ικανότητας αναδύονται στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, χωρίς 

να ακολουθούν μια συγκεκριμένη εξελικτική σειρά, ενώ δε φαίνεται να υπάρχει κάποια 

δεξιότητα που να θεωρείται προαπαιτούμενη για την κατάκτηση κάποιας άλλης (Τάφα, 

2001). Είναι όχι μόνο μία συνεχώς αναπτυσσόμενη διαδικασία, αλλά και μακρόχρονη, η 

οποία επηρεάζεται από το περιβάλλον που ζει και μεγαλώνει το παιδί. 

Η ανάγνωση αποτελεί μία περίπλοκη γνωστική διαδικασία, στην οποία 

πραγματοποιούνται νοητικές και γλωσσικές διεργασίες προϋποθέτονας ότι το άτομο έχει 

οπτικές, ακουστικές και κινητικές ικανότητες. Είναι δηλαδή μά σύνθετη διαδικασία, όπου 
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συμμετέχουν ψυχοσωματικές ικανότητες και προκειμένου να δομηθεί νόημα απαιτείται η 

αποκωδικοποίηση και η κατανόης, δύο συστατικά στοιχεία. Το πρώτο επίπεδο αφορά στην 

αποκωδικοποίηση κάποιου γραπτού μηνύματος και στον μετασχηματισμό των γραπτών 

συμβόλων σε ήχους, ενώ το δεύτερο έχει να κάνει με την κατανόηση των σημασιολογικών 

περιεχομένων και της σχέσης των γραπτών συμβόλων με την εξωγλωσσική πραγματικότητα 

(Χατζησαββίδης, 2002). 

 

2.2 . Παράγοντες κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας 

 

Η ανάγνωση αποτελεί μια από τις τέσσερις βασικές δεξιότητες που αναπτύσσονται 

κατά την εκμάθηση μιας γλώσσας. Πρόκειται για μια πολύπλοκη διεργασία αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα στον αναγνώστη και το κείμενο (Bernhardt&Kamil, 1995; Singhal, 1998;) μια 

αμφίδρομη σχέση (Geladarietal., 2010), στην οποία περιλαμβάνεται αυτονόητα και η 

σκοπούμενη εργασία που αποτελεί το αίτιο της αλληλεπίδρασης αυτής (Maarofetal, 2011). 

Η ανάγνωση αποτελεί μια ιδιαίτερα σύνθετη γνωστική και νοητική διαδικασία, κατά 

την οποία ενεργοποιούνται ποικίλες νοητικές και γλωσσικές διεργασίες, με βασικές 

συνιστώσες την αποκωδικοποίηση, την κατανόηση και την ερμηνεία του κειμένου. Ακόμη, η 

ανάγνωση συνιστά αφενός ένα γνωστικό έργο, η διεκπεραίωση του οποίου απαιτεί αυξημένο 

βαθμό γνωστικής εγρήγορσης, αφετέρου μία ενεργητική διαδικασία κατανόησης και 

απόκτησης γνώσεων (Πόρποδας, 2002). Χαρακτηρίζεται λοιπόν ως μια διαδικασία ‘επίλυσης 

προβλήματος’, κατά την οποία ο αναγνώστης υιοθετεί και εφαρμόζει ποικίλες στρατηγικές 

όπως είναι η αναζήτηση της κεντρικής ιδέας ή η επανάγνωση ορισμένων σημείων του 

κειμένου για αντιμετώπιση δυσκολιών με στόχο την αποτελεσματική ανάγνωση, την 

κατανόηση και ερμηνεία του νοήματος του κειμένου (Γρίβα, Σέμογλου, Μπουνόβας & 

Κοσσυβάκη, 2010). 

Προϋπόθεση για την επιτυχή εκμάθηση και διεκπεραίωση της πολύπλοκης και 

σύνθετης αναγνωστικής λειτουργίας παίζουν μια σειρά από παράγοντες. Οι κυριότεροι είναι: 

α) Περιβαλλοντικοί 

• η οικογένεια (μορφωτικό επίπεδο γονέων, οικονομική κατάσταση, επαγγελματική 

ενασχόληση γονέων, κοινωνικοί θεσμοί, ο περιβάλλοντας έντυπος λόγος, ποιότητα και 

συχνότητα δραστηριοτήτων γραπτού λόγου μεταξύ γονέα και παιδιού την ώρα της 

διεξαγωγής τους) 



[27] 
 

• το σχολείο – το νηπιαγωγείο (εκπαιδευτικοί, η μεταξύ τους συνεργασία, μέθοδοι και 

στρατηγικές ανάγνωσης) 

• το κοινωνικό περιβάλλον (παρέα - φίλοι) 

β) Γνωστικοί, οι οποίοι μπορούν να ταξινομηθούν σε: 

1. Μη- γλωσσικούς γνωστικούς, ψυχολογικούς παράγοντες, όπως 

• η νοημοσύνη 

• η αντίληψη (πρόσληψη, επιλογή, απόσπαση, οργάνωση, ερμηνεία, αναγνώριση 

πληροφοριών) 

• η μνήμη (γραφημική, φωνολογική, σημασιολογική, βραχύχρονη -μακρόχρονη, εργαζόμενη) 

• η σκέψη 

• η λύση προβλημάτων 

2. Γλωσσικούς παράγοντες, όπως 

• γνώση σημασίας λέξεων 

• φωνολογική επίγνωση - φωνολογική ενημερότητα 

• λεκτική βραχύχρονη μνήμη 

3. Βασικούς νευροφυσιολογικούς παράγοντες, όπως 

• κεντρικό νευρικό σύστημα 

• οφθαλμικές κινήσεις (επηρεάζονται από γνωστικού μηχανισμούς, την 

ηλικία, την αναγνωστική εμπειρία του αναγνώστη, τη φύση του 

γραπτού λόγου) (Πόρποδας, 2002. Τάφα, 2001). 

 Προκειμένου να επιτευχθεί η μάθηση και η διεκπεραίωση της ανάγνωσης όλοι οι 

παραπάνω παράγοντες οφείλουν να συμβάλλουν. 

 

2.3 . Η σημασία της γλώσσας και των στρατηγικών ανάγνωσης 

  

Επομένως, η επιτυχής διεκπεραίωση της ανάγνωσης προϋποθέτει τον συντονισμό 

βασικών δεξιοτήτων, όπως ακριβή και ευχερή αποκωδικοποίηση και ανώτερων γνωστικών 

και μεταγνωστικών διεργασιών, δηλαδή αναγνωστικών στρατηγικών (Griva, Alevriadou & 

Geladari, 2009). Οι στρατηγικές ανάγνωσης είναι οι ενέργειες που επιτελούνται από την 

πλευρά του αναγνώστη κατά τη διάρκεια και στο πέρας της ανάγνωσης ενός κειμένου, με 

απώτερο σκοπό την επαρκή κατανόησή του. Συμβάλλουν στην πρόληψη, στον εντοπισμό και 

στη διεκπεραίωση προβλημάτων που πιθανόν να εμφανιστούν κατά την αναγνωστική 

διαδικασία (Aarnoutse, 1998). 
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Οι στρατηγικές έχουν ταξινομηθεί σε ποικίλες κατηγορίες (O’Maley & Chamot, 

1990, Oxford, 1990). 

α. Γνωστικές στρατηγικές: συμβάλλουν στην άμεση αλληλεπίδραση ενός ατόμου με 

ένα κείμενο, διευκολύνουν την κατανόησή του και επεξεργάζονται τις επικείμενες 

πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύουν τη μάθηση (Chamot, 2004, Wong, 1991). 

β. Μεταγνωστικές στρατηγικές: περιέχουν ανώτερου τύπου νοητικές διεργασίες για 

την πραγμάτωση ενός γνωστικού στόχου. Μέσω των μεταγνωστικών στρατηγικών, ο 

αναγνώστης οργανώνει, ελέγχει, παρακολουθεί και αξιολογεί την αναγνωστική διαδικασία 

(Corkill, 1996). 

γ. Αντισταθμιστικές στρατηγικές: αφορούν τις τεχνικές τις οποίες χρησιμοποιεί ο 

μαθητής προκειμένου να καλύψει κάποιο γνωστικό έλλειμμα ή όταν απουσιάζει κάποια 

πληροφορία (Oxford, 1990). 

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Oxford (1990), μία από τις πιο σημαντικές ερευνήτριες 

στον τομέα των στρατηγικών, διεύρυνε την κατηγοριοποίηση προσθέτοντας δύο άλλες 

κατηγορίες, τις αντισταθμιστικές και μνημονικές στρατηγικές και τις ταξινομεί σε δύο κύριες 

κατηγορίες, τις άμεσες και έμμεσες, οι οποίες υποδιαιρούνται σε 6 ομάδες. 

Παρόλα αυτά, τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν προκειμένου να μάθουν, αλλά και ως προς την ικανότητά τους να 

οργανώνουν, να καθοδηγούν και να αξιολογούν τη χρήση αυτών των στρατηγικών (Psaltou-

Joycey, 2010). Η υιοθέτηση κατάλληλων στρατηγικών και η ευέλικτη χρήση ποικίλων 

στρατηγικών από την πλευρά του αναγνώστη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή 

έκβαση της αναγνωστικής διαδικασίας και της εξαγωγής του νοήματος του γραπτού λόγου 

(Παυλίτσα, Αλευριάδου, & Γρίβα, 2010). Σε αντίθεση με τους αδύναμους, οι επαρκείς 

αναγνώστες ενεργοποιούν ποικίλες στρατηγικές, δηλαδή στοχευμένες διαδικασίες 

ανάγνωσης,τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν όταν απαιτείται (Geladari, Griva & 

Mastrothanasis, 2010∙ Griva, Alevriadou & Semoglou, 2011a, 2011b) για την κατανόηση 

κειμένων: επαναλαμβάνουν την ανάγνωση τμημάτων του κειμένου που έχουν ήδη διαβάσει, 

διαβάζουν αυτά που ακολουθούν, χρησιμοποιούν την προηγούμενή τους γνώση, 

αναγνωρίζουν τη δομή, βγάζουν συμπεράσματα κτλ. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο μαθητής πριν ακόμα πάει σχολείο κατανοεί και παράγει 

προφορικό λόγο, σκέφτεται τη λειτουργία και τη δομή της γλώσσας και συνάμα ελέγχει τον 

προφορικό του λόγο. Η ικανότητα αυτή να εστιάζει το ενδιαφέρον του στον γλωσσικό τύπο 

αντί στο νόημα των λέξεων, να φέρει συλλογισμούς μέσω της μητρικής του γλώσσας και να 
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καθιστά τις γλωσσικές μορφές «αδιαφανείς» ονομάζεται «μεταγλωσσική επίγνωση» ή 

«μεταγλωσσική ενημερότητα» (metalinguistic awareness) (Γιάντσιος, 2006). 

Οι μεταγλωσσικές ικανότητες αποτελούνται από τη φωνολογική, συντακτική, 

σημασιολογική και πραγματολογική επίγνωση (Γιάντσιος, 2006). Αυτές συνδέονται με την 

κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής. Τα παιδιά πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι οι 

συλλαβές και τα φωνήματα συγκροτούν τις λέξεις, οι οποίες συνθέτουν τις γλωσσικές 

μονάδες που με τη σειρά τους αποτελούν τον προφορικό λόγο και ότι οι προτάσεις 

χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη συντακτική δομή. Επομένως, τα παιδιά πρέπει να 

κατανοήσουν ότι συγκεκριμένα δομικά σχήματα του προφορικού λόγου συγκρατούν τον 

γραπτό λόγο (Τάφα, 2001). 

Η «σημασιολογική επίγνωση» συνδέεται ουσιαστικά με την αναγνωστική ευχέρεια 

και τη γραφή, ενώ η «φωνολογική μνήμη» με την ανάπτυξη στρατηγικών επίτευξης της 

ανάγνωσης και της κατανόησης. Η «φωνολογική ενημερότητα» ή όπως συναντούμε 

συχνότερα η «φωνολογική επίγνωση» είναι μία ικανότητα που καθιστά τα παιδιά ικανά να 

αναγνωρίζουν φωνολογικά συστατικά των γλωσσικών μονάδων και να μπορούν να τα 

χειρίζονται ανάλογα με την επιθυμία τους (Τάφα, 2001). Με βάση αυτή τη δεξίοτητα, όπως 

ισχυρίστηκε ο Πόρποδας (2002), τα παιδιά μπορούν τα κινούνται από τα διαφανή στα 

αδιαφανή γλωσσικά στοιχεία, να έχουν επίγνωση και να χειρίζονται τα βασικά δομικά 

στοιχεία των λέξεων. Ακόμη, αποτελεί μία ουσιωδώς απαραίτητη δεξιότητα για την 

απόκτηση της ικανότητας ανάγνωσης και γραφής (Τάφα, 2001). 

Ένα παιδί έχει κατανοήσει τον γραπτό λόγο και μπορεί στην ουσία να ανταλλάσσει 

μηνύματα με νόημα όταν έχει κατανοήσει το νόημα του κειμένου, είναι προφανής η επιθυμία 

του να μιλάει, να διαβάζει και να γράφει κείμενα. Αυτό είναι το διάστημα κατά το οποίο τα 

παιδιά αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν τις στρατηγικές ανάγνωσης και γραφής που με τη 

σειρά τους συνδέονται με τη μεταγλωσσική ικανότητα και με την υιοθέτηση και εφαρμογή 

με στόχο της ευχερής ανάγνωσης και εξαγωγής νοήματος του κειμένου (Παυλίτσα, 

Αλευριάδου & Γρίβα, 2010). 
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2.4 . Στρατηγικές ανάγνωσης 
 

2.4.1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 
 

Ο όρος «στρατηγικές μάθησης» αφορά στις στρατηγικές τις οποίες χρησιμοποιούν οι 

μαθητές σε στόχο την εκμάθηση μιας γλώσσας Γ1 ή και Γ2 και γι’αυτό τον λόγο υπάρχουν 

ποικίλα επίπεδα επιδόσεων και υποδηλώνει την προσπάθεια επίλυσης κάποιου προβλήματος. 

Ο Swan (2008) ορίζει ως στρατηγική τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται κάποιος με 

τα προβλήματα που ανακύπτουν στην προσπάθειά του να πετύχει το αποτέλεσμα αυτό και 

όχι μόνο αυτά που κάνει. Από πλευρά γνωστικής λειτουργίας, επειδή η στρατηγική στοχεύει 

στην επεξεργασία, που θεωρείται μείζονος σημασίας για την επίτευξη του έργου, τότε 

πρόκειται για μια οργανωμένη αλληλουχία δραστηριοτήτων επεξεργασίας που συνδράμει 

στη λύση ενός διανοητικού προβλήματος και διευκολύνει τη μάθηση (Torgesen, 1982). 

Όμως, η Bialystok θεωρεί ότι η συνειδητότητα και η πρόθεση είναι κύρια χαρακτηριστικά 

των στρατηγικών και ότι είναι εφικτό να υπάρξουν χωρίς την προβληματικότητα (Bialystok, 

1990). Για το λόγο αυτόν η στρατηγική είναι σκόπιμη και εμπρόθετη. 

 Οι στρατηγικές είναι υπαρκτές μόνο αν υπάρχει και το στοιχείο της πρόθεσηςγια τη 

χρησιμοποίησή τους από τους μαθητές, καθώς οι διεργασίες δεν αποτελούν σχέδια 

διεργασιών, αλλά μεμονωμένες διεργασίες (Kohn, 1990). Αντίθετα, ο McLaughlin (1978) 

πιστεύει ότι οι στρατηγικές είναι οι υπερκείμενες, αφηρημένες διεργασίες και οι τακτικές 

αντιστοιχούν στην ανταπόκριση σε συγκεκριμένες απαιτήσεις που προκύπτουν κάθε φορά 

μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες στη μάθηση. Οι τακτικές αποτελούν βασικά 

συστατικά μέρη των στρατηγικών και απλές ενέργειες της μορφής, σε αντίθεση με τις 

στρατηγικές  που θεωρούνται οργανωμένα σχέδια που περιλαμβάνουν εκτόςτων άλλων και 

τακτικές σε σειρά (Winne, 1996). 

Οι στρατηγικές μάθησης ορίζονται ως οι κανόνες ευρύτερης εφαρμογής που 

χρησιμοποιούνται γιατην οργάνωση μιας σειράς νοητικών ενεργειών και αποτελούν τις 

τεχνικές, που χρησιμοποιούμε προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να 

μάθουμε νέες δεξιότητες ή υλικό, το οποίο το ενσωματώνουμε στις προϋπάρχουσες 

δεξιότητες και γνώσεις με τέτοιο τρόπο που να έχει νόημα (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου και 

Μπότσας, 2004). 

Σε μία έρευνά της η Psaltou- Joycey (2008) τονίζει ότι συχνότητα χρήσης των 

μαθησιακών στρατηγικών επηρεάζονται από μία σειρά παραγόντων, οι οποίοι είναι οι εξής: 
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οι διδακτικές μέθοδοι που θα επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθησιακές δραστηριότητες, το 

φύλο, τα κίνητρα, η ηλικία οι στάσεις και πεποιθήσεις, το επίπεδο επάρκειας στη Γ2, το 

πολιτισμικό υπόβαθρο, η εθνικότητα, αλλά και το μαθησιακό στυλ που ξεχωρίζει τον 

καθένα, μιας και αντανακλάται και στις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται κατά τη 

διαδικασία της μάθησης. 

 

 

2.4.2. Στρατηγικές ανάγνωσης 
 

Όπως οι γενικές μαθησιακές στρατηγικές,  έτσι και οι στρατηγικές ανάγνωσης 

ορίζονται ως τεχνικές επίλυσης προβλήματος, δηλαδή αναφερόμαστε στην κατανόηση των 

κειμένων στη Γ1 ή και τη Γ2 με επιτυχία. Αυτές οι στρατηγικές άλλοτε συνειδητές και 

άλλοτε αυτοματοποιμένες φανερώνουν το πώς οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το κείμενο και 

αντιλαμβάνονται τις ενδείξεις του κειμένου προκειμένου να δομήσουν το νόημα και να 

υπάρξει κατανόηση (Grivaetal., 2009). Οι στρατηγικές είτε συνδέονται άμεσα με το κείμενο, 

όπως είναι οι υπογραμμίσεις, οι επισημάνσεις, οι σημειώσεις πάνω στο κείμενο είτε είναι 

απλώς νοητικές, όπως το να σκέφτεται κανείς πριν διαβάσει ένα κείμενο τι γνώσεις έχει για 

το συγκεκριμένο θέμα (Anderson, 2005). Πάντως, η επιλογή και η χρήση των στρατηγικών 

γίνονται αποκλειστικά από τον ίδιο τον αναγνώστη. 

Κατά τους Oxford και Crookall (1989), οι στρατηγικές ορίζονται ως μαθησιακές τεχνικές, 

συμπεριφορές, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που λειτουργούν υποστηρικτικά στη 

μάθηση και την κάνουν πιο αποτελεσματική. Ο Barnett (1988) αναφέρει ορισμένες απ’ 

αυτές: η ταχύτητα ανάγνωσης, η επανάληψη της ανάγνωσης όταν το κείμενο δε γίνεται 

εύκολα κατανοητό, η ανιχνευτική ανάγνωση (scanning), που είναι η σχολαστική γρήγορη 

εξεταστική ματιά σε όλη την έκταση του κειμένου, η επιλεκτική ανάγνωση (skimming), 

δηλαδή το γρήγορο τρέξιμο ενός κειμένου προκειμένου να εντοπίσουμε βασικές 

πληροφορίες του κειμένου, τα εννοιολογικά συμπεράσματα για άγνωστες λέξεις με βάση τα 

συμφραζόμενα, οι υποθέσεις και οι προβλέψεις για τη συνέχεια ή το περιεχόμενο ενός 

κειμένου, η ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης και ο διαχωρισμός κύριων ιδεών από 

δευτερεύουσες. Φυσικά, οι παραπάνω στρατηγικές χρησιμοποιούνται πάντα σε συνδυασμό. 
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2.4.3. Ταξινομίες στρατηγικών ανάγνωσης 

 

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τον ορισμό, αλλά και την ταξινόμηση των 

στρατηγικών ανάγνωσης, καθώς ορισμένοι ερευνητές κατέταξαν τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευόμενοι, όπου διαφαίνεται ο μαθησιακός τύπος κάτω από 

ορισμένες συνθήκες και ενδιαφέροντα που έθεταν οι ερευνητές. 

