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Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία μελετά την χρήση μαθησιακών στρατηγικών για την 

εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας από μαθητές Ε’ Δημοτικού, ΣΤ’ 

Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των 

στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ που μαθαίνουν 

την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα ώστε να κατανοήσουν και να παράξουν γραπτό 

λόγο. Συγκεκριμένα η εργασία στοχεύει: α)στη διερεύνηση των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές πριν την ανάγνωση, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και μετά 

την ολοκλήρωση της αναγνωστικής διαδικασίας και β)στη διερεύνηση των στρατηγικών 

που χρησιμοποιούν οι μαθητές πριν την παραγωγή γραπτού λόγου, κατά τη διάρκεια και 

μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής.  

Αρχικά, γίνεται ανασκόπηση της υπάρχουσας ελληνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας που αφορά στη διγλωσσία, τις στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης, την 

ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων και τη χρήση στρατηγικών καθώς και στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δίγλωσσοι μαθητές. Η συγκεκριμένη έρευνα, στην 

οποία συμμετείχαν 14 μαθητές,   πραγματοποιήθηκε την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαΐου 

του 2021. Βασικό εργαλείο ήταν οι προσωπικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις και η  

διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης, τα δεδομένα των οποίων αναλύθηκαν 

ποιοτικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν την περιορισμένη χρήση των 

στρατηγικών, από την πλευρά των μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ, στην 

αναγνωστική διαδικασία και την παραγωγή γραπτού λόγου και τη σημαντικότητα της 

διδασκαλίας των στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης με στόχο την αξιοποίησή τους από 

τους μαθητές για την ομαλή σχολική ένταξή τους   αλλά και τη δόμηση της κοινωνικής 

τους ταυτότητας. 

 

Λέξεις-κλειδιά: διγλωσσία, ταξινομία στρατηγικών, γλωσσικές δεξιότητες, στρατηγικές 

κατανόησης γραπτού λόγου, στρατηγικές παραγωγής γραπτού λόγου. 
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Abstract 
This paper studies the use of learning strategies for the learning of Greek as a 

second or foreign language by students of 5th grade, 6th grade and 1st grade. The aim of 

this research is to investigate the strategies used by students with an immigrant profile 

who learn Greek as a second or foreign language in order to understand and produce 

written speech. Specifically, the work aims: a)to explore the strategies used by students 

before reading, during reading and after the completion of the reading process and b)to 

explore the strategies used by students before the production of written speech, during the 

duration and after the completion of the writing. 

The above objectives will be achieved through the review of the existing Greek 

and international literature on bilingualism, language learning strategies, the development 

of language skills and the use of strategies as well as the problems faced by bilingual 

students and the research conducted during the period February-May 2021 in which 14 

students participated. The research was conducted through personal semi-structured 

interviews and the method of oral externalization whose data were qualitatively analyzed. 

The results of the research showed the limited use of strategies in the reading process and 

the production of written language and the importance of teaching language learning 

strategies in order to be used by students for their smooth integration into the second 

language community and the structure of their social identity. 

 

Key words: Bilingualism, strategy taxonomy, language skills,  reading strategies, writing 

strategies 
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Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια η Ελλάδα αποτελεί χώρο υποδοχής μεταναστών από 

διάφορες χώρες. Η μαζική μετανάστευση στην Ελλάδα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990.Με πληθυσμό μεγαλύτερο των 400,000 στην Ελλάδα, οι Αλβανοί αποτελούν 

την μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα μεταξύ των μεταναστών, ανερχόμενοι στο 57.5% του 

καταγεγραμμένου μεταναστευτικού πληθυσμού (Lyberaki & Maroukis, 2005 αναφορά 

στο Gkaintartzia, Chatzidaki & Tsokalidou, 2015). Σύμφωνα με τους Gogonas και 

Michael (2014), δεν είναι διαθέσιμα έγκυρα δεδομένα του ακριβή αριθμού Αλβανών 

μεταναστών στην Ελλάδα, και ένας τέτοιος υπολογισμός είναι δύσκολο να γίνει, καθώς 

υπάρχει μεγάλη μετακίνηση από και προς ,μεταξύ των δύο χωρών. 