Οι στρατηγικές ανάγνωσης και μάθησης παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές προς 

διάφορες κατευθύνσεις, οι οποίες έγκεινται ως προς την έννοια και την ταξινόμησή τους. 

Πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να τις ταξινομήσουν δημιουργώντας καταλόγους 

αυτών, οι οποίοι βασίζονταν σε παρατηρήσεις και αναφορές των εκπαιδευόμενων 

αντικατοπτρίζοντας έτσι το μαθησιακό τους προφίλ. Άλλοι πάλι, επιχείρησαν την 

ταξινόμησή τους σε επιμέρους κατηγορίες: γνωστικές, μεταγνωστικές, συναισθηματικές, 

κοινωνικές (Oxford, 1990). Οι σημαντικότερες ταξινομήσεις είναι του HansStern, της 

JoanRubin, της Anita L. Wenden, του Andrew D. Cohen, της Anna U. Chamot και Michael J. 

O'Malley και της Rebecca L. Oxford. 

Σύμφωνα με τον Stern (1983) υπάρχουν τέσσερις τύποι στρατηγικών που 

εφαρμόζονται περισσότερο από τους μαθητές με υψηλές επιδόσεις σε σχέση με τους πιο 

αδύναμους μαθητές. Αρχικά, η στρατηγική ενεργού σχεδιασμού (active planning strategy) 

όπου ο μαθητής καθορίζει τους στόχους και αναγνωρίζει τα εξελικτικά στάδια για την 

ολοκλήρωση μίας γλωσσικής δραστηριότητας συμμετέχοντας στη μαθησιακή διαδικασία 

ενεργά. Έπειτα, ακαδημαϊκή (ρητή) μαθησιακή στρατηγική [academic (explicit) learning 

strategy] στην οποία ο μαθητής χειρίζεται τη γλώσσα-στόχο ως ένα σύστημα κανόνων και 

σχέσεων μεταξύ των γλωσσικών τύπων και της σημασίας που προσδίδουν. Επικεντρώνεται 

σ’ αυτά τα γνωρίσματα ανεξαρτήτως ή συγκρίνοντάς τα με αυτά της πρώτης γλώσσας, 

εξελίσσει τις γνώσεις του συνειδητά, αναλύει τη γλώσσα εφαρμόζοντας τις απαραίτητες 

τεχνικές πρακτικών εφαρμογών και απομνημόνευσης ώστε να επιτευχθεί η εκμάθηση της 

δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Η αναθεώρηση των θέσεων του κατά τη διαδικασία μάθησης 

θεωρείται σημαντική καθώς ελέγχει την επίδοσή του και θεωρεί τη γλώσσα ως γνώση και 

δεξιότητα που πρέπει να αποκτηθεί. 

Η κοινωνική μαθησιακή στρατηγική (social learning strategy) αποτελεί την τρίτη 

στρατηγική, κατά την οποία ο μαθητής αναζητά την επαφή με φυσικούς ομιλητές της 

γλώσσας-στόχου είτε σε διαπροσωπικό επίπεδο είτε έμμεσα μέσα από αλληλογραφία ή 

παιχνίδια ρόλων. Με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσει τις «επικοινωνιακές στρατηγικές», καθώς 
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μέσα από ρεαλιστικές περιστάσεις επικοινωνίας εμπλέκεται στην αυθεντική χρήση της 

γλώσσας. Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική στρατηγική αποτελεί η συναισθηματική 

(affective strategy). Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής κάνει χρήση των στρατηγικών αυτών, 

στην προσπάθειά του να επιλύσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό προβλήματα που μπορούν να 

δημιουργηθούν κατά την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου, όπως τα συναισθηματικά και αυτά 

που αναστέλλουν τα κίνητρά του και την αυτοενθάρρυνσή του. 

Η Joan Rubin (1987) κάνει διάκριση στην τυπολογία των στρατηγικών σε μάθησης, 

επικοινωνιακές και κοινωνικές στρατηγικές. Οι κοινωνικές συντελούν έμμεσα στην 

εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας, ενώ οι στρατηγικές μάθησης και επικοινωνίας 

άμεσα. Οι στρατηγικές μάθησης διαχωρίζονται σε γνωστικές και μεταγνωστικές. Οι 

γνωστικές στρατηγικές έχουν σκοπό τη μάθηση ή την επίλυση προβλημάτων με βασική 

προϋπόθεση την άμεση ανάλυση, αναδιαμόρφωση ή σύνθεση του διδακτικού υλικού. 

Υπάρχουν έξι γενικές στρατηγικές οι οποίες συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην εκμάθηση 

μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας: 

1. Διευκρίνιση/ επιβεβαίωση (clarification/ verification): ο μαθητής ζητά ένα 

παράδειγμα για τη χρήση μίας λέξης ή έκφρασης και επαναλαμβάνει λέξεις μέχρι 

να τις κατανοήσει. 

2. Μάντεμα/ επαγωγικός συλλογισμός (guessing/ inductive inferencing), όπου ο 

μαθητής μαντεύει το νόημα με τη βοήθεια λέξεων-κλειδιά, της δομής, των 

εικόνων και του πλαισίου. 

3. Απαγωγική αιτιολόγηση (deductive reasoning): γίνεται σύγκριση των στοιχείων 

της πρώτης γλώσσας με τη δεύτερη/ξένη και η ομαδοποίησή τους. 

4.  Εξάσκηση (practice): πραγματοποιείται πειραματισμός με νέα ακούσματα, 

επαναλαμβάνει εκφράσεις και προτάσεις έως ότου να τις προφέρει σωστά. Αυτό 

γίνεται ακούγοντας προσεκτικά και προσπαθώντας να μιμηθεί. 

5. Απομνημόνευση (memorization): καταγράφει τα νέα γλωσσικά στοιχεία, κάνει 

προφορική εξωτερίκευση, εφαρμόζει μνημονικούς «κανόνες» και γράφει 

επαναλαμβανόμενα. 

6. Έλεγχος (monitoring): στο σημείο αυτό, ο μαθητής διορθώνει τα λάθη του, όπως 

η προφορά, το λεξιλόγιο, η ορθογραφία, η γραμματική και το ύφος. 

Ο μαθητής χρησιμοποιεί τις μεταγνωστικές στρατηγικές (metacognitive learning 

strategies) προκειμένου να παρέμβει στη μάθησή του, να την επιβλέψει, να τη ρυθμίσει και 

να την αυτοκατευθύνει. Μερικές απ’ αυτές έχουν απώτερο στόχο τον σχεδιασμό (planning), 
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ενώ άλλες τον έλεγχο (monitoring) ή την αξιολόγηση (evaluation) των γλωσσικών 

δραστηριοτήτων. 

Αναφορικά με τις επικοινωνιακές στρατηγικές (communication strategies) είναι αυτές 

που έχουν ασκούν επίδραση στη διαδικασία μάθησης λιγότερα άμεσα σε σχέση με τις 

στρατηγικές μάθησης που συντελούν στην πρόσκτηση, αποθήκευση ανάκτηση και χρήση της 

γλώσσας. Οι επικοινωνιακές στρατηγικές εστιάζουν στη συμμετοχή του μαθητή σε μία 

επικοινωνιακή περίσταση με φυσικούς ομιλητές και στην έκθεση στη γλώσσα–στόχο όσο το 

δυνατόν περισσότερο. Μία συνηθισμένη επικοινωνιακή στρατηγική συνιστά η διατήρηση 

στο επικοινωνιακό πλαίσιο χρησιμοποιώντας: συνώνυμα, ομόρριζες λέξεις, απλές προτάσεις, 

σημασιολογική συγγένεια, χειρονομίες ή μιμική, παραφράσεις. Μία άλλη επικοινωνιακή 

στρατηγική είναι αυτή όπου οι μαθητές δείχνουν στον συνομιλητή τους ότι παρακολουθούν 

τα λεγόμενά τους (έκκληση για βοήθεια, επανάληψη με τη μορφή ερωτήσεων, σιωπή/ 

διστακτικότητα, κατανόηση ενός μηνύματος κατά προσέγγιση, μιμική, ρητή ένδειξη 

κατανόησης). 

Τέλος, οι κοινωνικές στρατηγικές (social strategies) ως έμμεσες συνδράμουν στην 

ενίσχυση της μάθησης μέσα από την παροχή ευκαιριών έκθεσης στη δεύτερη/ ξένη γλώσσα 

και από την εξάσκηση των ήδη γνωστών γλωσσικών στοιχείων. Έτσι, ο μαθητής καλείται να 

ενταχθεί σε μία παρέα και να παριστάνει ότι καταλαβαίνει όσα του λένε στηριζόμενος στη 

βοήθεια των οικείων προσώπων του. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχονται στον διδασκόμενο 

ευκαιρίες για εξάσκηση μέσω συζητήσεων με φυσικούς ομιλητές, συμμαθητές ή τον 

εκπαιδευτικό του, καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις των άλλων, ακούει μουσική ή βλέπει 

ταινίες και τηλεόραση, και συμμετέχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Επίσης, με τα «κόλπα» 

παραγωγής (production tricks) μαθαίνει να χρησιμοποιεί συνώνυμα, ομμόριζες λέξεις, 

τυποποιημένες εκφράσεις και τοποθετεί λέξεις στο συγκείμενο για αποσαφήνιση. 

Στην τυπολογία της η Wenden (1991) τονίζει τις διεργασίες που έχουν σχέση με 

γλωσσική παραγωγή παρά με την πρόσληψη λόγου και, επηρεασμένη από τη γνωστική 

ψυχολογία, παραλληλίζει τις στρατηγικές εκμάθησης μιας δεύτερης/ ξένης γλώσσας με τις 

νοητικές διεργασίες. Οι τελευταίες αποτελούν ενέργειες του ανθρώπινου νου με στόχο την 

πρόσληψη, την αναγνώριση και την επεξεργασία πληροφοριών στη βραχύχρονη και 

μακρόχρονη μνήμη. Η Wenden επισημαίνει ότι οι στρατηγικές μάθησης συνιστούν 

«συγκεκριμένες ενέργειες και τεχνικές», άλλοτε έμμεσες και άλλοτε άμεσες, μερικές είναι 

παρατηρήσιμες ενώ άλλες δεν είναι, τείνουν να επιλύουν προβλήματα, εφαρμόζονται 

συνειδητά και με τη συνεχή χρήση τους αυτοματοποιούνται ή γίνονται εν δυνάμει 

συνειδητές. Έχοντας τονίσει τα παραπάνω γνωρίσματα, η Wenden κάνει διάκριση σε 
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γνωστικές στρατηγικές (cognitive strategies) και στρατηγικές αυτο-διαχείρισης (self-

management strategies). Οι γνωστικές εφαρμόζονται μέσω της επιλογής (selecting), της 

κατανόησης (comprehending), της αποθήκευσης (storing) και της ανάκτησης (retrieving) 

πληροφοριών από τα εισερχόμενα δεδομένα. Επιπρόσθετα, στόχος των στρατηγικών αυτο-

διαχείρισης είναι ο έλεγχος και η διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας. 

Στην τυπολογία του ο Cohen (1998) διακρίνει σε στρατηγικές εκμάθησης (language 

learning strategies) και σε στρατηγικές χρήσης (language use strategies), οι οποίες ορίζονται 

ως οι «μαθησιακές διεργασίες που επιλέγονται συνειδητά από το μαθητή». Οι στρατηγικές 

είναι συνειδητές και καθιστούν τον μαθητή ικανό να αναγνωρίσει το υλικό προς μάθηση, να 

το ομαδοποιήσει και να το κάνει επανάληψη μέσω τεχνικών απομνημόνευσης. Στο μοντέλο 

που προτείνει, στις μαθησιακές στρατηγικές υπάγονται οι στρατηγικές χρήσης και οι 

στρατηγικές εκμάθησης.  

Στις στρατηγικές χρήσης περιλαμβάνονται: 1) οι στρατηγικές ανάκλησης –retrieval 

strategies- (ανακαλούνται από τον μαθητή τα γλωσσικά στοιχεία με τη χρήση στρατηγικών 

αναζήτησης πληροφοριών), 2) δοκιμαστικής χρήσης –rehearsal strategies- (εξάσκηση 

γλωσσικών δομών της γλώσσας - στόχου), 3) κάλυψης επικοινωνιακού κενού –cover 

strategies- (εσφαλμένη εντύπωση του μαθητή ότι κατέχει ορισμένες δομές της γλώσσας-

στόχου και μπορεί να τις χρησιμοποιεί ανά επικοινωνιακή περίσταση, ενώ στην 

πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει) και 4) επικοινωνιακές στρατηγικές –communication 

strategies- (αποτελούν προσεγγίσεις κατανόησης του περιεχομένου ενός μηνύματος και 

παροχής πληροφοριών στον ακροατή ή τον αναγνώστη). 

Στις στρατηγικές εκμάθησης περιλαμβάνονται: οι γνωστικές στρατηγικές 

(αντιστοίχισης, ομαδοποίησης, συγκράτησης γλωσσικών στοιχείων και αποθήκευσής τους, 

ανάκλησης, δοκιμαστικής χρήσης, κατανόησης ή παραγωγής λέξεων, φράσεων), οι 

μεταγνωστικές (αξιολόγησης και σχεδιασμού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή 

γλωσσικών δραστηριοτήτων). Επίσης, στην ίδια κατηγορία εμπεριέχονται οι 

συναισθηματικές (στοχεύουν στη διαχείριση των συναισθημάτων, κινήτρων και στάσεων του 

μαθητή) και οι κοινωνικές στρατηγικές (όσες επιλέγει ο μαθητής με στόχο την επικοινωνία 

του με άλλους μαθητές). 

Οι στρατηγικές ως προς τον στόχο διακρίνονται σε αυτές που άμεσα συμβάλλουν 

στην εκμάθηση μιας δεύτερης/ ξένης γλώσσας, όπως οι στρατηγικές απομνημόνευσης 

(memorization strategies) ή οι στρατηγικές οργάνωσης (organization strategies) και σε αυτές 

που έχουν στόχο τη χρήση της γλώσσας και ελέγχουν το πόσο κατάλληλες είναι οι 

γραμματικές δομές. Ακόμη, ως προς το πεδίο εφαρμογής τους, οι στρατηγικές διακρίνονται 
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σε συμπεριφοριστικές (behavioral strategies): (α) άμεσα παρατηρήσιμες (μέσω ερωτήσεων 

διευκρίνισης), (β) έμμεσα παρατηρήσιμες (χρήση παραφράσεων) και σε νοητικές 

στρατηγικές (mental strategies): δεν είναι εύκολα παρατηρήσιμες· ωστόσο, μπορεί να 

ανιχνευτούν με άλλα μέσα πέρα της παρατήρησης (π.χ. μέσω της προφορικής 

εξωτερίκευσης). 

Επιπλέον, οι στρατηγικές ως προς το πεδίο εφαρμογής τους χωρίζονται σε 

συμπεριφοριστικές (behavioral strategies): άμεσα παρατηρήσιμες (μέσω ερωτήσεων 

διευκρίνισης) και έμμεσα παρατηρήσιμες (χρήση παραφράσεων) και σε νοητικές 

στρατηγικές (mental strategies): δεν είναι εύκολα παρατηρήσιμες· ωστόσο, μπορεί να 

ανιχνευτούν με άλλα μέσα πέρα της παρατήρησης (μέσω της προφορικής εξωτερίκευσης). 

Το CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach), ένα μοντέλο που 

προτάθηκε από τους O`Malley και Chamot (1990), διακρίνει τις στρατηγικές σε 

μεταγνωστικές, γνωστικές και κοινωνικές – συναισθηματικές. Οι μεταγνωστικές στρατηγικές 

περιλαμβάνουν τη σκέψη πάνω στη γνώση, είναι δηλαδή η παρακολούθηση της παραγωγής 

της γνώσης ή ο αναστοχασμός μετά την ολοκλήρωση παραγωγής πάνω στις γνωστικές 

διεργασίες που ακολουθήθηκαν. Οι γνωστικές στρατηγικές αφορούν την άμεση 

αλληλεπίδραση με το κείμενο και την εφαρμογή των τεχνικών εκείνων που συμβάλλουν 

αποτελεσματικά στην κατανόηση (Griva et al., 2012). Οι κοινωνικές - συναισθηματικές 

στρατηγικές (social/ affective strategies) αναπαριστούν ένα ευρύτερο φάσμα που 

περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα ή τον έλεγχο των συναισθημάτων, των 

κινήτρων και της συμπεριφοράς του ίδιου του ατόμου. 

Το μοντέλο αυτό βασίζεται στη γνωστική θεωρία του Anderson, η οποία διακρίνει 

τρία στάδια πρόσκτησης μίας δεξιότητας (O’Malley & Chamot, 1990): 

α) το γνωστικό στάδιο, κατά το οποίο ο μαθητής συνειδητά εμπλέκεται σε 

δραστηριότητα που οδηγεί στην απόκτηση της δηλωτικής γνώσης (declarative 

knowledge), 

β) το στάδιο συσχετισμού, όπου ο μαθητής ενδυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ των 

διαφόρων στοιχείων της δεξιότητας και δομεί σύνολα παραγωγής, με αποτέλεσμα τη 

μετάβαση από τη δηλωτική στη διαδικαστική γνώση (procedural knowledge) και 

γ) το αυτόματο στάδιο, όπου ο μαθητής χειρίζεται και εφαρμόζει τη γνώση σχεδόν 

αυτόνομα και υποσυνείδητα. 
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Μεταγνωστικές 

Στρατηγικές 

Επιλεκτική προσοχή 

Εστίαση σε συγκεκριμένες πλευρές 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων 

(όπως σε μία ακουστική άσκηση 

εστιάζουμε σε λέξεις-κλειδιά ή 

φράσεις. 

Σχεδιασμός Σχεδιασμός για την οργάνωση 

γραπτής ή προφορικής παραγωγής. 

Έλεγχος 

Επικέντρωση σε μία 

δραστηριότητα, κατανόηση των 

πληροφοριών που πρέπει να 

ανακληθούν στη μνήμη, ή στην 

παραγωγή της ώρα που διεξάγεται. 

Αξιολόγηση 

Έλεγχος κατανόησης μετά τη 

γλωσσική δραστηριότητα ή 

αξιολόγηση της γλωσσικής 

παραγωγής αφού αυτή έχει 

ολοκληρωθεί. 

Γνωστικές 

Στρατηγικές 

Επανάληψη/ Δοκιμή 
Επανάληψη των ονομάτων ή των 

στοιχείων για να απομνημονευτούν. 

Οργάνωση 

Ομαδοποίηση και ταξινόμηση 

λέξεων, ορολογιών, ή εννοιών κατά 

τα σημασιολογικά και συντακτικά 

χαρακτηριστικά τους. 

Συναγωγή 

συμπερασμάτων 

Άντληση πληροφοριών από το 

συγκείμενο για την πρόβλεψη της 

σημασίας νέων γλωσσικών 

στοιχείων, των αποτελεσμάτων ή τη 

συμπλήρωση ελλειπόντων 

στοιχείων. 

Περίληψη 

Η περίληψη των σημαντικότερων 

πληροφοριών ανά διαστήματα ώστε 

να επιβεβαιωθεί τι έχει διατηρηθεί 

στη μνήμη. 

Εξαγωγή 
συμπερασμάτων 

Εφαρμογή κανόνων για την 

κατανόηση της γλώσσας. 

Χρήση εικόνων 

Χρήση οπτικών ερεθισμάτων για 

την κατανόηση και συγκράτηση 

νέων προφορικών και λεκτικών 

στοιχείων. 

Μεταφορά 
Αξιοποίηση προϋπάρχουσας 

γνώσης για τη διευκόλυνση ως προς 

μία νέα μαθησιακή δραστηριότητα. 

Επεξεργασία 
Σύνδεση στοιχείων ή ενσωμάτωση 

νέων πληροφοριών σε ήδη γνωστά 

στοιχεία. 

Κοινωνικές και 

Συναισθηματικές 

Στρατηγικές 

Συνεργασία 

Συνεργασία με τους συμμαθητές με 

σκοπό την επίλυση ενός 

προβλήματος, την άντληση 

πληροφοριών, τον έλεγχο 

σημειώσεων, ή την 

ανατροφοδότηση με το πέρας της 

δραστηριότητας. 

Ερώτηση για 

διευκρίνιση 

Αίτημα για περαιτέρω εξηγήσεις, 

αναδιατυπώσεις ή παραδείγματα 

από τον εκπαιδευτικό ή τους 

συμμαθητές. 

Εσωτερικός μονόλογος 

Ανάπτυξη εσωτερικού μονολόγου 

για την αυτο-επιβεβαίωση, για την 

επιτυχή διεκπεραίωση μίας 

δραστηριότητας ή τη μείωση 

άγχους για μία άσκηση. 

Πηγή: Chamot, A. & O’ Malley, J. M. (1990). Learning strategies in Second Language 

Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Η Oxford (1990) εισήγαγε μία ταξινόμηση, της οποίας το SILL (Strategy Inventory 

for Language Learning) αποτελεί το ερευνητικό της εργαλείο και οι στρατηγικές της 

εφαρμόζονται στη Γ1 αλλά και τη Γ2. Αποτελεί την πιο διαδεδομένη κατηγοριοποίηση των 
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στρατηγικών εκμάθησης, καθώς η ίδια επιχειρεί να εντάξει όλες τις προαναφερθείσες στη 

βιβλιογραφία στρατηγικές στο δικό της μοντέλο. Η ομαδοποίησή της γίνεται ανάμεσα σε 

άμεσες (γνωστικές, μνημονικές και αντισταθμιστικές) και έμμεσες (μεταγνωστικές, 

κοινωνικές και συναισθηματικές) στρατηγικές, υιοθετώντας το βασικό διαχωρισμό 

στρατηγικών της Rubin (1987). Παρόλο που η ταξινόμηση αυτή αφορούσε γενικά τις 

μαθησιακές στρατηγικές, περιέχονται και στρατηγικές ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων. 

Με στόχο την υιοθέτηση στρατηγικών για την εκμάθηση μίας γλώσσας, η Oxford 

επισημαίνει μία λίστα, σύμφωνα με την οποία οι στρατηγικές συμβάλλουν στον κεντρικό 

στόχο, δηλαδή την επικοινωνιακή ικανότητα, επιτρέπουν την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, 

διευρύνουν το ρόλο των διδασκόντων, είναι προσανατολισμένες στην επίλυση προβλημάτων 

αποτελώντας συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο διδασκόμενος. Επίσης, 

εμπλέκουν πολλά στοιχεία του μαθητή, όχι μόνο τα γνωστικά, ενισχύουν τη μαθησιακή 

διαδικασία, άμεσα και έμμεσα, δεν είναι πάντα παρατηρήσιμες, συχνά είναι συνειδητές, 

διδάξιμες, ευέλικτες και δέχονται επιδράσεις από μία πληθώρα παραγόντων.  
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Μνημονικές 

Στρατηγικές 

Δημιουργία νοερών 

συνδέσμων 

Ομαδοποίηση 

Συσχέτιση 

Τοποθέτηση νέων λέξεων στο 

συγκείμενο 

Χρήση εικόνων και ήχων 

Χρήση εικόνων 

Σημασιολογική χαρτογράφηση 

Χρήση λέξεων-κλειδιών 

Αναπαράσταση ήχωνστη μνήμη 

Καλή επανάληψη Δομημένη επανάληψη 

Χρήση δράσης 

Χρήση σωματικής αντίδρασης ή 

αισθήσεων 

Χρήση μηχανικών τεχνικών 

Γνωστικές 

Στρατηγικές 

 

Εξάσκηση 

Επανάληψη 

Τυπική εξάσκηση με ήχους και 

συστήματα γραφής 

Αναγνώριση και χρήση 

«προτύπων» εφαρμογής 

Ανασυνδυασμός 

(γνωστώνστοιχείων) 

Εξάσκηση σε φυσικό 

περιβάλλον επικοινωνίας 

Λήψη και αποστολή 

μηνυμάτων 

Εξαγωγή νοήματος στα γρήγορα 

(skimming – scanning) 

Χρήση πηγών 

Ανάλυση και αιτιολόγηση 

Απαγωγική αιτιολόγηση 

Ανάλυση εκφράσεων 

Συγκριτική Ανάλυση 

Μετάφραση 

Μεταφορά 

Δημιουργία δομών για 

«εισερχόμενα» και 

«εξερχόμενα» δεδομένα 

Σημειώσεις 

Περίληψη 

Επισήμανση βασικών σημείων 

Αντισταθμιστικές 

Στρατηγικές 

 

Ευφυές μάντεμα 

 

Χρήση γλωσσικών ενδείξεων 

Χρήση άλλων ενδείξεων 

Αντιμετώπιση περιορισμών 

στον προφορικό και γραπτό 

λόγο 

 

Εναλλαγή γλωσσικών κωδίκων 

Αναζήτηση βοήθειας 

Χρήση χειρονομιών 

Μερική ή ολική αποφυγή της 

επικοινωνίας 

Επιλογή θέματος 

Προσέγγιση ή προσαρμογή στο 

μήνυμα 

Δημιουργία νέωνλέξεων 

Χρήση περιφράσεων – 

συνώνυμων 

Πηγή: Oxford, R. L. (1990). Language Learning strategies. USA: Heinle and Heinle 

Publishers. 
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Όπως παρατηρείται από την ταξινόμηση της συγγραφέως, κάθε στρατηγική 

αντιστοιχεί σε μία μορφή συμπεριφοράς και ενέργειας του μαθητή και το στοιχείο που 

διακρίνει τις στρατηγικές από τις άλλες ενέργειες είναι αυτό της συνειδητότητας. Οι 

στρατηγικές, όπως και οι άλλες μορφές συμπεριφοράς δύνανται να αυτοματοποιηθούν 

αφότου γίνει συστηματική και ασυνείδητη χρήση τους. 

Το σημείο στο οποίο φαίνεται ότι συγκλίνουν οι απόψεις των εκπαιδευτικών είναι το 

ότι όσο μεγαλύτεροι είναι οι μαθητές, τόσο περισσότερη εμπειρία διαθέτουν και είναι ικανοί 

να ελίσσονται χρησιμοποιώντας πιο αποτελεσματικές και πολλαπλές στρατηγικές. Βέβαια, οι 

μαθητές που χαρακτηρίζονται από καλύτερες επιδόσεις φαίνεται να έχουν επίγνωση των 

στρατηγικών που χρησιμοποιούν κάθε φορά, επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο μεταγνώσης, 

εφόσον συνδυάζουν αποτελεσματικά τις στρατηγικές μεταξύ τους. 

 

2.4.4. Σημασία των ερευνών στις στρατηγικές ανάγνωσης 

 

Η μελέτη, ανίχνευση και καταγραφή των στρατηγικών είναι χρήσιμη για τους 

καθηγητές και ερευνητές της γλώσσας όχι μόνο από ερευνητική άποψη, αλλά και ως το 

πρώτο βήμα σχεδιασμού ενός προγράμματος γλωσσικής εκπαίδευσης πάνω στις στρατηγικές 

μάθησης. Επιτρέπει στους ερευνητές να σκιαγραφήσουν μαθησιακά προφίλ, αλλά και να 

εξετάσουν σε βάθος τρόπους αποτελεσματικής εκμάθησης γλωσσών. Με στόχο τη βελτίωση 

των επιδόσεων των μαθητών στην κατανόηση κειμένων στη Γ1 και Γ2, ο προσδιορισμός των 

στρατηγικών ανάγνωσης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς είναι μείζονος σημασίας. Η 

Chamot (2005) τονίζει πώς οι λιγότερο επιτυχημένοι σπουδαστές ξένων γλωσσών μπορούν 

να διδαχτούν στρατηγικές για τη Γ2, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα στη Γ1. 

 

2.4.5. Κατηγοριοποίηση μαθησιακών στυλ 

 

Τα μαθησιακά στυλ περιγράφονται ως διευρυμένες προσεγγίσεις ή προσανατολισμοί 

στη μάθηση (συνδέονται με κάποια ερεθίσματα) που αποτελούν ένα σύμπλεγμα από 

γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές, οι οποίες, με την πάροδο του χρόνου και τη 

συχνή χρήση γίνονται διαδικασίες, σταθεροποιούνται και εσωτερικεύονται (Entwistle, 1988). 
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Το μαθησιακό στυλ του κάθε μαθητή μπορεί να διαδραματίσει μείζονα λόγο στην 

επιλογή των στρατηγικών εκμάθησης και έτσι να επηρεάσει την επιτυχία της μαθησιακής 

διαδικασίας της ξένης γλώσσας (Oxford & Anderson, 1995). Πολλές έρευνες αποδεικνύουν 

ότι τα στυλ μάθησης των μαθητών επηρεάζουν τον τύπο των στρατηγικών μάθησης που 

χρησιμοποιούν (Chamot, 2004). Η εναρμόνιση της διδασκαλίας με το μαθησιακό στυλ των 

μαθητών είναι εφικτό να οδηγήσει σε βελτιωμένες επιδόσεις των διδασκομένων, εφόσον 

«μαθησιακό στυλ» σημαίνει και ευχέρεια σε στρατηγικές (Oxford, 2003). Επίσης, έρευνες 

καταδεικνύουν ότι οι εξωστρεφείς μαθητές προτιμούν σε μεγάλο βαθμό τη χρήση 

κοινωνικών στρατηγικών, σε αντίθεση με τους εσωστρεφείς οι οποίοι τείνουν να 

χρησιμοποιούν συχνότερα μεταγνωστικές στρατηγικές (Ehrman & Oxford, 1989). Μαθητές 

με μαθησιακό στυλ «οπτικοί τύποι» δείχνουν να χρησιμοποιούν στρατηγικές χρήσης 

εικόνων, ενώ μαθητές που προτιμούν να εργάζονται ομαδικά φαίνεται να προτιμούν 

κοινωνικές στρατηγικές, όπως η εργασία με τους συμμαθητές τους ή ερωτήσεις για 

διευκρίνιση. Μάλιστα, ο Cohen (2003b) τόνισε ότι η χρήση των στρατηγικών μπορεί να 

προβλεφθεί από την ανάλυση των γλωσσικών ασκήσεων – εργασιών των μαθητών (tasks) 

και το ατομικό στυλ μάθησής τους και λίγα χρόνια αργότερα, ο Uhrig (2006) διαπίστωσε ότι 

οι επιλογές των στρατηγικών εκμάθησης μιας γλώσσας επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό 

από το ατομικό στυλ μάθησής τους. 

Τα μαθησιακά στυλ αλλάζουν με την ηλικία, καθώς παρατηρείται ότι η 

προσωπικότητα του μαθητή υφίσταται αλλαγές με την πάροδο του χρόνου και έτσι, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύο αλληλένδετα στοιχεία που οφείλουν να εξετάζονται μαζί 

(Jacksonetal, 1996). Το απτικό και κιναισθητικό στυλ αναπτύσσεται πρώτα σε παιδιά μικρών 

ηλικιών και ακολουθεί το οπτικό και ακουστικό στυλ περίπου στο τέλος της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (Priceetal, 1981). 

Σε άμεση σχέση με τα μαθησιακά στυλ βρίσκεται και η μαθησιακή επίδοση. Αν οι 

μαθητές εφαρμόζουν ένα ακατάλληλο μαθησιακό στυλ, τότε αυτό μπορεί να δυσχαιράνει τη 

διαδικασία εκμάθηση μιας γλώσσας (Reiss, 1981). Ακόμη, οι μαθητές διαφοροποιούνται στις 

ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, καθώς κάποια στυλ μάθησης ίσως είναι πιο αποτελεσματικά 

από άλλα σε κάποιες ορισμένες δραστηριότητες στο σχολικό περιβάλλον (Matthews, 1996) 

και ορισμένοι μαθητές μπορούν να μεταβάλλουν το μαθησιακό τους στυλ ενώ κάποιοι άλλοι 

όχι. 

Οι εκπαιδευτικοί της Γ2 είναι σημαντικό να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται 

τις ατομικές μαθησιακές διαφορές των μαθητών τους (Carrelletal, 1996) και να 

μεγιστοποιούν την απόδοση και το ενδιαφέρον τους για την εκμάθηση της Γ2, 
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συμπεριλαμβάνοντας μεθοδολογικές προσεγγίσεις που ταιριάζουν με το μαθησιακό στυλ των 

μαθητών. Χρειάζεται τόσο ποικιλία όσο και συνδυασμός διδακτικών μεθόδων ώστε να 

προσεγγίζονται τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ, που συνιστούν εκφράσεις της διαφορετικής 

προσωπικότητας του κάθε μαθητή. Σίγουρα, οι μάθητες που προσαρμόζονται εύκολα και 

αποτελεσματικά σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα φαίνεται να είναι πιο πετυχημένοι, 

καθώς επιδεικνύουν τις προτιμήσεις τους κατά τη διάρκεια της μαθησιακής τους διαδικασίας.  
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3. Η ΓΡΑΦΗ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Η γραφή είναι μία γλωσσική πράξη επικοινωνίας και αποτελεί προϋπόθεση για να 

θεωρείται κάποιος εγγράμματος και να μπορεί να έχει πρόσβαση σε ποικίλες πηγές γνώσης. 

Ο γραπτός λόγος είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη μέθοδος έκφρασης που περιλαμβάνει τη 

συνεργασία χεριού-ματιού, τη γνώση των αρχών της γλωσσολογίας και διάφορες πιο 

σύνθετες δεξιότητες/ ικανότητες. Έτσι, η ικανότητα γραφής είναι συνήθως η τελευταία 

δεξιότητα που κατακτιέται πλήρως από το παιδί. Ο όρος «γραπτός λόγος» παραπέμπει σε μία 

ποικιλία από σχετιζόμενες γραφικές δεξιότητες, που συμπεριλαμβάνουν: α) τον γραφικό 

χαρακτήρα, και τη γραφοκινητική δεξιότητα, δηλαδή, την ικανότητα φυσικής παραγωγής 

των γραφικών σημείων που είναι απαραίτητα για τον σχηματισμό λογικών προτάσεων ή 

μηνυμάτων (Hallahan et al, 1999), β) την ορθογραφία, που είναι η ικανότητα 

χρησιμοποίησης των γραπτών συμβόλων (γραμμάτων) για την κατασκευή λέξεων αποδεκτών 

στη χρήση της γλώσσας, και γ) τη δημιουργική γραφή (όπως συγγραφή έκθεσης, «σκέφτομαι 

και γράφω») που ορίζεται ως η ικανότητα γενίκευσης των ιδεών και της έκφρασής τους με 

την κατάλληλη χρήση των γραμματικών κανόνων, και την παράλληλη επικέντρωση της 

προσοχής σε συγκεκριμένες ιδέες. 

Η παραγωγή ενός γραπτού κειμένου δεν αποτελεί απλώς την άμεση καταγραφή του 

προφορικού λόγου ή τη γραπτή απόδοση των σκέψεων, αλλά και τη μετάφραση σε γραπτό 

κώδικα μέσω προτάσεων με αποδεκτή ορθογραφία, γραμματική μορφή και συντακτικό. Οι 

John Hayes και Linda Flower (1981) ήταν οι πρώτοι που μελέτησαν τις γνωστικές διεργασίες 

κατά τη διαδικασία παραγωγής ενός γραπτού κειμένου. Σύμφωνα με το πρώτο γνωστικό 

μοντέλο που ανέπτυξαν (βασισμένο σε δεδομένα ενηλίκων και ώριμων αναγνωστών), 

απαιτούνται τρεις μη γραμμικές, αλλά επαναλαμβανόμενες φάσεις για την παραγωγή ενός 

κειμένου: την οργάνωση, τη μεταφορά και την ανασκόπηση. Η εκτελεστική μονάδα 

(Monitor) είναι αυτή που ελέγχει την παραγωγή ενός γραπτού κειμένου, δηλαδή όλες τις 

γνωστικές λειτουργίες του μαθητή-συντάκτη, ο οποίος εστιάζει στην οργάνωση και τη 

μεταφορά των ιδεών (Jones, 2013). Με βάση το αναθεωρημένο μοντέλο του Hayes (2012), 

το ρόλο της εκτελεστικής μονάδας αναλαμβάνει η εργαζόμενη μνήμη. 
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3.1. Υποδεξιότητες γραφής 
 

Οργάνωση 

Ο αποδέκτης, αλλά και οι γνώσεις και οι απόψεις του συντάκτη καθορίζουν τους 

κύριους στόχους της οργάνωσης και έπειτα, αρχίζει η έκθεση απόψεων αναφορικά με το 

θέμα και η οργάνωση αυτών (Hayes, 1986). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργοποίηση 

των γνωστικών πληροφοριών, οι οποίες αποθηκεύονται στη μακρόχρονη μνήμη με οπτικό 

τρόπο, λεκτικό ή γνώσεις δεξιοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, στον σχεδιασμό 

περιλαμβάνονται πληροφορίες από δείκτες, αναπαράσταση λέξεων σε ακουστική μορφή και 

στόχοι (Hayes, 1981). 

Στη διαδικασία της οργάνωσης παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

συντακτών. Για παράδειγμα, οι έμπειροι συντάκτες γράφουν στοχεύοντας να μυήσουν τους 

αναγνώστες τους στο σκοπό τους, ενώ οι έμπειροι έχουν τη δυνατότητα και επιδιώκουν να 

γράψουν με βάση τις ανάγκες του κοινού τους. Ο καθορισμός της αρχής του σχεδίου ιδεών 

είναι αυτό που απασχολεί και τους αρχάριους και τους έμπειρους. Με το πέρασμα του 

χρόνου αποκτώντας εμπειρία, ο συντάκτης αφιερώνει πολύ λιγότερο χρόνο στον σχεδιασμό 

και επικεντρώνεται σε πιο ουσιώδη κομμάτια του γραπτού λόγου. Συνάγεται λοιπόν, ότι, το 

κομμάτι της οργάνωσης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να δίνεται μεγάλη έμφαση. 

 

Μεταφορά 

Η μεταφορά αποτελεί τη μετατροπή του πλάνου που σχεδιάστηκε σε μια αποδεκτή 

γλωσσικά μορφή (Jones, 2013). Απαραίτητες δεξιότητες του συντάκτη είναι η φωνολογική 

ενημερότητα, η πρόσβαση στο κατάλληλο λεξιλόγιο για να εκφραστούν τα νοήματα και η 

ορθή σύνταξη (Christensen, 2007). Ο συντάκτης καλείται να συντάξει ένα ορθογραφικά, 

γραμματικά και συντακτικά πλήρες κείμενο. Μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι η ποιότητα του 

γραπτού προκαθορίζεται από το μέγεθος των πρώιμων τμηματικών προτάσεων, καθώς όσο 

μεγαλύτερες είναι οι προτάσεις, τόσο μεγαλώνει η έκταση του παραγόμενου κειμένου και 

βελτιώνεται η ποιότητά του. 

 

Ανασκόπηση 

Στο τελευταίο στάδιο της ανασκόπησης, σκοπός είναι η βελτίωση του τελικού κειμένου. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του εντοπισμού των συντακτικών και γραμματικών λαθών και την 
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αλλαγή αυτών με σκοπό τη σύνταξη ενός κειμένου που να ανταποκρίνεται στους στόχους 

που έχουν τεθεί. Στη φάση αυτή διαβάζεται παράλληλα το κείμενο και οι στόχοι, ώστε να 

γίνουν τυχόν απαραίτητες αλλαγές για να μην αποκλείνει το κείμενο από τους στόχους του 

(Hayes, 1986). Και πάλι παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο κατηγοριών των 

συντακτών, αφού οι έμπειροι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην αξιολόγηση, δύνανται να 

εντοπίσουν κάποια τρωτά σημεία του γραπτού και να προσαρμόσουν το κείμενο ώστε να 

επιτυγχάνεται μία σωστή επικοινωνία. Συνεπώς, αντιμετωπίζουν το κείμενο με μία πιο 

διεισδυτική ματιά (Christensen, 2005), ικανότητα την οποία δεν κατέχουν οι αρχάριοι. 