Η μαζική μετανάστευση στην Ελλάδα άλλαξε και τον σχολικό πληθυσμό ριζικά. 

Εκτός από τα παιδιά Αλβανών μεταναστών υπάρχουν παιδιά από γειτονικές βαλκανικές 

χώρες, χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, και σε μικρότερο βαθμό από την Μέση 

Ανατολή, την Αφρική και την Ασία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από το Ινστιτούτο 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (IPODE,2009,αναφορά Κηπουροπούλου 2020), το 2008-

2009 μαθητές που γεννήθηκαν από ξένους και «επαναπατρισμένους» Έλληνες γονείς 

αποτελούσαν περίπου το 10% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή 134.562 από 1.308.179 

μαθητές. Σχεδόν τα ¾ των ξένων γεννημένων μαθητών ήταν Αλβανικής καταγωγής. 

Ωστόσο σύμφωνα με τη Ρεβυτιάδου (2012), το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 77,6 % το 

2010-2011. 

Ο μεταναστευτικός πληθυσμός που διαμένει στην Ελλάδα δραστηριοποιείται 

κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και εκπαιδευτικά. Βασική παράμετρος της ομαλής 

ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία αποτελεί η χρήση της ελληνικής 

γλώσσας. Είναι εμφανές ότι η εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας θα 

πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και να σχεδιάζονται τα κατάλληλα προγράμματα 

ώστε η ένταξή των μεταναστών να πραγματοποιείται ομαλά και αποτελεσματικά. 

Η ομαλή ένταξη των μαθητών σε σχολική τάξη με συνομήλικους που έχουν ως 

μητρική γλώσσα την ελληνική είναι ανέφικτη καθώς στην Ελλάδα ακολουθήθηκε η 

αφομοιωτική πολιτική η οποία αποδείχθηκε αναποτελεσματική καθώς μέχρι και σήμερα 

δεν αξιοποιείται το γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών /μαθητριών. 

Πολλοί από αυτούς τους μαθητές μπαίνουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με 
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ανύπαρκτη ή περιορισμένη γνώση της ελληνικής γλώσσας γεγονός που εμποδίζει την 

παρακολούθηση του γλωσσικού μαθήματος και όλων των άλλων μαθημάτων. Λόγω της 

χαμηλής επίδοσής τους παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας που οδηγούν 

συχνά σε σχολική διαρροή.  

Έρευνες ωστόσο έχουν δείξει ότι το γλωσσικό, πολιτισμικό και κοινωνικό 

υπόβαθρο των μεταναστών, το οποίο δε λαμβάνεται υπόψη στο αφομοιωτικό μοντέλο 

αποτελούν σημαντικές  παραμέτρους στην ομαλή ένταξη των μεταναστών καθώς επίσης 

και ότι η εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη 

διδασκαλία και τη χρήση στρατηγικών που θα βοηθήσουν τους μαθητές στην κατάκτηση 

της ελληνικής ως Γ2 ή ΞΓ. 

Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι η διερεύνηση των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ, για να μάθουν την ελληνική ως 

δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Μέσα από την διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης 

επιχειρήθηκε η διερεύνηση των ερωτημάτων: 

1) Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν οι μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ πριν, κατά 

και μετά την ανάγνωση ώστε να κατανοήσουν το γραπτό λόγο; 

2) Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν οι μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ πριν, κατά 

τη διάρκεια και μετά την παραγωγή  γραπτού λόγου; 

Αναφορικά με τη δομή της εργασίας, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές 

έννοιες και ορισμοί που αφορούν τον δίγλωσσο μαθητή και τα χαρακτηριστικά του όπως 

είναι ο ορισμός της διγλωσσίας, οι τύποι διγλωσσίας και η διγλωσσική επάρκεια, η 

διαπολιτισμική ικανότητα σε σχέση με τη δίγλωσση εκπαίδευση, οι μύθοι που 

επικρατούν σχετικά με τη διγλωσσία, τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας σε γλωσσικό και 