 

3.2. Στρατηγικές γραφής 

 
O γραπτός λόγος αποτελεί μία διαδικασία ενεργοποίησης υπο-δεξιοτήτων καθώς και 

γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών (Granham & Harris, 1993) και για την επιτυχή 

διεκπεραίωσή του χρειάζεται η εύρεση και η οργάνωση ιδεών, η αναδιοργάνωσή τους, η 

διατύπωση και η αναδιατύπωση αυτών, ο έλεγχος του κειμένου και η τελική παραγωγή του. 

Επομένως, οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο με τα κατάλληλα γλωσσικά 

στοιχεία και εφόσον έχουν κατακτήσει τις απαραίτητες υποδεξιότητες, να χρησιμοποιούν 

στρατηγικές γραπτής έκφρασης εποικοδομητικά. 

Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας για τη συγγραφή, ο μαθητής ψάχνει και βρίσκει ιδέες 

σχετικές με το θέμα που πρόκειται να αναπτύξει, λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσει και τα 

οργανώνει. Έπειτα, κατά τη φάση της μεταφοράς, ο μαθητής-συγγραφέας σχεδιάζει 

συνολικά και οργανώνει το κείμενο, προβαίνει σε διαδικασία επανάγνωσης και αναθεώρησής 

του σε μικροεπίπεδο και μακροεπίπεδο, τα οποία κρίνονται μείζονος σημασίας για τη συνοχή 

και τη συνεκτικότητα ενός κειμένου. Στην τελική φάση της ανασκόπησης, ο συγγραφέας 

κάνει τις απαραίτητες λεξιλογικές, γραμματικές και συντακτικές διορθώσεις με σκοπό να 

βελτιώσει την τελική εκδοχή του κειμένου του. Σύμφωνα με τους Badger & White (2000), ο 

συντάκτης ενός κειμένου οφείλει να ενεργοποιεί «τις υποδεξιότητες του σχεδιασμού, της 

διατύπωσης και αναδιατύπωσης του κειμένου, αλλά και την προϋπάρχουσα γνώση που 

σχετίζεται με τη γραμματική και τη δομή του κειμένου». Συνεπώς, απαιτείται η υιοθέτηση 

και η χρήση διάφορων γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών που αφορούν στον 

σχεδιασμό, τον έλεγχο και την αυτοαξιολόγηση (Victori, 1997). 
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Το γλωσσικό επίπεδο, η μεταγνωστική συνείδηση, η υιοθέτηση στρατηγικών, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθητή-συγγραφέα και η ευελιξία χρήσης στρατηγικών 

αποτελούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της γραφής (Angelova, 1999). Οι 

γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές που χρησιμοποιεί ο κάθε μαθητής επηρεάζονται 

από το γλωσσικό επίπεδό του και έτσι, οι ικανοί μαθητές-συγγραφείς διαφοροποιούνται 

σημαντικά από τους αδύνατους (Griva et al., 2009). Οι επαρκείς φαίνεται ότι είναι πιο 

ευέλικτοι από τους μη επαρκείς, διότι έχουν μεγαλύτερη μεταγνωστική επίγνωση και 

αιτιολογούν την επιλογή των στρατηγικών τους όταν πρόκειται να γράψουν ένα κείμενο στη 

Γ1 ή στη Γ2. Επίσης, αναθεωρούν τις σκέψεις τους, επανεξετάζουν το κείμενο που 

συνέθεσαν, τα οποία συνήθως είναι εκτενή (Griva et al., 2009). Στον αντίποδα, η οργάνωση 

και η αξιολόγηση των κειμένων αποτελεί τροχοπέδη για τους λιγότερο επαρκείς μαθητές-

συντάκτες, καθώς δεν αφιερώνουν ιδιαίτερο χρόνο στη γραπτή δραστηριότητα και τείνουν να 

αδιαφορούν και φοβούνται για πιθανά λάθη. 

Πολλοί ερευνητές έχουν καταδείξει ότι απαιτείται η διδασκαλία των στρατηγικών για 

την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου τόσο στη μητρική γλώσσα όσο και στη 

δεύτερη/ ξένη γλώσσα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτονομία μάθησης και επιτυχής 

διεκπεραίωση της διαδικασίας του γραπτού λόγου είναι αναγκαία τόσο η υιοθέτηση 

στρατηγικών όσο και ο τρόπος διεκπεραίωσής της (Hsiao & Oxford, 2002). 

Οι στρατηγικές που ένας μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη γραφή των λέξεων 

στα περισσότερα αλφαβητικά συστήματα γραφής είναι τέσσερις: η στρατηγική της 

επινόησης, η μνημονική στρατηγική, η στρατηγική της αναλογίας και η μορφολογική 

στρατηγική (Αϊδίνης, 2010α). Η στρατηγική της επινόησης, που συναντάται στα πρώτα 

στάδια της ανάπτυξης, αφορά στη χρήση των φωνολογικών γνώσεων για την αναπαράσταση 

των φωνημάτων των λέξεων με τα πιο πιθανά γραφήματα. Επομένως, η αντιστοίχιση 

γραφημάτων και φωνημάτων αρχικά είναι ατελής και έπειτα εξελίσσεται σταδιακά σε 

απόλυτα ορθή. Εάν αυτή η στρατηγική χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά, τότε παρατηρείται 

πληθώρα ορθογραφικών λαθών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαφής των παιδιών με κείμενα 

και λέξεις, αναπτύσσεται μία στρατηγική βασιζόμενη στην αποθήκευση των οπτικών 

αναπαραστάσεων των λέξεων στη μνήμη. Η μνημονική στρατηγική είναι αυτή που επιτρέπει 

στα παιδιά να ανασύρουν από το «οπτικό τους λεξικό» λέξεις που έχουν επεξεργαστεί 

νωρίτερα σε προηγούμενες περιπτώσεις και συνεπώς, η γραφή τους τους είναι γνωστή. Αυτή 

η στρατηγική είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της ορθογραφικής 

δεξιότητας. 
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Το θέμα που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα αναφορικά με τη χρήση της 

συγκεκριμένης στρατηγικής είναι εάν οι λέξεις αποθηκεύονται στη μνήμη ως ολότητα ή αν 

αποθηκεύονται μόνο κάποια τμήματα αυτών μεγαλύτερα από τα μορφήματα (όπως συλλαβές 

ή μορφήματα). Ακόμη, άλλο ένα ζήτημα αποτελεί εάν η ικανότητα ανάσυρσης των λέξεων 

από τη μνήμη αποτελεί πράγματι στρατηγική ή είναι απλώς μία διαδικασία. Η διαδικασία 

συμβαίνει αυτόματα, χωρίς προσπάθεια και ασυνείδητα. Επομένως, όταν οι συγγραφείς 

καλούνται να ορθογραφήσουν με βάση τη μνήμη, επειδή το κάνουν ασυνείδητα, επιτελούν 

διαδικασία. 

Η στρατηγική της αναλογίας προς γνωστές λέξεις αποτελεί την τρίτη στρατηγική που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παραχθεί ένα ορθογραφικά σωστό έργο. Η αρχή 

αυτής της στρατηγικής αποτελεί την παροχή της δυνατότητας στα παιδιά να 

χρησιμοποιήσουν πληροφορίες από λέξεις με ολοκληρωμένες ορθογραφικές αναπαραστάσεις 

στη μνήμη, οι οποίες έχουν κοινά ορθογραφικά μοτίβα με άγνωστες λέξεις. Σύμφωνα με τα 

ερευνητικά δεδομένα, δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί η ηλικία των παιδιών μετά την 

οποία είναι σε θέση να την χρησιμοποιήσουν (Αϊδίνης, 2010α). 

Τέλος, μία ακόμη ευρεύως διαδεδομένη στρατηγική ορθογραφημένης γραφής είναι η 

μορφολογική, προϋπόθεση της οποίας αποτελεί η ανάπτυξη των μορφο-συντακτικών 

γνώσεων, οι οποίες συμβάλλουν στο να μπορούν τα παιδιά να διαχωρίζουν και να 

αναγνωρίζουν τα μορφήματα από τα οποία αποτελείται μία λέξη και να συνειδητοποιούν ότι 

αυτά γράφονται με σταθερό τρόπο. Η χρήση της συγκεκριμένης στρατηγικής επιτρέπει την 

ορθή γραφή μεγάλου αριθμού λέξεων έχοντας έναν πολύ μικρότερο αριθμό ορθογραφικών 

αναπαραστάσεων αποθηκευμένων στη μνήμη (Αϊδίνης, 2010α). Αυτό, φυσικά, δεν είναι 

απόλυτο καθώς ορισμένες ερευνητικές μελέτες σε διαφανή και μη διαφανή ορθογραφικά 

συστήματα καταδεικνύουν ότι τα παιδιά στην ηλικία των 6 με 8 ετών μπορούν να αξιοποιούν 

τη γνώση τους για τη θεματική ρίζα και τα καταληκτικά επιθήματα όταν ορθογραφούν 

μορφολογικά σύνθετες λέξεις (Deacon & Bryant, 2006). 

Οι Donovan και Marshall (2016) ταξινόμησαν τις στρατηγικές στις εξής επτά 

κατηγορίες: φωνολογική ή φωνητική στρατηγική, μνημονική στρατηγική με αυτόματη 

ανάκληση, μνημονική στρατηγική με χρήση άλλης στρατηγικής, συνδυαστική χρήση 

μνημονικής και φωνολογικής στρατηγικής, στρατηγική αναλογίας προς γνωστή λέξη, 

στρατηγική ανάκλησης γραμματικού κανόνα, στρατηγική οπτικού ελέγχου και στρατηγική 

χρήσης της σύνταξης. 
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1. Φωνολογική ή φωνητική στρατηγική: Αυτή αφορά στην πιστή μετάφραση των 

φωνημάτων σε γραφήματα, όπου ο χρήστης συνήθως αιτιολογεί την γραφή μιας 

λέξης λέγοντας: «Νομίζω πως έτσι γράφεται…». 

2. Μνημονική στρατηγική με αυτόματη ανάκληση: Εδώ ο χρήστης ανασύρει 

αυτόματα από τη μνήμη την ορθογραφική αναπαράσταση της λέξης, είτε αυτή είναι 

λανθασμένη είτε όχι. Ο μαθητής αναμένεται να αιτιολογήσει την ορθογραφία μιας 

λέξης ως εξής: «Την έχω δει έτσι σε πολλά βιβλία». 

3. Μνημονική στρατηγική με χρήση άλλης στρατηγικής: Σ’ αυτή τη στρατηγική η 

λέξη ανασύρεται από τη μνήμη και το παιδί μπορεί να αιτιολογήσει τι προκάλεσε την 

απομνημόνευση της: «Ξέρω τη λέξη…έτσι είναι το όνομα που έχει το κατοικίδιο μου». 

4. Συνδυαστική χρήση μνημονικής και φωνολογικής στρατηγικής: Είναι η 

στρατηγική όπου ο χρήστης αυτής ανασύρει μέρος της λέξης από τη μνήμη και 

γράφει το υπόλοιπο βάση της γραφο-φωνημικής αντιστοίχισης. Έτσι, εάν ρωτήσουμε 

τον λόγο για τον οποίο ο μαθητής έγραψε τη λέξη ‘cuting’ με αυτόν τον 

συγκεκριμένο τρόπο, τότε μπορεί να απαντήσει: «Γνώριζα τη λέξη “cut” και 

πρόσθεσα το “ing”». 

5. Στρατηγική αναλογίας προς γνωστή λέξη: Ο χρήστης αυτής της στρατηγικής 

αναφέρεται σε άλλες λέξεις με ίδιο ή παρόμοιο μοτίβο για να γράψει τα ζητούμενα. 

Για παράδειγμα: «Η λέξη “fight” γράφεται όπως το “night” και το “right”». 

6. Στρατηγική ανάκλησης γραμματικού κανόνα: Ο χρήστης σε αυτή τη στρατηγική 

ανακαλεί κάποιον γραμματικό κανόνα για να γράψει τη λέξη: «έγραψα τη λέξη 

“walked” έτσι γιατί γνωρίζω ότι όταν θέλεις να γράψεις μία λέξη στον αόριστο 

προσθέτεις την κατάληξη “-ed”». 

7. Στρατηγική οπτικού ελέγχου: Η στρατηγική αυτή έχει να κάνει με τη γραφή των 

λέξεων με δύο ή περισσότερες μορφές και τον έλεγχο ποιας ταιριάζει καλύτερα 

οπτικά. Εν προκειμένω, όταν ο μαθητής καλείται να αιτιολογήσει την απάντησή του, 

εκείνος απαντά: «Έτσι μου μοιάζει πιο σωστή» ή «Αυτή με τις πιο πολλές συλλαβές 

πρέπει να είναι σωστή». 

8. Στρατηγική χρήσης της σύνταξης: Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται στην 

περίπτωση των ομόηχων λέξεων και ο χρήστης εξηγεί με βάση τη σύνταξη πώς 

πρέπει να γράψει τη λέξη. Για παράδειγμα: «Υπάρχουν δύο γραφήματα για τη 

συγκεκριμένη λέξη, το “threw the ball” και το “through the door”». 
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4. ΕΡΕΥΝΑ 
 

4.1. Επιλογή θέματος 
  

 Όντας η ίδια δίγλωσση, η ενασχόλησή μου με το θέμα της διγλωσσίας πάντοτε 

υπήρχε σαν σκέψη καθώς και η επιθυμία να εφαρμοστεί. Έχοντας διαβάσει έρευνες πάνω 

στο θέμα, κατέληξα, με τη βοήθεια της καθηγήτριας κ. Γρίβα Έλενας, να ασχοληθώ 

ουσιαστικά και σε βάθος με τη διγλωσσία των μαθητών που φοιτούν στο εκπαιδευτήριο 

«Όμηρος» της Κορυτσάς, όπου και δεν είχε εφαρμοστεί παρόμοια έρευνα. Η έρευνα 

επικεντρώνεται στις στρατηγικές που κάνουν χρήση οι μαθητές τόσο στην κατανόηση του 

γραπτού λόγου, όσο και στην παραγωγή του και κρίνονται μείζονος σημασίας προκειμένου 

οι ίδιοι να κατανοήσουν και να κατακτήσουν πλήρως τη δεύτερη για τους περισσότερους 

γλώσσα (Γ2), την ελληνική. 

 

4.2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην εξέταση των στρατηγικών 

ανάγνωσης και παραγωγής γραπτού λόγου σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι 

προέρχονται από δίγλωσσα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (αλβανικής καταγωγής) και φοιτούν 

στο δίγλωσσο περιβάλλον του Ελληνοαλβανικού σχολείου «Όμηρος». Συγκεκριμένα, τα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: 

 Καταγραφή του διγλωσσικού προφίλ των μαθητών. 

 Καταγραφή των γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές για να κατανοήσουν ένα κείμενο στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα. 

 Καταγραφή των γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές για να γράψουν ένα κείμενο στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα. 

 Καταγραφή των απόψεών τους και της επίγνωσής τους  ως προς τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία τους ως αναγνώστες και συγγραφείς στις δύο γλώσσες. 
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4.3. Πλαίσιο 
  

 Τα Εκπαιδευτήρια «Όμηρος» Κορυτσάς αποτελούν ένα πρότυπο σχολείο όχι μόνο για 

την Αλβανία αλλά και για την Ελλάδα, καθώς αφορούν στη δίγλωσση ανάπτυξη που 

παρέχουν. Το σχολείο «Όμηρος» Κορυτσάς ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 

και Επιστημών της Αλβανίας το 2004 (Καγιά, 2006), ενώ τα εγκαίνια του 

πραγματοποιήθηκαν το 2005 (Ράπτη, 2014). Η άδεια λειτουργίας του σχολείου δόθηκε στο 

όνομα του πολιτιστικού συλλόγου «Αδελφότητα», ενώ η χρηματοδότησή του 

πραγματοποιείται από την ελληνική κυβέρνηση μέσω του προγράμματος «Όμηρος» (Καγιά, 

2006). Πρόκειται για ιδιωτικό σχολείο εννιαετούς κύκλου φοίτησης, που λειτουργεί 

ακολουθώντας το δημόσιο αλβανικό εκπαιδευτικό σύστημα με την προσθήκη κάποιων 

μαθημάτων στα ελληνικά. Ο στόχος των εκπαιδευτηρίων «Όμηρος» είναι «να αποκτήσουν 

τα παιδιά δίγλωσση ποιοτική εκπαίδευση, πράγμα που θα είναι ένα είδος γέφυρας μεταξύ 

των δύο χωρών (σ.σ. Ελλάδας και Αλβανίας) με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οικονομικό, 

πολιτισμικό, κοινωνικό επίπεδο» (Καγιά, 2006). 

Παρόλο που το πρότυπο εκπαιδευτήριο «Όμηρος» στην Κορυτσά είναι ιδιωτικό, 

αποτελεί μείζονης σημασίας για τον ελληνικό πληθυσμό της Βορείου Ηπείρου καθώς η 

ελληνική γλώσσα δεν διδάσκεται σε δημόσια σχολεία. Αυτό συμβαίνει διότι η συγκεκριμένη 

περιοχή δεν αναγνωρίζεται ως μειονοτική από το αλβανικό κράτος. Επισημαίνεται δε, ότι 

ανέκαθεν έχει υπάρξει έντονο το ενδιαφέρον για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από 

τους ντόπιους κατοίκους, όπως μαρτυράται από την εκπαιδευτική δρααστηριότητα σχετικά 

με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Σύμφωνα με την Καγιά (2006), οι λόγοι φοίτησης των 

μαθητών στα φροντιστήρια είναι είτε προσωπικοί (καταγωγή από την ομογένεια, ύπαρξη 

συγγενών στην Ελλάδα) είτε οικονομικοί (επιθυμία για εργασία στην Ελλάδα), ενώ 

ποικίλουν και οι ηλικίες των μαθητών, όπως και τα επίπεδα ελληνομάθειας. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Χουλιάρα (2014) και της Καγιά (2006), το ίδρυμα 

αποτελεί ένα μεικτό γλωσσικά σχολείο και το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται σε ποσοστό 

65% στην αλβανική γλώσσα και σε ποσοστό 35% στην ελληνική. Οι εκπαιδευτικοί του 

σχολείου είναι είτε Αλβανοί πολίτες είτε Έλληνες πολίτες, αποσπασμένοι από το ελληνικό 

δημόσιο. Η μεταξύ τους σχέση παρουσιάζεται θετική με ύπαρξη επικοινωνίας και 

συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τα μαθήματα που διδάσκονται στα ελληνικά, είναι η 

Ελληνική γλώσσα, η Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Τεχνικά-Ζωγραφική, η Μουσική, η 

Γυμναστική και τα Αγγλικά (Ράπτη, 2014). Η ελληνική γλώσσα διδάσκεται για τρεις 

διδακτικές ώρες στις δύο πρώτες τάξεις του σχολείου και αυξάνεται στις τέσσερις στις 
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υπόλοιπες τάξεις. Από την παρούσα έρευνα διαπιστώνεται ότι η κατανομή προέλευσης των 

μαθητών είναι αλβανικής, ελληνικής και βλάχικης. Ωστόσο, παρατηρείται ότι υπάρχουν και 

αρκετές περιπτώσεις μαθητών/τριών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. 

Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις του σχολείου, αυτές περιλαμβάνουν «σύγχρονες 

κτιριακές εγκαταστάσεις, με αίθουσες εκδηλώσεων, γυμναστήριο και κάποιες αίθουσες 

εργαστηρίων, οι οποίες χρόνο με το χρόνο βελτιώνονται και ολοκληρώνονται». Το σχολείο 

βρίσκεται έξω από την πόλη της Κορυτσάς, στο δρόμο Κορυτσάς-Ερσέκας, «μέσα σ’ ένα 

καταπράσινο περιβάλλον», ενώ η μεταφορά των παιδιών εκεί γίνεται με σχολικό λεωφορείο 

(Χουλιάρας, 2014:168). 

 

4.4. Συμμετέχοντες 
 

Προφίλ Συμμετεχόντων 

 Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από εβδομήντα οκτώ (78) μαθητές εκ των 

οποίων τριάντα επτά (37) ήταν αγόρια και σαράντα ένα (41) κορίτσια που φοιτούσαν στο 

ελληνοαλβανικό σχολείο «Όμηρος». Απ’ αυτούς οι τριάντα έξι (36) φοιτούν στην Ε΄ τάξη 

και οι υπόλοιποι σαράντα δύο (42) στην ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Η έρευνα 

διεξήχθη στο ελληνικό σχολείο «Όμηρος» της Κορυτσάς. 

 Οι είκοσι οκτώ (28) μαθητές του δείγματος γεννήθηκαν στην Ελλάδα και οι πενήντα 

(50) στην Αλβανία, ενώ δέκα (10) μαθητές δήλωσαν ως μητρική γλώσσα την ελληνική, 

πενήντα εννέα (59) την αλβανική και εννέα (9) και τις δύο. Οι μαθητές πέρα από την 

ελληνική και την αλβανική γλώσσα διδάσκονται και την αγγλική. Αναφορικά με το προφίλ 

των μαθητών, κατατάσσεται και η ερώτηση σχετικά με τη γνώση άλλων γλωσσών, όπου το 

17% γνωρίζει ιταλικά, το 6% γερμανικά, το 5% τούρκικα, το 3% κινέζικα, το 1% ιαπωνικά, 

το 31% αγγλικά, το 8% βλάχικα, το 1% γαλλικά, ενώ μεγάλο ποσοστό (28%) δήλωσε ότι δεν 

γνωρίζει καμία άλλη γλώσσα. Από το σύνολο των μαθητών, το 22% δήλωσε ως γλώσσα 

αρεσκείας την ελληνική, ενώ το 78% άλλες, όπως: την αλβανική, την αγγλική, την ιταλική, 

τη γερμανική, την ισπανική και τη γαλλική. 

Μία ακόμη ουσιώδης ερώτηση αφορά στις πηγές ανάγνωσης των μαθητών στο σπίτι, 

όπου η συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό 54% αναφέρει τα βιβλία, το 17% τα παραμύθια, 

το 12% την τηλεόραση, το 12% το διαδίκτυο, το 4% τα περιοδικά και το 1% τα κόμιξ. 

Στη συνέχεια παρατίθενται και οι σχετικοί πίνακες. 
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Πίνακας 4.4.1. Τόπος γέννησης μαθητών 

 Ελλάδα Αλβανία 

Πλήθος Ποσοστό Πλήθος Ποσοστό 

Τόπος γέννησης 28/78 36% 50/78 64% 

 

Πίνακας 4.4.2. Μητρική γλώσσα μαθητών 

 Πλήθος Ποσοστό 

Ελληνική 10/78 13% 

Αλβανική 59/78 76% 

Ελληνική και Αλβανική 9/78 11% 

 

Πίνακας 4.4.3. Γλώσσα αρεσκείας των μαθητών 

 Πλήθος Ποσοστό 

Ιταλικά 13/78 17% 

Γερμανικά 5/78 6% 

Τούρκικα 4/78 5% 

Κινέζικα 2/78 3% 

Ιαπωνικά 1/78 1% 

Αγγλικά 24/78 31% 

Βλάχικα 6/78 8% 

Γαλλικά 1/78 1% 

Καμία 22/78 28% 

 

Πίνακας 4.4.4. Πηγές ανάγνωσης των μαθητών στο σπίτι 

 Πλήθος Ποσοστό 

Βιβλία 42/78 54% 

Παραμύθια 13/78 17% 

Τηλεόραση 9/78 12% 

Διαδίκτυο 10/78 12% 

Περιοδικά 3/78 4% 

Κόμιξ  1/78 1% 
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4.5. Μέθοδος – Διαδικασία 

 

Εργαλεία Έρευνας 

Το βασικό εργαλείο της παρούσας έρευνας είναι η χρήση του ερωτηματολογίου που 

αποτελεί τον πιο συνηθισμένο τρόπο συγκέντρωσης πληροφοριών σε σχέση με τις 

στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε 

ποσοτική μέθοδος με στοιχεία ποιοτικής μέσω ενός ερωτηματολογίου καταγραφής του 

προφίλ των μαθητών και διερεύνησης των αναγνωστικών τους αναγκών, το οποίο 

αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες. Σε αυτό επιλέχθηκε η ύπαρξη ερωτήσεων τόσο κλειστού 

όσο και ανοιχτού τύπου, ώστε τα αποτελέσματά της να συντίθενται και από δομημένου 

τύπου επιλέξιμες απαντήσεις, αλλά και από απαντήσεις οι οποίες διαμορφώνονται απευθείας 

από τους μαθητές με δημιουργικό τρόπο αντίστοιχα. 

Η βασική δομή του ερωτηματολογίου αποτελείται από τους εξής άξονες: 

 «Παρουσιάζω τον εαυτό μου», όπου οι συμμετέχοντες (μαθητές) καλούνται να 

συμπληρώσουν τα δημογραφικά τους στοιχεία (χώρα γέννησης, μητρική γλώσσα, 

χρήση της ελληνικής και της αλβανικής γλώσσας στο οικογενειακό περιβάλλον, 

γλώσσας αρεσκείας και εξωσχολικές πρακτικές γραμματισμού στην ελληνική και την 

αλβανική γλώσσα). 

 «Α. Διαβάζω στα ελληνικά», όπου οι συμμετέχοντες (μαθητές) καλούνται να 

απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τους λόγους ανάγνωσης, τις 

μαθησιακές τους προτιμήσεις ως προς την αναγνωστική τους συμπεριφορά και τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν για την κατανόηση του κειμένου. 

 «Α1. Μπορώ – δεν μπορώ», όπου οι συμμετέχοντες (μαθητές) αρχικά επιλέγουν τον 

βαθμό δυσκολίας αναφορικά με βασικές υποδεξιότητες κατανόησης κειμενικών 

ειδών και με τις αναγνωστικές τους δυσκολίες. Εν συνεχεία, καλούνται να 

καταγράψουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους κατά την ανάγνωση ενός 

κειμένου, ενώ ταυτόχρονα μπαίνουν σε σκέψεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα 

μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις τυχόν δυσκολίες τους. 

 «Β. Γράφω στα ελληνικά», όπου οι συμμετέχοντες (μαθητές) καλούνται να 

απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις στρατηγικές που ακολουθούν πριν 

και κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου. 
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 «Β1. Μπορώ – δεν μπορώ», όπου οι συμμετέχοντες (μαθητές) αρχικά επιλέγουν τον 

βαθμό δυσκολίας αναφορικά με βασικές υποδεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου. 

Εν συνεχεία, καλούνται να καταγράψουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους κατά 

τη γραφή ενός κειμένου, ενώ συγχρόνως μπαίνουν σε σκέψεις ως προς τον τρόπο με 

τον οποίο θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις τυχόν δυσκολίες τους. 

Η δομή που παρουσιάστηκε παραπάνω επαναλαμβάνεται και για το ερωτηματολόγιο 

της αλβανικής γλώσσας. Και τα δύο ερωτηματολόγια παρατίθενται στο παράρτημα της 

παρούσας εργασίας. 

Κατά την έναρξη της έρευνας δόθηκε στον κάθε μαθητή ατομικά το ερωτηματολόγιο 

για την ελληνική γλώσσα και την επόμενη μέρα δόθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο για την 

αλβανική. 

Τα δεδομένα του ερωτηματολογίου εισήχθησαν σε πίνακες Excel, αφού πρώτα έγινε 

αριθμητική τους κωδικοποίηση προκειμένου να καταστούν επεξεργάσιμα. 

  

Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 

Αξίζει να τονιστεί ότι η έρευνα  διεξήχθη έπειτα από άδεια που δόθηκε από τον 

Συντονιστή της Εκπαίδευσης στην Αλβανία κ. Σωτηρούδα Βασίλειο, τον Διευθυντή του 

Σχολείου Όμηρος κ. Φιλίππου Στέργιο και τον Υποδιευθυντή κ. Μπαμπούλα Θεμιστοκλή. 

Εξαρχής τονίστηκε τόσο στους δασκάλους όσο και στους μαθητές ότι πρόκειται για 

μία ανώνυμη διαδικασία. Η εν λόγω έρευνα διήρκησε από τις 6 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2019 

και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος. 

Κάθε συνάντηση είχε διάρκεια περίπου μιάμιση ώρα. 

Η διαδικασία έγινε από την ίδια την ερευνήτρια, η οποία μπήκε στις τάξεις, μοίρασε 

τα ερωτηματολόγια και ήταν παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας για να λύνει τυχόν 

απορίες των μαθητών που προέκυπταν. Αφού ενημέρωσε τους μαθητές σχετικά με την 

έρευνα, τους ρώτησε εάν ήθελαν να συμμετάσχουν.  Όλα τα παιδιά δέχτηκαν να 

συμμετάσχουν οικειοθελώς εκδηλώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου και στις δύο γλώσσες, καθώς οι μαθητές είπαν ότι δεν είχαν ξανακάνει 

κάτι παρόμοιο. 



[55] 
 

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Το παρόν κεφάλαιο συγκεντρώνει την αποτύπωση των δεδομένων που προέκυψαν 

από τα ερωτηματολόγια της έρευνας. Τα δεδομένα παρουσιάζονται διεξοδικά με τη μορφή 

πινάκων και αναλύονται τα ευρήματα της έρευνας. 

 

5.1. Δυνατά σημεία, δυσκολίες και προτάσεις για βελτίωση στις δύο 

γλώσσες 
 

Πίνακας 5.1.1. Δυνατά σημεία στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα 

 Ελληνικά Αλβανικά 

Αναφορά Ποσοστό Αναφορά Ποσοστό 

Προφορικός Λόγος 6/78 8% 26/78 33% 

Γραμματική 31/78 40% 13/78 17% 

Γραφή 6/78 8% 8/78 10% 

Ανάγνωση 24/78 30% 26/78 33% 

Ορθογραφία 11/78 14% 5/78 7% 

 

Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει τα δυνατά σημεία των μαθητών στην κατανόηση 

και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Σύμφωνα με αυτόν το 40% υπερισχύει στη 

γραμματική και το 30% στην ανάγνωση στην ελληνική γλώσσα και στον προφορικό λόγο και 

την ανάγνωση σε ίδιο ποσοστό 33% στην αλβανική. Ο μαθητής 33 αναφέρει: «Το δυνατό 

μου σημείο στην ελληνική γλώσσα είναι ρήματα γιατί τα αρέσω και είμαι καλά στα ρήματα». 

Είναι φανερό πως οι μαθητές υστερούν τόσο στον προφορικό λόγο όσο και τη γραφή στην 

ελληνική γλώσσα, καθώς αμφότερα δηλώθηκαν μόνο κατά 8% ότι είναι τα δυνατά τους 

σημεία. Αντίστοιχα, στην αλβανική γλώσσα υστερούν στην ορθογραφία με ποσοστό 7% και 

τη γραφή με ποσοστό 10%. Τέλος, το 14% δήλωσε ότι το δυνατό του σημείο είναι η 

ορθογραφία στην ελληνική και το 17% η γραμματική στην αλβανική. 
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Πίνακας 5.1.2. Δυσκολίες στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα 

 Ελληνικά Αλβανικά 

Αναφορά Ποσοστό Αναφορά Ποσοστό 

Ανάγνωση 14/78 18% - - 

Μη ενασχόληση με τη 

μελέτη της γλώσσας 
11/78 14% 2/78 3% 

Γραμματική 13/78 17% 20/78 26% 

Προφορικός Λόγος 9/78 12% - - 

Μετάφραση 4/78 5% - - 

Γραφή – Έκθεση 8/78 10% 28/78 36% 

Ορθογραφία 19/78 24% 6/78 7% 

Σημασιολογία - - 21/78 27% 

Σύνταξη - - 1/78 1% 

 

Στον πίνακα 5.1.2 αποτυπώνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο 

μάθημα της Γλώσσας. Όσον αφορά τα ελληνικά οι κυριότερες δυσκολίες που 

παρουσιάζονται για τους μαθητές είναι η ορθογραφία (24%), η ανάγνωση (18%) και η 

γραμματική (17%). Συγκεκριμένα, ο μαθητής 5 αναφέρει «Δυσκολεύομαι όταν δεν μιλάω», 

ενώ ένας άλλος (μαθητής 3) γράφει: «Δυσκολεύομαι όταν έχουμε ρήματα και πρέπει να την 

κάνουμε στην παθίτηκι φώνη». Αντίστοιχα στην αλβανική, οι κυριότερες δυσκολίες που 

παρουσιάζονται είναι η γραφή-έκθεση (36%), η σημασιολογία (27%) και η γραμματική 

(26%). Αντίθετα, οι μαθητές αντιμετωπίζουν μικρότερο βαθμό δυσκολίας στην ελληνική 

γλώσσα με τη μη ενασχόληση με τη μελέτη της γλώσσας(14%), τον προφορικό λόγο (12%), 

τη γραφή – έκθεση (10%) και τη μετάφραση (5%). Αντίστοιχα στην αλβανική 

αντιμετωπίζουν μικρότερο βαθμό δυσκολίας στην ορθογραφία (7%), στη μη ενασχόληση με 

τη μελέτη της γλώσσας (3%), και στη σύνταξη (1%). Χαρακτηριστική ήταν η έκφραση ενός 

μαθητή: «Δεν ξέρω με ποια σειρά να βάζω τις λέξεις», γεγονός που υποδηλώνει δυσκολίες 

στη σύνταξη. 

 

 

 

 

*Όπου παρατίθενται αποσπάσματα από τον αυτούσιο λόγο των παιδιών, έχει διατηρηθεί η ορθογραφία 

και τα σημεία στίξης. 
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Πίνακας 5.1.3. Προτάσεις για βελτίωση στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα 

 Ελληνικά Αλβανικά 

Αναφορά Ποσοστό Αναφορά Ποσοστό 

Περισσότερη Μελέτη 49/78 63% 32/78 42% 

Περισσότερος Προφορικός 

Λόγος 
4/78 5% - - 

Μελέτη Εξωσχολικών 

Βιβλίων 
12/78 15% 8/78 10% 

Βοήθεια από τον δάσκαλο 5/78 7% 15/78 19% 

Περισσότερη Γραφή 8/78 10% 23/78 29% 

 

Οι προτάσεις για βελτίωση στην εκμάθηση της γλώσσας παρουσιάζονται στον 

παραπάνω πίνακα. Σύμφωνα με αυτόν και όσον αφορά στην ελληνική γλώσσα το 63% των 

μαθητών τονίζει την περισσότερη μελέτη, το 15% τη μελέτη εξωσχολικών βιβλίων, το 10% 

την περισσότερη γραφή, το 7% τη βοήθεια από τον δάσκαλο και το 5% περισσότερο 

προφορικό λόγο. Αντιστοίχως στην αλβανική γλώσσα το 42% των μαθητών τονίζει την 

περισσότερη μελέτη, το 29% την περισσότερη γραφή, το 19% τη βοήθεια από τον δάσκαλο 

και το 10% τη μελέτη εξωσχολικών βιβλίων. 

 

5.2. Αποτελέσματα κατανόησης γραπτού λόγου 
 

Πίνακας 5.2.1. Λόγοι Ανάγνωσης κειμένων στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα 

 Ελληνικά Αλβανικά 

Αναφορά Ποσοστό Αναφορά Ποσοστό 

Διαβάζω για να μάθω κάτι 

που με ενδιαφέρει 
76/78 97% 75/78 96% 

Διαβάζω από περιέργεια 61/78 78% 68/78 87% 

Μου αρέσει πολύ η 

ελληνική/ αλβανική γλώσσα 
10/78 13% 14/78 18% 

Θέλω να μάθω ελληνικά/ 

αλβανικά καλύτερα  
15/78 19% 3/78 4% 

Μου αρέσει να μαθαίνω μία 

καινούργια γλώσσα 
8/78 10% 6/78 8% 

Θέλω να μάθω περισσότερα 

(γενικά) 
37/78 47% 54/78 69% 

Θέλω να παίζω 2/78 3% - - 

Θέλω να πάρω 10 6/78 8% 1/78 1% 
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Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές της 

έρευνας εφαρμόζουν τη διαδικασία της ανάγνωσης, οι οποίοι είναι ποικίλοι. Αρχικά, το 97% 

των μαθητών σχετικά με την ελληνική γλώσσα απάντησε θετικά ότι διαβάζει για να μάθει 

κάτι που το ενδιαφέρει, ενώ στην αλβανική γλώσσα αντίστοιχα το 96%. Έπειτα, το 78% των 

μαθητών διαβάζει από περιέργεια στην ελληνική και το 87% στην αλβανική. Ένας άλλος 

λόγος ανάγνωσης είναι το γεγονός ότι τους αρέσει η ελληνική γλώσσα σε ποσοστό 13%, ενώ 

η αλβανική σε ποσοστό 18%. Επίσης, η καλύτερη εκμάθηση της γλώσσας αντιπροσωπεύει 

το 19% του δείγματος για την ελληνική και το 4% για την αλβανική γλώσσα. 

Χαρακτηριστική είναι η απάντηση ενός μαθητή: «Θέλω να μάθω καλύτερα ελληνικά για να 

μπορώ να μιλάω με άλλα παιδιά όταν πάω Ελλάδα»* (μαθητής 17). Το 10% απάντησε ότι 

ένας λόγος ανάγνωσης είναι η επιθυμία για εκμάθηση μιας καινούργιας γλώσσας στην 

ελληνική και το 8% αντίστοιχα στην αλβανική. Επιπλέον, οι μαθητές βρίσκουν τη διαδικασία 

της ανάγνωσης σημαντική ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις τους γενικά. Αυτό φαίνεται από 

το 47% στην ελληνική και το 69% αντίστοιχα στην αλβανική. Ακόμη, σημαντικά μικρό 

ποσοστό (3% στην ελληνική και 0% στην αλβανική) δεν έγραψε ουσιαστικό λόγο, 

ανέφεροντας την επιθυμία για παιχνίδι. Μονάχα 8% στην ελληνική και 1% στην αλβανική 

ανέφερε ότι διαβάζει για να πάρει δέκα. 