γνωστικό επίπεδο, τα χαρακτηριστικά του λόγου του δίγλωσσου μαθητή/ομιλητή καθώς 

και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δίγλωσσος μαθητής στην Ελλάδα. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ορισμός των στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης, τα 

χαρακτηριστικά τους καθώς και ταξινομίες των στρατηγικών που αναφέρεται στην 

βιβλιογραφία. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι τέσσερις βασικές 

γλωσσικές δεξιότητες, η κατανόηση και η παραγωγή γραπτού λόγου και οι στρατηγικές 

που χρησιμοποιούνται. Στο τέταρτο κεφάλαιο καθορίζεται το αντικείμενο και ο σκοπός 

της έρευνας. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των δεδομένων και η εξαγωγή 

αποτελεσμάτων. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η εξαγωγή συμπερασμάτων και η διατύπωση 

προτάσεων. Ακολουθεί η βιβλιογραφία και η παράθεση των παραρτημάτων. 
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Κεφάλαιο 1ο 

Ο δίγλωσσος μαθητής και τα χαρακτηριστικά του 
 

1.1 Ορισμός Διγλωσσίας 

Σύμφωνα με τον Fishman (2014) oι διαστάσεις του πεδίου της διγλωσσίας και της 

γλωσσικής επαφής καθορίστηκαν  στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στον 

Καναδά στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και στις αρχές της δεκαετίας του 1950. 

Πρωτοπόροι υπήρξαν οι ακαδημαϊκοί: Leopold, Haugen, Weinreich και Mackey. Οι τρείς 

πρώτοι είχαν την θέση καθηγητή γερμανικής γλώσσας σε αμερικανικά πανεπιστήμια ενώ 

ο Μackey ήταν αγγλόφωνος καθηγητής γλωσσολογίας στο  γαλλο-καναδικό 

πανεπιστήμιο Lava. 

Η διγλωσσία έχει προσδιοριστεί εννοιολογικά από πολλούς ερευνητές: 

O Weinreich (1953, σ.1), όντας ένας από τους πρωτοπόρους των δίγλωσσων 

σπουδών, διατύπωσε έναν από τους πιο άμεσους ορισμούς: «Η πρακτική της 

χρησιμοποίησης εναλλακτικά δύο γλωσσών θα ονομάζεται διγλωσσία». «O Weinreich 

υιοθετεί τον όρο συνδυαστική διγλωσσία για οποιονδήποτε ομιλητή που μαθαίνει πάνω 

από μια γλώσσα, είτε κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας όπου μαθαίνει δύο ή 

περισσότερες μητρικές γλώσσες είτε τελειοποιώντας αργότερα την εκμάθηση της 

δεύτερης γλώσσας». 

O Mackey (1970, σ.555) εξέλιξε τον ορισμό του Weinrech για τη διγλωσσία: 

«Πρέπει συνεπώς να θεωρούμε ως διγλωσσία την εναλλακτική χρησιμοποίηση δύο 

γλωσσών από το ίδιο άτομο».  

Σύμφωνα με τον Bloomfield (1933, σσ.55-56) διγλωσσία είναι ο «εγγενής 

έλεγχος δύο γλωσσών». Ωστόσο, επίσης παρατηρεί, ότι «κάποιος δεν μπορεί να 

προσδιορίσει τον βαθμό ευχέρειας χρήσης της γλώσσας κατά τον οποίο ένας ξένος 

ομιλητής μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι δίγλωσσος καθώς μια τέτοια διάκριση είναι 

σχετική».  

Ο Beardsmore (1982) επιβεβαιώνει τον Mackey και ορίζει περαιτέρω ότι «η 

διγλωσσία πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογεί την παρουσία δύο τουλάχιστον 

γλωσσών στο ίδιο άτομο, υπενθυμίζοντας ότι η ικανότητα χρησιμοποίησης των γλωσσών 

αυτών μπορεί να είναι αλλά μπορεί και να μην είναι ίση, και ο τρόπος που αυτές οι δύο ή 

οι περισσότερες γλώσσες χρησιμοποιούνται παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 

Σύμφωνα με τον Wei (2000, σ.7) η διγλωσσία περιγράφει αρχικά κάποιον που 

χρησιμοποιεί δύο γλώσσες. Ωστόσο, για να θεωρηθεί ένα άτομο ως δίγλωσσο θα πρέπει 
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να ληφθούν υπόψιν και άλλοι παράγοντες. Μέσα σε αυτούς περιλαμβάνεται ο 

προσδιορισμός του βαθμού ευχέρειας που απαιτείται και στις δύο γλώσσες και κατά 

πόσο έχει σημασία ή όχι μόνο η ομιλία. Ο Wei αμφισβήτησε αν η δυνατότητα γραφής, 

ανάγνωσης και κατανόησης της άλλης γλώσσας καθιστά ένα άτομο δίγλωσσο.  

Το πεδίο της διγλωσσίας είναι πολύπλοκο και αυτό είναι που εν μέρει κάνει τον 

ορισμό της διγλωσσίας μια δύσκολη υπόθεση. Σύμφωνα με τους Olvera και Olvera 

(2015) δεν υπάρχει μία παγκόσμια αποδεκτή σταθερά του βαθμού ικανότητας που 

απαιτείται για να λειτουργήσει ένα άτομο ως δίγλωσσο. Εκτός από αυτό οι ορισμοί 

προέρχονται από διαφορετικά πεδία συμπεριλαμβανομένης της γλωσσολογίας, 

ψυχογλωσσολογίας, κοινωνιογλωσσολογίας και εκπαιδευτικών και διεθνών σπουδών. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάθε πεδίο να δίνει έμφαση σε συγκεκριμένες πτυχές της 

διγλωσσίας αγνοώντας τις άλλες και αυτό είναι που κάνει κάθε ορισμό ελλιπή.  

 

1.2 Τύποι διγλωσσίας και διγλωσσική επάρκεια 

Σύμφωνα με τον Cummins (1992) υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η απόκτηση 

δύο ή περισσότερων γλωσσών συνεπάγεται  θετικές συνέπειες στη μεταγνωστική 

ανάπτυξη καθώς επίσης τα παιδιά που είχαν αποκτήσει αλφαβητισμό σε δύο γλώσσες 

είχαν πολύ καλύτερη απόδοση στην εκμάθηση μιας τρίτης γλώσσας σε σχέση με τα 

παιδιά που προέρχονταν από μονογλωσσικό υπόβαθρο.  

Έρευνα της UNESCO το 1976 που σκοπό είχε να μελετήσει την εξέλιξη των 

δίγλωσσων μαθητών απέδειξε ότι τα παιδιά που είχαν αποκτήσει τη μητρική τους 

γλώσσα σε ικανοποιητικό επίπεδο, είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να την 

καλλιεργούν στο περιβάλλον τους αλλά και να την χρησιμοποιούν στην εκμάθηση της 

νέας γλώσσας. Συμπέρασμα της έρευνας αυτής ήταν ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί η 

μητρική γλώσσα σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε να μπορέσει να αποτελέσει τη βάση για την 

εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας. Η μητρική γλώσσα αποτελεί μια αναγκαία προϋπόθεση 

στη ψυχική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και της συναισθηματικής, διανοητικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης του. Το να αρνείται κανείς σε ένα παιδί να μάθει τη μητρική του 

γλώσσα αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων της μειονότητας και ισοδυναμεί με την 

μην αποδοχή της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής του κληρονομιάς. 

Προκειμένου να οριστεί η διγλωσσία σημαντικό είναι να οριστεί και η μητρική 

γλώσσα. 
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1.2.1 Μητρική γλώσσα / Πρώτη γλώσσα 

Όπως και για τη διγλωσσία έτσι και για τη μητρική γλώσσα δεν υπάρχει ένας 

μοναδικός ορισμός, ευρέως αποδεκτός. 