 

Πίνακας 5.2.2. Τρόποι Ανάγνωσης κειμένων στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα 

 Ελληνικά Αλβανικά 

Αναφορά Ποσοστό Αναφορά Ποσοστό 

Κατανόηση επιμέρους 

λέξεων και έπειτα 

ολόκληρου του κειμένου  

43/78 55% 43/78 55% 

Επανάγνωση 25/78 32% 35/78 45% 

Αναζήτηση βοήθειας για 

άγνωστες λέξεις (γονείς, 

δάσκαλο) 

21/78 27% 8/78 10% 

Ανάγνωση για εκμάθηση 5/78 6% - - 

Αναζήτηση βοήθειας από 

ηλεκτρονικό λεξικό 
9/78 12% 9/78 12% 

Υπογράμμιση σημαντικών 

λέξεων 
14/78 18% 15/78 19% 

Αρχικά κατανόηση κάθε 

λέξης ξεχωριστά 
4/78 5% 11/78 14% 

Γρήγορη ανάγνωση κειμένου 21/78 27% 28/78 36% 

Απόκτηση σωστής άρθρωσης 10/78 13% - - 

Σημείωση άγνωστων λέξεων 4/78 5% 12/78 15% 

Καλύτερη κατανόηση 7/78 9% 10/78 13% 
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κειμένου 

Αργή ανάγνωση 38/78 49% 43/78 55% 

Ανάγνωση ανά παράγραφο 12/78 15% 5/78 6% 

Απάντηση ερωτήσεων 

κατόπιν επανάγνωσης 
73/78 94% 74/78 95% 

Εκμάθηση καινούργιων 

λέξεων 
9/78 12% 9/78 12% 

 

Οι τρόποι που χρησιμοποιούν οι μαθητές κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.2 και είναι ποικίλοι. Τόσο στην ελληνική όσο και στην 

αλβανική γλώσσα το 55% των μαθητών, ποσοστό λίγο μεγαλύτερο από το μισό, αρχικά 

κατανοεί επιμέρους λέξεις και έπειτα ολόκληρο το κείμενο.Από το σύνολο των παιδιών, το 

32% στην ελληνική και το 45% στην αλβανική κάνει χρήση της γνωστικής στρατηγικής της 

επανάγνωσης. Το 27% στην ελληνική και το 10% στην αλβανική δήλωσε ως τρόπο 

ανάγνωσης την αναζήτηση και χρήση βοήθειας, ζητώντας βοήθεια – κυρίως από την 

οικογένειά τους – για σημεία ή ζητήματα που προκύπτουν κατά την αναγνωστική διαδικασία, 

τα οποία δε γνωρίζουν: «Την υπογραμίζω και όταν πάω στο σπίτι μου τη λέει ο μπαμπάς μου 

κι άμα δεν ξέρει ρωτώ τη ξαδέρφη μου…» (μαθητής 28), ένας άλλος μαθητής διευκρινίζει 

«Ναι οι γονείς μου με βοηθούν, αλλά όχι και τόσο πολύ επειδή κι αυτοί δεν ξέρουν πολλά» 

(μαθητής 24), ενώ ένας άλλος μαθητής τονίζει: «Ρωτάω τον δάσκαλο και γράφω τι σιμένει 

πάνω στην λέξη. Όταν ρωτάω για όλλες τις λέξεις που δεν ξέρω είμαι έτιμη για να 

καταλαβένω όλλο τον κοίμενο» (μαθητής 57). Ένα μικρό ποσοστό 6% στην ελληνική 

γλώσσα δήλωσε ότι ο δικός του τρόπος ανάγνωσης είναι να διαβάζει για να μάθει κάτι. 

Ακόμη, το 12% και στις δύο γλώσσες ανέφερε ότι καταφεύγει στη βοήθεια από ηλεκτρονικό 

λεξικό. Η υπογράμμιση σημαντικών λέξεων αποτελεί έναν άλλο τρόπο που χρησιμοποιεί το 

18% των μαθητών στην ελληνική και το 19% στην αλβανική. Επιπλέον, το 5% στην 

ελληνική αρχικά κατανοεί την κάθε λέξη ξεχωριστά και το 14% αντίστοιχα στην αλβανική. 

Το 27% στην ελληνική γλώσσα προβαίνει σε γρήγορη ανάγνωση του κειμένου, ενώ στην 

αλβανική το ποσοστό είναι μεγαλύτερο και ανέρχεται σε 36%. 

Αξιόλογο είναι να αναφερθεί ότι το 13% των μαθητών στην ελληνική γλώσσα 

δήλωσε ότι διαβάζει προκειμένου να αποκτήσει σωστή άρθρωση και προφορά: «Όταν 

διαβάζω προσπαθό να λέω τα λέξεις με σωστό τρόπο» (μαθητής 77). Επιπρόσθετα, μόνο το 

5% στην ελληνική γλώσσα σημειώνει άγνωστες λέξεις και 15% στην αλβανική. Καλύτερη 

κατανόηση του κειμένου αποκτά μόλις το 9% στην ελληνική γλώσσα και το 13% στην 

αλβανική. Το 49% των μαθητών στην ελληνική γλώσσα και το 55% στην αλβανική γλώσσα 
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κάνουν αργή ανάγνωση. Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης το 15% στην ελληνική και το 

6% στην αλβανική γλώσσα κάνει ανάγνωση ανά παράγραφο. Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (94% 

στην ελληνική και 95% στην αλβανική γλώσσα) υποστηρίζει ότι δύναται να απαντήσει σε 

ερωτήσεις αναφορικά με το κείμενο κατόπιν επανάγνωσής του. Το 12% του συνόλου των 

μαθητών και στις δύο γλώσσες ανέφερε ότι μαθαίνει καινούργιες λέξεις κατά την ανάγνωση 

κειμενων. 

 

Πίνακας 5.2.3. Στρατηγικές κατανόησης κειμένων στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα 

 Ελληνικά Αλβανικά 

Αναφορά Ποσοστό Αναφορά Ποσοστό 

Χρήση τίτλου 55/78 71% 61/78 78% 

Αναγνώριση σημασίας 

άγνωστων λέξεων μέσω των 

συμφραζομένων 

43/78 55% 56/78 72% 

Χρήση συνδετικών λέξεων 61/78 78% 58/78 74% 

Εστίαση προσοχής 71/78 91% 73/78 94% 

Χρήση πηγών (λεξικών, 

βιβλίων και διαδικτύου) 
57/78 73% 55/78 71% 

Ενεργοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης 
62/78 79% 68/78 87% 

Συζήτηση με συμμαθητές 59/78 76% 60/78 77% 

Επισήμανση σημαντικών 

λέξεων 
56/78 72% 53/78 68% 

 

Σχετικά με τις στρατηγικές κατανόησης κειμένου, οι μαθητές απάντησαν ότι κάνουν 

χρήση του τίτλου σε ποσοστό 71% στην ελληνική και σε 78% στην αλβανική γλώσσα. 

Έπειτα, όπως επισημαίνεται στον Πίνακα 5.2.3, μικρότερος αριθμός παιδιών στην ελληνική 

(55%) και μεγαλύτερος (72%) στην αλβανική χρησιμοποιούν τη γνωστική στρατηγική 

εικασίας των άγνωστων λέξεων από τα συμφραζόμενα. Με στόχο την καλύτερη κατανόηση 

του κειμένου, το 78% στην ελληνική και το 74% στην αλβανική χρησιμοποιούν τις 

συνδετικές λέξεις, ως γνωστική στρατηγική. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 

(91% στην ελληνική και 94% στην αλβανική) καταγράφηκε στη γνωστική στρατηγική της 

εστίασης της προσοχής των μαθητών, που αποτελεί μία μεταγνωστική στρατηγική. 

Επίσης, σε πολύ μεγάλο βαθμό (το 73% των μαθητών στην ελληνική γλώσσα και το 

71% στην αλβανική) ανέφεραν τη χρήση λεξικού, βιβλίων ή του διαδικτύου προκειμένου να 

κατανοήσουν ένα κείμενο σε επίπεδο λεξιλογίου. Η μνημονική στρατηγική της 

ενεργοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε από μεγάλο 
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αριθμό μαθητών: από το 79% στην ελληνική και από το 87% στην αλβανική. Εν συνεχεία, το 

76% των παιδιών στην ελληνική γλώσσα και το 77% στην αλβανική δήλωσαν ότι συζητούν 

με τους συμμαθητές τους με σκοπό την κατανόηση κειμένων, γεγονός που αποτελεί μία 

κοινωνική στρατηγική. Τέλος, η υπογράμμιση – επισήμανση σημαντικών λέξεων συνιστά 

μία στρατηγική που εφαρμόζει το 72% των μαθητών στην ελληνική και το 68% στην 

αλβανική γλώσσα. 

 

Πίνακας 5.2.4. Υποδεξιότητες κατανόησης ποικίλων κειμενικών ειδών 

 Ελληνικά Αλβανικά 

Αναφορά Ποσοστό Αναφορά Ποσοστό 

Εξαγωγή νοήματος κειμένου 

Εύκολα 29/78 37% 42/78 54% 

Μέτρια 41/78 53% 34/78 44% 

Δύσκολα 8/78 10% 2/78 2% 

Κατανόηση χιουμοριστικής διάθεσης κειμένου 

Εύκολα 49/78 63% 51/78 65% 

Μέτρια 25/78 32% 27/78 35% 

Δύσκολα 4/78 5% - - 

Αναγνώριση κειμενικού είδους (αγγελία, συνταγή, γράμμα, παραμύθι) 

Εύκολα 29/78 37% 41/78 53% 

Μέτρια 37/78 47% 29/78 37% 

Δύσκολα 12/78 16% 8/78 10% 

Ικανότητα κατανόησης του αποδέκτη του κειμένου με βάση την τυπολογία του 

Εύκολα 38/78 49% 45/78 58% 

Μέτρια 31/78 40% 28/78 36% 

Δύσκολα 9/78 11% 5/78 6% 

 

Οι υποδεξιότητες κατανόησης κειμενικών ειδών καταγράφηκαν αναλυτικά στον 

Πίνακα 5.2.4, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ότι με ευκολία καταλαβαίνει τη 

χιουμοριστική διάθεση του κειμένου (63% στην ελληνική και 65% στην αλβανική), το 32% 

στην ελληνική και το 35% στην αλβανική δήλωσε «μέτρια» κατανόηση και το 5% 

«δύσκολα» στην ελληνική. Αξίζει να επισημανθεί ότι σε μακροεπίπεδο καταγράφηκε 

κατανόηση της ουσίας του συνολικού κειμένου με ευκολία από το 37% στην ελληνική και 

από το 54% στην αλβανική, με μέτρια δυσκολία από το 53% και το 44% αντίστοιχα και με 

δυσκολία από το 10% και το 2%. 

Όσον αφορά στην αναγνώριση του κειμενικού είδους, το 37% στην ελληνική κατέχει 

αυτήν την υποδεξιότητα με ευκολία, ενώ στην αλβανική γλώσσα το ποσοστό ανέρχεται στο 
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53%. Το 47% στην ελληνική και το 37% στην αλβανική δήλωσαν μέτρια αναγνώριση του 

κειμενικού είδους, ενώ παρουσιάζει δυσκολία το 16% στην ελληνική και το 10% στην 

αλβανική γλώσσα. Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική υποδεξιότητα αποτελεί αυτή της 

ικανότητας της κατανόησης του αποδέκτη του κειμένου με βάση την τυπολογία του, δηλαδή 

αν το κείμενο απευθύνεται σε επίσημο ή φιλικό πρόσωπο. Στην ελληνική το 49% δήλωσε ότι 

εύκολα κατανοεί τον αποδέκτη του κειμένου, το 40% μέτρια και το 11% δύσκολα. 

Αντίστοιχα στην αλβανική, το 58% εύκολα κατανοεί τον αποδέκτη του κειμένου, το 36% 

μέτρια και το 6% δύσκολα. 

 

Πίνακας 5.2.5. Δυσκολίες κατά την Ανάγνωση στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα 

 Ελληνικά Αλβανικά 

Αναφορά Ποσοστό Αναφορά Ποσοστό 

Δυσκολία κατανόησης άρθρου για αγαπημένη ομάδα 

Λίγο 68/78 87% 70/78 90% 

Πολύ 10/78 13% 8/78 10% 

Δυσκολίες κατανόησης ασκήσεων του βιβλίου της γλώσσας 

Λίγο  34/78 44% 49/78 63% 

Μέτρια 37/78 47% 25/78 32% 

Πολύ 7/78 9% 4/78 5% 

 

Ο παραπάνω πίνακας επισημαίνει τις δυσκολίες που οι μαθητές συναντούν κατά την 

αναγνωστική διαδικασία. Η πλειονότητα των μαθητών στην ελληνική γλώσσα δυσκολεύεται 

ελάχιστα (87%) και ένας μόνο μικρός αριθμός (13%) δήλωσε ότι δυσκολεύεται πολύ. 

Παρόμοια ποσοστά συναντούμε και στην αλβανική γλώσσα, όπου το 90% δυσκολεύεται λίγο 

και το 10% πολύ. Η δεύτερη ερώτηση αφορά στις δυσκολίες κατανόησης των ασκήσεων του 

βιβλίου της γλώσσας, όπου στην ελληνική το 44% δυσκολεύεται λίγο, το 47% μέτρια και 

μόνο το 9% πολύ. Αντίστοιχα στην αλβανική γλώσσα το 63% αντιμετωπίζει δυσκολία σε 

μικρό βαθμό, το 32% μέτρια και μόνο το 5% πολύ. 

 

5.3. Αποτελέσματα παραγωγής γραπτού λόγου 
 

Πίνακας 5.3.1. Στρατηγικές στο προσυγγραφικό στάδιο στην ελληνική και την αλβανική 

γλώσσα 
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 Ελληνικά Αλβανικά 

Αναφορά Ποσοστό Αναφορά Ποσοστό 

Καταγραφή σκέψεων 

Πάντα 34/78 44% 47/78 60% 

Σπάνια 31/78 40% 25/78 32% 

Ποτέ 13/78 16% 6/78 8% 

 

Μία γνωστική στρατηγική που χρησιμοποιούν οι μαθητές στο προσυγγραφικό στάδιο 

σε ικανοποιητικό βαθμό είναι να καταγράφουν πρώτα τις σκέψεις τους και στη συνέχεια να 

τις ενσωματώνουν μέσα στο κείμενο, οργανώνοντας τις ιδέες τους. Έτσι λοιπόν, το 44% 

ακολουθεί πάντα αυτή τη στρατηγική, το 40% σπάνια και το 16% ποτέ στην ελληνική 

γλώσσα. Αντίστοιχα στην αλβανική γλώσσα το 60% πάντα σημειώνει πρώτα κάποιες 

σκέψεις, το 32% σπάνια και το 8% ποτέ δεν ακολουθεί τη συγκεκριμένη στρατηγική, αλλά 

γράφει κατευθείαν το κείμενο. 

 

Πίνακας 5.3.2. Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της γραφής στην ελληνική και την αλβανική 

γλώσσα 

 Ελληνικά Αλβανικά 

Αναφορά Ποσοστό Αναφορά Ποσοστό 

Χρήση λεξικού ή χρήσιμων βιβλίων 

Πάντα 30/78 38% 37/78 47% 

Σπάνια 31/78 40% 28/78 36% 

Ποτέ 17/78 22% 13/78 17% 

Συζήτηση με συμμαθητές 

Πολύ 22/78 28% 30/78 38% 

Λίγο 44/78 56% 32/78 41% 

καθόλου 12/78 16% 16/78 21% 

Πρώτα σκέψη στη μητρική γλώσσα και μετά διαμόρφωση στη Γ2 

Ναι 63/78 81% 56/78 72% 

Διόρθωση ορθογραφικών και γραμματικών λαθών στο τέλος 

Πάντα 49/78 63% 56/78 72% 

Σπάνια 24/78 31% 17/78 22% 

Ποτέ 5/78 6% 5/78 6% 

Επανάγνωση για έλεγχο πληρότητας περιεχομένου 

Πάντα 53/78 68% 62/78 79% 

Σπάνια 24/78 31% 16/78 21% 

Ποτέ 1/78 1% - - 

 

Από τον παραπάνω πίνακα γίνονται κατανοητές οι στρατηγικές που κάνουν χρήση οι 

μαθητές κατά τη διάρκεια της γραφής. Στην ελληνική γλώσσα το 38% χρησιμοποιεί πάντα 
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λεξικό, το 40% σπανίως και το 22% ποτέ. Στον αντίποδα, στην αλβανική γλώσσα, οι μαθητές 

που πάντα συμβουλεύονται λεξικό ανέρχονται στο 47%, ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο απ’ ότι 

στην ελληνική γλώσσα. Παρόμοια περίπου ποσοστά συναντούμε ανάμεσα σε αυτούς που 

σπάνια το χρησιμοποιούν (36%) και σε αυτούς που ποτέ δεν κάνουν χρήση του (17%). 

Επιπλέον, οι μαθητές επιλέγουν να συζητήσουν με τους συμμαθητές τους το θέμα για το 

οποίο πρόκειται να γράψουν: το 28% πολύ, το 56% λίγο και το 16% καθόλου στην ελληνική, 

ενώ στην αλβανική γλώσσα: το 38% πολύ, το 41% λίγο και το 21% καθόλου. 

Εν συνεχεία, οι μαθητές προκειμένου να προβούν στην παραγωγή γραπτού λόγου, 

σκέφτονται πρώτα στη μητρική τους γλώσσα και έπειτα προσπαθούν να διαμορφώσουν τη 

σκέψη τους στην ελληνική ή την αλβανική, γεγονός που αποτελεί μία γνωστική στρατηγική. 

Αυτό συμβαίνει σε ποσοστό 81% στην ελληνική γλώσσα και σε ποσοστό 72% στην 

αλβανική. Ακόμη μία στρατηγική που οι μαθητές εφαρμόζουν είναι αυτή της διόρθωσης 

ορθογραφικών και γραμματικών λαθών, αφότου έχουν ολοκληρώσει το κείμενό τους που 

αποτελεί μεταγνωστική στρατηγική. Έτσι, λοιπόν, στην ελληνική γλώσσα το 63% κάνει 

πάντα χρήση της, το 31% σπάνια και το 6% ποτέ. Αντιστοίχως, στην αλβανική το 72% πάντα 

διορθώνει τα λάθη του, το 22% σπάνια και το 6% ποτέ. Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική 

μεταγνωστική στρατηγική που ακολουθούν οι μαθητές του δείγματος είναι ηεπανάγνωση για 

έλεγχο πληρότητας περιεχομένου. Στην ελληνική γλώσσα το 68% πάντα ελέγχει το κείμενό 

του, το 31% σπάνια και το 1% ποτέ. Στην αλβανική γλώσσα το 79% πάντα ξαναδιαβάζει το 

κείμενο για να δει αν έγραψε ό,τι χρειαζόταν, το 21% σπάνια και φαίνεται πως κανείς δεν 

αφήνει το κείμενο χωρίς να το ελέγξει.   

 

Πίνακας 5.3.3. Υποδεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου στην ελληνική και την αλβανική 

γλώσσα 

 Ελληνικά Αλβανικά 

Αναφορά Ποσοστό Αναφορά Ποσοστό 

Απάντηση ερωτήσεων 71/78 91% 75/78 96% 

Ικανότητα γραφής 

πλαγιότιτλου ανά παράγραφο 
66/78 85% 70/78 90% 

Σύνταξη περίληψης 63/78 81% 73/78 94% 

Ικανότητα εύρεσης 

συνώνυμων και αντώνυμων 

λέξεων  

55/78 71% 64/78 82% 

Η χρήση μη κατάλληλων λέξεων 

Συχνά 26/78 34% 60/78 77% 

Σπάνια 44/78 56% - - 
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Ποτέ 8/78 10% - - 

Σύνταξη προτάσεων με ολοκληρωμένο νόημα 

Συχνά 50/78 64% 69/78 88% 

Σπάνια 25/78 32% - - 

Ποτέ 3/78 4% - - 

Ικανότητα σύνταξης έκθεσης 57/78 73% 56/78 72% 

 

Στον παραπάνω πίνακα αναφέρονται οι υποδεξιότητες των μαθητών που 

ενεπλάκησαν στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου. Πρώτα απ’ όλα, η συντριπτική 

πλειοψηφία δύναται να απαντήσει γραπτώς στις ερωτήσεις που αφορούν στο κείμενο, σε 

ποσοστό 91% στην ελληνική γλώσσα και σε 96% στην αλβανική. Έπειτα, οι μαθητές – 

συγγραφείς σε ποσοστό 85% στην ελληνική γλώσσα έχουν την ικανότητα να γράψουν 

πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο, ενώ 90% στην αλβανική. Η σύνταξη περίληψης αποτελεί 

μία άλλη υποδεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου, η οποία χρησιμοποιείται σε ποσοστό 

81% των μαθητών στην ελληνική και σε ποσοστό 94% στην αλβανική. Το 71% των μαθητών 

στην ελληνική γλώσσα και το 82% στην αλβανική μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνώνυμες 

και αντώνυμες λέξεις που θα βρουν. 

Μία ακόμη υποδεξιότητα γραπτού λόγου των μαθητών είναι η αδυναμία τους να 

χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες λέξεις στην ελληνική γλώσσα· το 34% συχνά, το 56% 

σπάνια και το 10% ποτέ και στην αλβανική: το 77% συχνά, ενώ κανείς δεν δήλωσε σπάνια ή 

ποτέ. Επιπροσθέτως, οι μαθητές – συγγραφείς δήλωσαν ότι στην ελληνική γλώσσα μπορούν 

να συντάξουν προτάσεις με ολοκληρωμένο νόημα και μάλιστα το 64% συχνά, το 32% 

σπάνια, το 4% ποτέ και στην αλβανική το 88% συχνά, ενώ κανείς δεν δήλωσε σπάνια ή ποτέ. 

Τέλος, σχεδόν ίδια ποσοστά: το 73% στην ελληνική γλώσσα και το 72% στην αλβανική 

φαίνεται ότι διαθέτει την ικανότητα να συντάξει μία έκθεση.  

 

5.4. Δυσκολίες και προτάσεις για βελτίωση της κατανόησης και 

παραγωγής γραπτού λόγου 
 

Πίνακας 5.4.1. Αναγνωστικές δυσκολίες στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα 

 Ελληνικά Αλβανικά 

Αναφορά Ποσοστό Αναφορά Ποσοστό 

Άγνωστες λέξεις 40/78 51% 49/78 63% 
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Δύσκολες λέξεις 27/78 35% 26/78 33% 

Γραμματική 8/78 10% 3/78 4% 

Καμία δυσκολία 3/78 4% - - 

 

Ο πίνακας 5.4.1 επισημαίνει τις αναγνωστικές δυσκολίες, οι οποίες περιλαμβάνουν 

τόσο τις άγνωστες και δύσκολες λέξεις όσο και τη γραμματική. Σημαντικό ήταν το ποσοστό 

των μαθητών (51% στην ελληνική και 63% στην αλβανική) που ανέφεραν ότι 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε μικροεπίπεδο με τις άγνωστες λέξεις. Μια ακόμη σημαντική 

μερίδα μαθητών, το 35% στην ελληνική και το 33% στην αλβανική ανέφερε ότι για την 

καλύτερη κατανόηση του κειμένου συναντά δυσκολίες σε μικροεπίπεδο σε λέξεις δύσκολες, 

μεγάλες και σύνθετες, καθώς ο μαθητής 38 αναφέρει: «Οι λέξεις που έχουν πολλές συλαβές 

μου είναι δύσκολες», ενώ ένας άλλος: «Με δυσκολεύει ένα κείμενο με πολλές δύσκολες λέξεις 

και δεν μπορώ να το καταλάβω» (μαθητής 45). Επιπλέον, μία μικρή μερίδα μαθητών στην 

ελληνική (10%) και μία ακόμη μικρότερη στην αλβανική (4%) ανέφεραν δυσκολίες στη 

γραμματική κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Αξίζει να τονιστεί ότι στην ελληνική γλώσσα 

το 4% των μαθητών ανέφερε πως δεν αντιμετωπίζει καμία δυσκολία, ενώ στην αλβανική 

κανένας μαθητής δεν δήλωσε αυτό. 

 

Πίνακας 5.4.2. Προτάσεις για βελτίωση αναγνωστικών δυσκολιών στην ελληνική και την 

αλβανική γλώσσα 

 Ελληνικά Αλβανικά 

Αναφορά Ποσοστό Αναφορά Ποσοστό 

Γραμματική 22/78 28% 32/78 41% 

Περισσότερη ανάγνωση – 

προφορικός λόγος 
33/78 42% - - 

Σε άλλο μάθημα – άσχετη 

απάντηση 
14/78 18% 8/78 10% 

Περισσότερη γραφή 9/78 12% 38/78 49% 

 

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει τις προτάσεις για βελτίωση των αναγνωστικών 

δυσκολιών, όπως αυτές αποτυπώθηκαν από την αποδελτίωση των ερωτηματολογίων της 

έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, για την ελληνική γλώσσα οι τρόποι βελτίωσης που 

αναφέρθηκαν από τους μαθητές ήταν η περισσότερη ανάγνωση – προφορικός λόγος (42%), η 

καλύτερη γνώση της γραμματικής (28%), η απάντηση «σε άλλο μάθημα – άσχετη 

απάντηση» (18%) και τέλος, η περισσότερη γραφή (12%). Αντίστοιχα, για την αλβανική 

γλώσσα οι προτάσεις βελτίωσης ήταν η περισσότερη γραφή (49%) και με σχεδόν ίσο 



[67] 
 

ποσοστό η καλύτερη γνώση της γραμματικής (41%) με τελευταία επιλογή την απάντηση «σε 

άλλο μάθημα – άσχετη απάντηση» (10%). 

 

Πίνακας 5.4.3. Δυσκολίες κατά την παραγωγή γραπτού λόγου στις δύο γλώσσες  

 Ελληνικά Αλβανικά 

Αναφορά Ποσοστό Αναφορά Ποσοστό 

Καμία δυσκολία 2/78 3% 4/78 5% 

Λεξιλόγιο 16/78 21% 47/78 60% 

Άγνωστες λέξεις 30/78 38% 3/78 4% 

Τίτλος  2/78 3% 24/78 31% 

Γραμματική 28/78 35% - - 

 

Στον πίνακα 5.4.3 παρατίθενται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά 

την παραγωγή γραπτού λόγου. Όσον αφορά στην ελληνική γλώσσα, οι σημαντικότερες 

δυσκολίες που επεσήμαναν οι μαθητές είναι η ύπαρξη άγνωστων λέξεων (38%) («Αυτό που 

με δυσκολεύει πολύ είναι τα παράξενα λέξεις», μαθητής 47), η γραμματική (35%) και το 

λεξιλόγιο (21%). Αντίθετα, για την αλβανική γλώσσα οι σημαντικότερες δυσκολίες που 

αναφέρθηκαν ήταν το λεξιλόγιο (60%) και o τίτλος (31%). Λιγότερο σημαντική δυσκολία 

φαίνεται να είναι ο τίτλος (3%) στην ελληνική γλώσσα και αντίστοιχα η ύπαρξη άγνωστων 

λέξεων (4%) στην αλβανική γλώσσα. Τέλος, επισημαίνεται ότι υπήρξε και ένα μικρό 

ποσοστό μαθητών της τάξης του 3% για την ελληνική και του 5% για την αλβανική γλώσσα 

αντίστοιχα που υποστήριξε ότι δεν αντιμετωπίζει καμία δυσκολία κατά την παραγωγή του 

γραπτού λόγου. 

 

Πίνακας 5.4.4. Προτάσεις για βελτίωση κατά την παραγωγή γραπτού λόγου στις δύο 

γλώσσες  

 Ελληνικά Αλβανικά 

Αναφορά Ποσοστό Αναφορά Ποσοστό 

Γραμματική 12/78 15% 28/78 36% 

Ορθογραφία 16/78 21% 11/78 14% 

Περισσότερη ανάγνωση – 

προφορικός λόγος 
21/78 27% - - 

Σε άλλο μάθημα – άσχετη 

απάντηση 
16/78 21% - - 

Λεξιλόγιο 4/78 5% 5/78 6% 

Περισσότερη γραφή 9/78 11% 34/78 44% 
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Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τις προτάσεις για βελτίωση κατά την παραγωγή γραπτού 

λόγου. Όσον αφορά στην ελληνική γλώσσα οι σημαντικότεροι παράγοντες βελτίωσης που 

καταγράφηκαν ήταν η περισσότερη ανάγνωση – προφορικός λόγος (27%), η απάντηση «σε 

άλλο μάθημα – άσχετη απάντηση» (21%) και η ορθογραφία (21%). Ένας μαθητής 

επισημαίνει: «Για να ξεπεράσω αυτή τη δυσκολία θα μπορούσα να μάθω πολύ καλά την 

ελενική γλόσα και να την μιλάω» (μαθητής 43). Αντιστοίχως, και όσον αφορά στην 

αλβανική γλώσσα οι σημαντικότεροι παράγοντες βελτίωσης που καταγράφηκαν ήταν η 

περισσότερη γραφή (44%) και η γραμματική (36%). Οι υπόλοιπες επιλογές των μαθητών 

ήταν για την ελληνική γλώσσα η γραμματική (15%), η περισσότερη γραφή (11%) και το 

λεξιλόγιο (5%), ενώ για την αλβανική γλώσσα ήταν η ορθογραφία (14%) και τέλος το 

λεξιλόγιο (6%). 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

6.1. Συμπεράσματα της έρευνας 
 

Τα αποτελέσματα και τα στοιχεία που παρέχονται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας 

εργασίας οργανώθηκαν, μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν με σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την εν λόγω έρευνα. 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η εξέταση των στρατηγικών ανάγνωσης και 

παραγωγής γραπτού λόγου σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 

οποίοι προέρχονται από δίγλωσσα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (αλβανικής καταγωγής) και 

φοιτούν στο δίγλωσσο περιβάλλον του Ελληνοαλβανικού σχολείου «Όμηρος». Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαίωσαν τα ευρήματα προγενέστερων ερευνών 

που διεξήχθησαν αναφορικά με τη μελέτη της διγλωσσίας. 

Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, αποτυπώθηκε το διγλωσσικό προφίλ 

των μαθητών, όπου το 36% του δείγματος γεννήθηκε στην Ελλάδα και το 64% στην 

Αλβανία. Το 13% δήλωσε ως μητρική γλώσσα την ελληνική, το 76% την αλβανική και το 

11% και τις δύο. Οι μαθητές πέρα από την ελληνική και την αλβανική γλώσσα διδάσκονται 

και την αγγλική. Ακόμη ένα στοιχείο που προκύπτει για το προφίλ των μαθητών είναι ότι το 

72% αυτών δηλώνει τη γνώση άλλων γλωσσών. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η 

έρευνα της Cenoz (2013), η οποία καταδεικνύει ως χαρακτηριστικό πλεονέκτημα της 

διγλωσσίας τη συσχέτιση με τη γνώση τρίτης γλώσσας. Από το σύνολο των μαθητών, το 

22% δήλωσε ως γλώσσα αρεσκείας την ελληνική, ενώ το 78% άλλες, όπως: την αλβανική, 

την αγγλική, την ιταλική, τη γερμανική, την ισπανική και τη γαλλική. Ένα ακόμη 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα εξωσχολικά βιβλία αποτελούν την κύρια πηγή 

ανάγνωσης των μαθητών στο σπίτι σε ποσοστό 54%, γεγονός που συμβάλλει στην περαιτέρω 

ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη δεύτερη γλώσσα. Αντίστοιχο πόρισμα προκύπτει και 

από την έρευνα της Kalia (2007), με την οποία εξετάστηκε η συγκεκριμένη πρακτική σε 

Ινδούς δίγλωσσους μαθητές. 
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Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά στην καταγραφή των γνωστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να κατανοήσουν ένα 

κείμενο στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα. Από τα δεδομένα της έρευνας δεν 

προέκυψαν σημαντικές διαφορές ως προς την υιοθέτηση γνωστικών και μεταγνωστικών 

στρατηγικών μεταξύ της μητρικής και της ξένης γλώσσας. Το εύρημα αυτό συμπίπτει με τα 

αποτελέσματα μελέτης (Gursoy & Belet, 2008) που διενεργήθηκε με τυπικούς αναγνώστες 

και δεν κατέδειξε διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις γλώσσες. Άλλωστε, έρευνες (Sparks, 

Ganschow & Javorsky, 2008, Van Gelderen κ.ά., 2004) συνδέουν τις δεξιότητες των 

μαθητών στη μητρική τους γλώσσα με την ικανότητά τους να μάθουν μία δεύτερη/ ξένη 

γλώσσα, χαρακτηριστικό που ορίζεται ως διαγλωσσική μεταφορά. 

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι μαθητές προτιμούν σε συντριπτικό ποσοστό να 

διαβάζουν κείμενα του ενδιαφέροντός τους και στις δύο γλώσσες. Συνεπώς, η στοχευμένη 

παροχή κειμένων που εμπίπτουν του ενδιαφέροντός τους θα μπορούσε να αποτελέσει 

εργαλείο βελτίωσης της κατανόησης του γραπτού λόγου. 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες έκαναν χρήση διαφόρων στρατηγικών 

για τον έλεγχο ή/και τη βελτίωση της αναγνωστικής τους κατανόησης. Άλλωστε έχει 

καταδειχθεί σε προγενέστερες μελέτες η σημαντική σχέση μεταξύ επάρκειας στη γλώσσα 

στόχο και αποτελεσματικής επιλογής και χρήσης ποικίλων γνωστικών και μεταγνωστικών 

στρατηγικών (Bruen, 2001∙ Griffiths, 2003∙ Rahimi, Riazi & Saif, 2008). Συγκεκριμένα, οι 

πιο εύχρηστες γνωστικές στρατηγικές ανάγνωσης των μαθητών ήταν η «επανάληψη 

ανάγνωσης», η «χρήση λεξικού», η «χρήση τίτλων/ επικεφαλίδων» και η «εικασία από τα 

συμφραζόμενα». 

Η σκόπιμη χρήση λεξικού αποτελεί μια στρατηγική όπου οι μαθητές της παρούσας 

έρευνας καταφεύγουν όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα κατανόησης κειμένων. Όπως 

κατέδειξαν οι Laufer και Hulstijn (2001), οι μαθητές οι οποίοι αναζητούν τις άγνωστες λέξεις 

σε λεξικό όταν διαβάζουν ένα κείμενο, είναι πιο ικανοί να τις θυμούνται παρά όταν απλώς 

διαβάζουν ένα κείμενο. Οι μαθητές που έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά λεξικά μπορούν να 

αυξήσουν το εύρος απόκτησης του λεξιλογίου τους με μεγαλύτερη ευκολία (Knight, 1994). 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από αυτήν την έρευνα καθώς, η χρήση ηλεκτρονικών 

λεξικών δηλώθηκε από μεγάλο αριθμό των μαθητών. 

H προϋπάρχουσα γνώση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κατανοήση κειμένων, 

ενώ η συμβολή της στην κατανόηση της γλώσσας έχει αναδειχθεί μέσω της κατασκευής 
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θεωρητικών σχημάτων (schema theory). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία η γνώση αποθηκεύεται 

σε σχηματικές δομές που ονομάζονται σχήματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν την 

προϋπάρχουσα γνώση των ανθρώπων με οργανωμένο τρόπο και επηρεάζονται από την 

κουλτούρα τους (Pritchard, 1990). Τα σχήματα λοιπόν, αποθηκεύονται ιεραρχικά με τα πιο 

γενικά από αυτά να καταλαμβάνουν την κορυφή και τα πιο ειδικά να τοποθετούνται στο 

κάτω μέρος τους. Οι αναγνώστες επωφελούνται των σχημάτων με σκοπό να ερμηνεύσουν τη 

σημασία ενός κειμένου χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πλαίσιο από τη γνώση που έχει 

αποκτηθεί προγενέστερα και το περιεχόμενο του κειμένου. Με άλλα λόγια, το γνωσιακό 

υπόβαθρο του αναγνώστη βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το κείμενο στη 

προσπάθειά του να το ερμηνεύσει. Όπως επισημαίνει ο Nunan (1999), «ερμηνεύουμε αυτό 

που διαβάζουμε σε σχέση με αυτό που ήδη γνωρίζουμε, και ενσωματώνουμε αυτό που ήδη 

γνωρίζουμε στο περιεχόμενο αυτού που διαβάζουμε». 

Καταλήγοντας, τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης συνάδουν με εκείνα 

προηγούμενων ερευνών, σύμφωνα με τις οποίες οι αναγνώστες αναγνωρίζουν τις λέξεις 

κάνοντας χρήση του κειμενικού πλαισίου και είναι σε θέση να κατανοούν το συνολικό 

κείμενο χωρίς συνειδητή εστίαση προσοχής στο μικροεπίπεδο (Paris & Stahl, 2005∙Rupp, 

Vock, Harsch & Köller, 2008). Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν για την αναγνώριση του 

κειμενικού είδους αφορούν στη σύγκριση κειμένων με στόχο την εύρεση διαφορών και 

ομοιοτήτων στον τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένο (Wallace, 2001).  

Απαντώντας στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, διαπιστώνεται ότι οι μαθητές 

χρησιμοποιούν πληθώρα γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών για να γράψουν ένα 

κείμενο στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα. Το λεξιλόγιο διαδραματίζει μείζονα ρόλο 

στην ευχέρεια ανάγνωσης, αλλά και γραφής (Schmitt, 2002). 

Η μετάφραση ως ουσιώδης στρατηγική γραφής έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από 

πολλές έρευνες. Κάποιες απ’ αυτές έχουν εξετάσει την αποτελεσματικότητα της μεταφοράς 

των στρατηγικών γραφής που χρησιμοποιούνται στη μητρική γλώσσα προς τη δεύτερη/ ξένη 

γλώσσα (Cumming, 1990), τα αποτελέσματα των οποίων ίσως επηρεάζονται θετικά ή 

αρνητικά από την κοινωνιογλωσσική σχέση μεταξύ των δύο γλωσσών (Cohen & Brooks-

Carson, 2001). Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η παρούσα έρευνα στην οποία οι 

μαθητές καταφεύγουν στην διαδικασία της μετάφρασης από τη μητρική προς τη δεύτερη/ 

ξένη γλώσσα με στόχο την επιτυχή σύνθεση γραπτού λόγου και τελικά, την επίτευξη 

πλουσιότερου γλωσσικού περιεχομένου. Η νοερή μετάφραση μπορεί επίσης να 
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χρησιμοποιηθεί εποικοδομητικά κατά την διάρκεια της σύνθεσης, καθώς οι μαθητές έχουν 

αναφέρει ότι, όταν σκέφτονται πρώτα στη μητρική τους γλώσσα και μετά συνθέτουν στην 

δεύτερη/ ξένη γλώσσα, ενισχύεται η ανάπτυξη των ιδεών σε πολύ πιο ξεκάθαρο βαθμό 

(Cohen & Brooks-Carson, 2001). 

Επιπροσθέτως, η δημιουργία νοερής ή γραπτής περίληψης του κειμένου που 

πρόκειται να συνταχθεί μπορεί να ενταχθεί ως τμήμα της διαδικασίας σχεδιασμού 

παραγωγής γραπτού λόγου. Κατά τη διάρκεια του προσυγγραφικού σταδίου, συχνά 

χρησιμοποιείται η παραγωγή ιδεών, γεγονός που μειώνει το άγχος των μαθητών, καθώς αυτοί 

νιώθουν άνετα εάν εμπλακούν στη διαδικασία σχεδιασμού ή διαπραγμάτευσης στη μητρική 

τους γλώσσα. 

Τέλος, το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αφορά στην καταγραφή των απόψεών τους 

και της επίγνωσής τους ως προς τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους ως αναγνώστες και 

συγγραφείς στις δύο γλώσσες. Η πλειοψηφία των μαθητών συναντά ως κυριότερη 

αναγνωστική δυσκολία στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα τις άγνωστες λέξεις και 

προτείνει ως τρόπο βελτίωσης την περισσότερη ανάγνωση στην ελληνική γλώσσα. Σ’ αυτό 

το σημείο αξίζει να τονιστεί πως μέσα απ’ αυτήν την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές 

δήλωσαν ότι ο προφορικός λόγος στην ελληνική γλώσσα δύναται να λειτουργήσει ευνοϊκά 

τόσο στις δεξιότητες ανάγνωσης όσο και παραγωγής γραπτού λόγου. Για το ίδιο ερευνητικό 

ερώτημα βρέθηκε ότι οι βασικότερες δυσκολίες κατά την παραγωγή γραπτού λόγου στην 

ελληνική γλώσσα είναι η γραμματική και οι άγνωστες λέξεις, ενώ στην αλβανική σε υψηλό 

ποσοστό το λεξιλόγιο. 

Εν κατακλείδι, η όλη διαδικασία της παρούσας έρευνας αποτέλεσε μια απόπειρα για 

να αναδειχθούν αφενός οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για την κατανόηση και 

παραγωγή γραπτού λόγου και αφετέρου οι απόψεις τους για τη βελτιστοποίηση αυτών. 