Σύμφωνα με τη Skutnabb-Kangas (1981,σσ.12-57) η μητρική γλώσσα ενός ατόμου 

ορίζεται βάσει 

• της καταγωγής (origin): η γλώσσα/ες που μαθαίνει ένα άτομο πρώτη/ες. Σύμφωνα με 

τους Γρίβα, Μαστροθανάση, Γελαδάρη (2010) η λέξη «μητρική» δεν συνδέεται 

απαραίτητα με τη γλώσσα που μιλά η μητέρα ενός παιδιού καθώς σε έρευνες, παιδιά 

που προέρχονται από πατριαρχικές κοινωνίες όπως η Αλβανία χρησιμοποιούν τον 

όρο «πατρική» γλώσσα, όπως επίσης, λόγω των μικτών γάμων, όλο και περισσότερα 

παιδιά μαθαίνουν παραπάνω από μία γλώσσα στο σπίτι. Σύμφωνα με τον Punchihetti 

(2013,σ.4) τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν είτε τη γλώσσα της μητέρας τους ως 

πρώτη γλώσσα είτε του πατέρα τους, ή διαφορετικά , μπορεί να θεωρούν και τις δύο 

γλώσσες ως τις πρώτες γλώσσες τους.. Γι’ αυτό στη σύγχρονη βιβλιογραφία ο όρος 

που χρησιμοποιείται είναι η γλώσσα καταγωγής ή πρώτη γλώσσα έναντι του όρου 

«μητρική» γλώσσα. 

• της γλωσσικής επάρκειας (competence): η γλώσσα που γνωρίζει καλύτερα 

• της λειτουργικότητας (function): η γλώσσα που χρησιμοποιεί συχνότερα 

• της στάσης (attitude) απέναντι στη γλώσσα: η γλώσσα με την οποία ταυτίζεται το 

άτομο ή το ταυτίζουν οι άλλοι με εκείνη τη γλώσσα (dentification), πράγμα που έχει 

να κάνει και με το γλωσσικό αυτοματισμό (η γλώσσα στην οποία το άτομο 

σκέφτεται, ονειρεύεται, μετράει κλπ).  

 

1.2.2 Δεύτερη γλώσσα 

Σύμφωνα με τον Punchihetti (2013) σε πολλές χώρες του κόσμου, τα παιδιά 

μαθαίνουν την δεύτερη γλώσσα στο σχολείο. Αυτή η γλώσσα μπορεί να είναι μία άλλη 

τοπική γλώσσα όπως είναι τα γαλλικά για τους αγγλόφωνους στον Καναδά ή μια διεθνής 

γλώσσα η οποία θεωρείται σημαντική στον τόπο κατοικίας του ομιλητή. Ωστόσο, η 

δεύτερη γλώσσα ενός ομιλητή δεν καθορίζεται πάντα από την χώρα διαμονής αλλά από 

την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο. Σε αυτήν την περίπτωση η δεύτερη γλώσσα 

μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν της χώρας διαμονής. Για παράδειγμα σύμφωνα 

με την Χατζηδάκη (2016) ο κάτοικος της Ελλάδας που έχει ως πρώτη γλώσσα/γλώσσα 

καταγωγής την αλβανική μαθαίνει την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Η δεύτερη γλώσσα 

είναι η γλώσσα που ο ομιλητής είναι περισσότερο εξοικειωμένος μετά την πρώτη 
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γλώσσα και έχει λειτουργική σημασία στον οικογενειακό και λειτουργικό κύκλο του 

ομιλητή. Η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσα στόχου γίνεται κυρίως χωρίς συστηματική 

διδακτική καθοδήγηση μέσα από την επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές και την 

επεξεργασία των ερεθισμάτων στη γλώσσα στόχο. 

 

1.2.3 Ξένη Γλώσσα 

 Σύμφωνα με τα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκμάθησης γλώσσας του 

2013 (αναφορά Χατζηδάκη κ.α, 2015)  ο όρος «ξένη γλώσσα» είναι η γλώσσα που γενικά 

δεν έχει άμεση σύνδεση με του ομιλητή το άμεσο ατομικό ή κοινωνικό περιβάλλον. Η 

επιλογή της ξένης γλώσσας είναι κατά μεγάλο ποσοστό ατομική επιλογή του ομιλητή, 

εκτός από τις περιπτώσεις όπου παιδιά και ενήλικες αναγκάζονται να μάθουν ξένες 

γλώσσες για ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας 

γίνεται στο πλαίσιο μιας οργανωμένης τάξης με συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα, 

κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό και μεθοδολογία από καταρτισμένο 

δάσκαλο. 