[73] 
 

 

6.2. Περιορισμοί της έρευνας 

 

Όπως σε κάθε έρευνα που υπάρχει στη βιβλιογραφία, έτσι και η συγκεκριμένη 

υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς. 

Αρχικά, ως περιορισμός της έρευνας μπορεί να θεωρηθεί ότι εφαρμόστηκε σε 

περιορισμένο δείγμα και πιο συγκεκριμένα, μόνο στο σχολείο «Όμηρος» της Κορυτσάς και 

μόνο σε συγκεκριμένες τάξεις, την Ε’ και την ΣΤ’ του δημοτικού σχολείου. Επίσης, η εν 

λόγω έρευνα έγινε σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Φεβρουάριος 2019) και όχι σε βάθος 

χρόνου, όπου θα μπορούσαμε να εξάγουμε τυχόν ομοιότητες ή διαφοροποιήσεις στις 

απαντήσεις των μαθητών με την πάροδο του χρόνου. 

Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι μαθητές ερχόντουσαν σε επαφή 

με τη μέθοδο της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για πρώτη φορά. Συνεπώς, ενδέχεται η 

ποιότητα των δεδομένων που συμπληρώθηκαν να είναι ανεπαρκής. 

Ένας τελευταίος περιορισμός είναι ότι το εργαλείο της έρευνας αποτελούνταν μόνο 

από ερωτηματολόγια χωρίς να περιλαμβάνει τη διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης 

με την οποία θα μπορούσαν να συλλεχθούν περισσότερα ποιοτικά δεδομένα και σε 

περαιτέρω επίπεδο σχετικά αφενός με την αναγνωστική συμπεριφορά, δηλαδή τον τρόπο με 

τον οποίο οι μαθητές προσεγγίζουν ένα κείμενο προκειμένου να το αναγνώσουν και να το 

κατανοήσουν, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν για 

την επιτυχή διεκπεραίωση της αναγνωστικής διαδικασίας και αφετέρου με τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου και τις στρατηγικές που υιοθετούν. 
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6.3. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Το παρόν πόνημα είχε ως σκοπό την έρευνα και ανάδειξη των απόψεων των μαθητών 

Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού σχετικά με τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια τόσο 

της κατανόησης όσο και της παραγωγής γραπτού λόγου. 

Σε πρώτη φάση, τα δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία προβληματισμού 

για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πρότζεκτ συστηματικής εξάσκησης στρατηγικών, 

κατάλληλο για τις ιδιαίτερες ανάγκες των δίγλωσσων μαθητών. Ένα τέτοιο πρότζεκτ θα 

στοχεύει, αφενός στη βελτίωση της αναγνωστικής επίδοσης των αναγνωστών, αφού πρώτα 

εξοικειωθούν με την υιοθέτηση και εφαρμογή ποικίλων στρατηγικών και αφετέρου στη 

συστηματοποίηση της χρήσης των στρατηγικών ώστε να γίνουν ακόμη πιο αποτελεσματικοί. 

Μέσα από τη συστηματική εξάσκηση των στρατηγικών μπορεί να καλλιεργηθεί η συνειδητή 

προσοχή των μαθητών στη χρήση των στρατηγικών, αλλά επίσης να δοθούν ευκαιρίες στους 

μαθητές για να εκτεθούν και να εξασκηθούν σε μια σειρά από στρατηγικές από τις οποίες θα 

επιλέξουν αυτές που τους εξυπηρετούν και νοιώθουν άνετα να χρησιμοποιήσουν για τη 

διεκπεραίωση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (Cohen & Weaver, 1998). 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, όπου οι μαθητές δύνανται να αναπτύξουν τις 

μεταγνωστικές τους δεξιότητες και στρατηγικές, δηλαδή την επίγνωση των διαδικασιών 

μάθησης, τους δίνονται ευκαιρίες να σχεδιάσουν τη διαδικασία διεκπεραίωσης μιας 

δραστηριότητας, να παρακολουθούν τις επιδόσεις τους σε συνεχή βάση και να επιλύουν 

καταστάσεις/ «προβλήματα». Ένα τέτοιο διδακτικό πλαίσιο μπορεί να έχει ουσιώδη οφέλη 

στη γλωσσική καλλιέργεια και να συντελέσει εποικοδομητικά στην ενίσχυση των πρακτικών 

γραμματισμού των δίγλωσσων μαθητών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση και την αναβάθμιση 

των συνθηκών ένταξής τους στο σχολικό πλαίσιο. 

Επίσης, ως μελλοντική έρευνα προτείνεται η εφαρμογή της διαδικασίας της 

προφορικής εξωτερίκευσης με την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα ποιοτικά 

δεδομένα και σε περαιτέρω επίπεδο. 

Ακόμη, η συμμετοχή παιδιών και από άλλες τάξεις θα δώσει περισσότερα δεδομένα 

που θα ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία και θα μπορέσουν να συγκριθούν μεταξύ τους. 

Επιπροσθέτως, η έρευνα σχετικά με τις στρατηγικές θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν 

εφαρμοζόταν και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς οι αντιλήψεις των μαθητών 
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μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων ενδέχεται να διαφέρουν αναφορικά με αυτές της 

πρωτοβάθμιας. Τέλος, η συμμετοχή σε έρευνα μαθητών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου 

ίσως καλύψει μεγαλύτερο ηλικιακό εύρος και επιτρέψει να αναδειχθούν οι διαφορές που 

παρουσιάζονται από την πρωτοβάθμια έως το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

σχετικά με τη χρήση των στρατηγικών που επιλέγουν οι ίδιοι οι μαθητές. 
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Ανακτήθηκε στις 19/9/2019. 

https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17011
https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16208
http://dim-elekp-omhros.europe.sch.gr/index.php/ekpaideftiko-prosopiko
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Παρουσιάζω τον εαυτό μου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεννήθηκα στον / στην 

………………………………………. 

και κατοικώ στον / στην 

…………………………………..…. 

 

 

Στο σχολείο μαθαίνω τις 

γλώσσες………………

…………………………

…………………………

…………………   

Εκτός  από τις γλώσσες που μιλάω στο 

σπίτι και μαθαίνω στο σχολείο γνωρίζω 

και ……………………………………………………… 

Στο σπίτι 

βρισκω για να 

διαβάσω στα 

ελληνικά ή στα 

αλβανικά…………

……………………….

…………………....... 
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1. Το δυνατό μου σημείο στην ελληνική γλώσσα 

είναι........................................................................................................ 

......................................................................................................... 

2. Αυτό που μου αρέσει πολύ στην ελληνική γλώσσα είναι 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

 

3. Δυσκολεύομαι στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας όταν 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

4. Νομίζω ότι για να ξεπεράσω αυτή τη δυσκολία θα μπορούσα να 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Α. Διαβάζω στα ελληνικά 

 

Διαβάζω και καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι διαβάζω. 

 

1. Διαβάζω επειδή μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα για κάτι που με 

ενδιαφέρει. 

Διαβάζω από περιέργεια. 

Διαβάζω 

γιατί..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

2. Όταν διαβάζω ένα κείμενο στα ελληνικά, πρώτα καταλαβαίνω κάθε λέξη ξεχωριστά 

και ύστερα κατανοώ ολόκληρο το κείμενο. 

 

Ο δικός μου τρόπος για να κατανοήσω ένα κείμενο στα ελληνικά 

είναι..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

3. Όταν διαβάζω ένα κείμενο στα ελληνικά, στην αρχή το διαβάζω όλο γρήγορα για να 

καταλαβαίνω για τι μιλάει. 

 

Ο δικός μου τρόπος 

είναι..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

4. Όταν ξαναδιαβάζω το κείμενο, μπορώ να το καταλάβω καλύτερα και να απαντήσω 

στις ερωτήσεις του. 

 

Όταν ξαναδιαβάζω το κείμενο 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ναι  Όχι  

Ναι  Όχι  

Ναι  Όχι  
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5. Ο τίτλος ενός κειμένου με βοηθάει πολλές φορές να μαντέψω τι λέει, πριν ακόμη το 

διαβάσω. 

 

6. Όταν συναντώ άγνωστες λέξεις σε ένα κείμενο, μπορώ ναμαντέψω τη σημασία τους 

από το υπόλοιπο νόημα του. 

 

7.  Όταν σε ένα κείμενο υπάρχουν λέξεις όπως: δηλαδή, στη συνέχεια, τελικά, και άλλες, 

με βοηθούν να το καταλαβαίνω ευκολότερα. 

 

8. Για να καταλάβω ένα κείμενο, πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός/ή όταν το διαβάζω. 

 

9. Χρησιμοποιώ λεξικά, βιβλία και το ίντερνετ για να καταλάβω ένα κείμενο. 

 

10. Αν μου είναι γνωστό αυτό για το οποίο μιλάει το κείμενο, μπορώ εύκολα να το 

καταλάβω. 

 

11. Για να καταλάβω ένα κείμενο στα ελληνικά με βοηθάει να το συζητώ με τους 

συμμαθητές μου. 

 

12. Για να καταλάβω ένα κείμενο στα ελληνικά με βοηθάει να σημειώνω ό,τι νομίζω 

ότιείναι σημαντικό. 

 

Ναι  Όχι  

Ναι  Όχι  

Ναι  Όχι  

Ναι  Όχι  

Ναι  Όχι  

Ναι  Όχι  

Ναι  Όχι  

Ναι  Όχι  
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Μπορώ – δεν μπορώ 

1.Μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει ο συγγραφέας σε ένα ελληνικό κείμενο. 

 

 

2.Μπορώ να καταλάβω αν ο συγγραφέας γράφει στα ελληνικά με χιούμορ. 

 

 

3. Μπορώ να ξεχωρίσω μια αγγελία γραμμένη στα ελληνικά στην εφημερίδα από μια 

συνταγή, ένα γράμμα και ένα παραμύθι. 

 

 

 

4. Μπορώ να καταλάβω εάν ένα ελληνικό κείμενο απευθύνεται σε επίσημο ή φιλικόπρόσωπο 

(δήμαρχος, δάσκαλος/α, φίλος/η μου, ξάδερφος/η μου). 

 

 

5.Με δυσκολεύει να κατανοήσω ένα άρθρο στα ελληνικά για την αγαπημένη μου ομάδα. 

 

 

 

6. Με δυσκολεύει να κατανοήσω τι ζητούν οι ασκήσεις του βιβλίου της ελληνικής γλώσσας. 

 

Εύκολα Μέτρια Δύσκολα 

Εύκολα Μέτρια Δύσκολα 

Πολύ Λίγο Μέτρια 

Εύκολα Μέτρια Δύσκολα 

Λίγο Πολύ 

Εύκολα Μέτρια Δύσκολα 
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α) Για να καταλάβω ένα κείμενο στα ελληνικά με 

βοηθάει............................................................................................... 

............................................................................................................ 

 

β) Αυτό που με δυσκολεύει πολύ όταν διαβάζω ένα ελληνικό κείμενο 

είναι.................................................................................................... 

............................................................................................................ 

 

γ) Εκεί που θέλω να βελτιωθώ περισσότερο 

είναι..................................................................................................... 
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Β. Γράφω στα ελληνικά 

 

Γράφω και επικοινωνώ. 

 

1. Όταν μου ζητείται να γράψω ένα κείμενο στα ελληνικά, πρώτα γράφω κάποιες σκέψεις 

μου και μετά τις βάζω μέσα σε αυτό. 

 

 

 

2. Για να γράψω ένα κείμενο στα ελληνικά συχνά χρησιμοποιώ λεξικό ή άλλα βιβλία που 

νομίζω ότι θα με βοηθήσουν. 

 

 

3. Όταν γράφω ένα κείμενο στα ελληνικά, στο τέλος διορθώνωορθογραφικά και γραμματικά 

λάθη. 

 

 

4. Αφού γράψω ένα κείμενο στα ελληνικά, το ξαναδιαβάζω για να δω αν έγραψα ό,τι 

χρειαζόταν. 

 

 

5. Για να γράψω ένα κείμενο στα ελληνικά με βοηθάει να συζητάω με τους συμμαθητές μου. 

 

 

 

6. Για να γράψω ένα κείμενο στα ελληνικά το σκέφτομαι πρώτα στη μητρική μου γλώσσα 

και μετά προσπαθώ να το διαμορφώσω στα ελληνικά. 

Πολύ Λίγο Καθόλου 

Ναι  Όχι  

Πάντα Σπάνια Ποτέ 

Πάντα Σπάνια Ποτέ 

Πάντα Σπάνια Ποτέ 

Πάντα Σπάνια Ποτέ 
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Μπορώ – δεν μπορώ 

 

 

1. Μπορώ να απαντήσω γραπτώς σε ερωτήσεις που αφορούν στο κείμενο. 

 

2. Μπορώ να γράψω έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειμένου. 

 

3. Μπορώ να γράψω την περίληψη ενός κειμένου που διάβασα. 

 

4. Μπορώ να γράψω συνώνυμες και αντώνυμες λέξεις για αυτές που συναντώ μέσα στο 

κείμενο. 

 

5.  Προσπαθώ να γράψω στα ελληνικά, αλλά δεν γνωρίζω τις σωστές λέξεις. 

 

 

6. Μπορώ να γράψω προτάσεις στα ελληνικάπου έχουν ολοκληρωμένο νόημα. 

 

 

7. Μπορώ να γράψω μία έκθεση. 

 

8. Αυτό που με δυσκολεύει πολύ όταν γράφω ένα κείμενο στα ελληνικά 

είναι.......................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................. 

 

και γι’ αυτό, ο δικός μου τρόπος 

είναι......................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 

9. Εκεί που θέλω να βελτιωθώ περισσότερο 

είναι................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 

Συχνά Σπάνια Ποτέ 

π 

Ναι  Όχι  

Ναι  Όχι  

Ναι  Όχι  

Ναι  Όχι  

Συχνά Σπάνια Ποτέ 

π 

Ναι  Όχι  
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Prezantoj vetën time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam lindur në 

…………………………………….. 

Dhe banoj në 

…………………………………..…….. 

 

 

Në shkollë mësoj 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…   

Veç gjuhevë që flas në shtëpi dhe 

mësoj në shkollë, njoh dhe 

……………………………………………………… 

Në shtëpi gjej të 

lexoj në 

greqisht ose 

shqip…………

………………

……….………

…………....... 
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1. Pika ime e fortë në gjuhën shqipe është 

........................................................................................................ 

......................................................................................................... 

2. Ajo që më pëlqen më shumë në gjuhën shqipe është 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

 

3. Kam vështirësi në gjuhën shqipe kur 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

4. Për të kaluar këtë vështirësi do më ndihmonte 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
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Α. Lexoj shqip 

 

Lexoj dhe kuptoj, kuptoj çfarë lexoj. 

 

1. Lexoj sepse më pëlqen të mësoj gjëra të reja për diçka që më intereson. 

Lexoj për kuriozitet. 

Lexoj sepse 

............................................................................................................................................ ..........

........................................................................................................................................... 

 

2. Kur lexoj një tekst në shqip, në fillim kuptoj çdo fjalë veçanërisht dhe pastaj kuptoj të 

gjithë tekstin. 

 

Mënyra ime për të kuptuar një tekst në gjuhën shqipe është 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

3. Kur lexoj një tekst në shqip, në fillim e lexoj shpejt të gjithë për të kuptuar për çfarë bëhet 

fjalë. 

 

Mënyra ime është 

......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. ........................ 

 

4. Kur përsëris tekstin, mund t’a kuptoj më mirë dhe t’ju përgjigjem pyetjeve. 

 

Kur përsëris tekstin 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Po Jo 

Po Jo 

Po Jo 
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5.Titulli i një teksti më ndihmon shumë herë të imagjinoj për çfarë flet para se t’a lexoj. 

 

6. Në qoftë së një tekst ka fjalë të panjohura mundem të nxjerrë kuptimin nga fjalët e tjera të 

fjalisë.  

 

7. Kur në një tekst gjenden fjalë si: domethënë, pastaj, më në fund etj, më ndihmojnë t'a 

kuptoj më mirë. 

 

8. Për të kuptuar një tekst duhet të jem i/e vemëndshëm/me kur e lexoj. 

 

 

9. Përdor fjalor, libra dhe internetin për të kuptuar një tekst. 

 

10. Në qoftë se njoh temën e tekstit, mundem t’a kuptoj më mirë. 

 

11. Për të kuptuar një tekst në gjuhën shqipe, e kam më të lehtë t’a bisedoj me shokët/shoqet 

e klasës.  

 

12. Për të kuptuar një tekst në gjuhën shqipe, më ndihmon të mbaj shënime për ato që mendoj 

që janë të rëndësishme.

Po Jo 

Po Jo 

Po Jo 

Po Jo 

Po Jo 

Po Jo 

Po Jo 

Po Jo 
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Mundem – Nuk mundem 

 

1. Mundem të kuptoj çfarë do të thotë autori në një tekst shqip. 

 

 

2. Mundem të kuptoj në qoftë se autori shkruan në shqip me humor. 

 

 

3. Mundem të dalloj një lajmërim në gazetë në gjuhën shqipe nga një recetë, një letër 

dhe një përrallë. 

 

4. Mundem të kuptoj në qoftë se një shkrim në shqip i drejtohet një personaliteti (kryetar 

bashkie, mësues/se) ose një miku (shoku/shoqe, kushëri/rë) 

 

 

 

5. Kam vështirësi të kuptoj një artikull në shqip për skuadrën time të preferuar. 

 

 

 

6. Kam vështirësi të kuptoj çfarë kërkohet në ushtrimet e librit të gjuhës shqipe. 

 

E lehtë E mesme E vështirë 

vështirëvv

ështire 

E lehtë E mesme E vështirë 

 

E lehtë E mesme E vështirë 

E lehtë E mesme E vështirë 

Pak Shumë 

Pak Shumë E mesme 
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a) Për të kuptuar një tekst në shqip më ndihmon 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

b) Ajo për të cilën kam më shumë vështirësi kur lexoj një tekst shqip është 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

c) Atje ku dua të përmirësohem më shumë është 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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Β. Shkruaj në shqip 

 

Shkruaj dhe komunikoj 

 

1. Kur më kërkohet të shkruaj një tekst në shqip, më parë shkruaj disa mendime dhe 

pastaj hartoj shkrimin e kërkuar. 

 

 

2. Që të shkruaj një tekst në shqip, përdor shpesh fjalorin ose libra ndihmës.  

 

 

 

3. Kur shkruaj një tekst në shqip, në fund korrigjoj gabimet ortografike dhe gramatikore. 

 

 

 

4. Kur shkruaj një tekst në shqip, e lexoj përsëri që të sigurohem që kam shkruajtur atë 

që kërkohet. 

 

 

 

5. Që të shkruaj një tekst në shqip, më ndihmon të bisedoj me shokët/qet e klasës. 

 

 

 

 

Gjithmonë Rallë Kurrë 

shumë pak fare 

Gjithmonë Rallë Kurrë 

Gjithmonë Rallë Kurrë 

Gjithmonë Rallë Kurrë 
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Mundem – Nuk mundem 

 

1. Mundem të përgjigjem me shkrim në pyetjet që i përkasin tekstit. 

 

2. Mundem të shkruaj një titull për çdo paragraf të tekstit. 

 

 

3. Mundem të shkruaj përmbajtjen e një teksti që lexova. 

 

4. Mundem të shkruaj sinonime dhe antonime për fjalët që gjej në tekst. 

 

 

5. Përpiqem të shkruaj në shqip dhe kur nuk njoh mirë fjalët e sakta. 

 

6. Mundem të shkruaj në greqisht fjali të plota dhe me kuptim. 

 

 

7. Mundem të shkruaj një hartim. 

 

8. Ajo që kam më shumë vështirësi kur shkruaj një tekst në shqip është 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

Prandaj mënyra ime është 

...................................................................................................................................... . 

....................................................................................................................................... 

 

9. Atje ku dua të përmirësohem më shumë është 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

 

Po Jo 

Po Jo 

Po Jo 

Po Jo 

Po Jo 

Po Jo 

Po Jo 
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