 

1.3 Τύποι Διγλωσσίας 

Η διγλωσσία δεν είναι ένα στατικό αλλά ένα πολυδιάστατο φαινόμενο το οποίο 

προσδιορίζεται, διαμορφώνεται και επηρεάζεται από ιστορικές, πολιτισμικές, πολιτικές, 

οικονομικές, περιβαλλοντικές και άλλες συνθήκες. Σύμφωνα με τον ορισμό του Diebold 

(1964) όταν δύο γλώσσες έρχονται σε επαφή, οι ομιλητές οποιασδήποτε γλώσσας ίσως 

μάθουν στοιχεία από την άλλη γλώσσα. Αυτή η απόκτηση της μη ντόπιας γλώσσας 

δημιουργεί τη διγλωσσία. Ενώ η προκύπτουσα αλλαγή στα γλωσσικά συστήματα είναι 

καθαρά γλωσσικό θέμα, η διγλωσσία από μόνη της είναι κυρίως κοινωνιολογικό.    

Ανάλογα με την πτυχή που κάθε φορά λαμβάνεται υπόψιν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι 

δίγλωσσων. Για να καταλάβουμε καλύτερα την κατάσταση των δίγλωσσων ο Grosjean 

(2002), (αναφορά Ζαχαριάδου, 2012) προτείνει τη Συμπληρωματική Αρχή 

(Complementary Principle) «Οι δίγλωσσοι/ες συνήθως κατακτούν και χρησιμοποιούν τις 

γλώσσες τους  για διαφορετικούς σκοπούς, σε διαφορετικούς τομείς της ζωής, με 

διαφορετικούς ανθρώπους. Διαφορετικές πτυχές της ζωής συνήθως απαιτούν 

διαφορετικές γλώσσες». 

Με βάση τα παραπάνω αναφέρονται συνοπτικά οι κυριότεροι τύποι δίγλωσσων 

όπως παρουσιάζονται στις Γρίβα & Στάμου, (2014, σσ 31-32), σύμφωνα με την ηλικιακή, 
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την γλωσσική, την ψυχο-κοινωνικο-πολιτισμική και την κοινωνικο-εκπαιδευτική 

διάσταση. 

 

Σύμφωνα με την ηλικιακή διάσταση 

Ταυτόχρονη διγλωσσία: Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που μεγάλωσαν με 

δύο γλώσσες από τη γέννησή τους ή η εκμάθηση των δύο γλωσσών πραγματοποιείται 

κατά την ίδια χρονική περίοδο.  

Πρώιμη/παιδική διγλωσσία: Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται τα παιδιά που 

μαθαίνουν τη δεύτερη γλώσσα μόλις μετά το τρίτο έτος της ηλικίας τους, γίνεται λόγος 

για κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας. 

Διαδοχική/επακόλουθη διγλωσσία: Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται ένα παιδί αν έχει 

αποκτήσει στοιχεία της μητρικής γλώσσας πριν εκτεθεί στη δεύτερη γλώσσα. 

Ύστερη/ Όψιμη διγλωσσία: Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται κάποιος όταν η απόκτηση 

δύο γλωσσών συμβαίνει μετά την παιδική ηλικία. 

 

Σύμφωνα με τη Γλωσσική Διάσταση 

Αρκτική/Εκκολαπτόμενη/Ελάχιστη διγλωσσία: Όταν η κατοχή ελάχιστης επάρκειας σε μια 

δεύτερη γλώσσα συμβαίνει στα πρώτα στάδια κατάκτησης της Γ2. 

Αμφιγλωσσία/ μέγιστη διγλωσσία: Όταν η ικανότητα χειρισμού των δύο γλωσσών είναι 

εξαιρετική. 

Ισόρροπη/συμμετρική διγλωσσία: Όταν υπάρχει κατοχή ίδιου επιπέδου επάρκειας σε δύο 

γλώσσες. 

Κυρίαρχη/ασύμμετρη διγλωσσία: Όταν το άτομο κατέχει  μεγαλύτερη επάρκειας σε μία 

από τις γλώσσες. 

Ημιγλωσσία: Όταν είναι ανεπαρκής η γνώση της πρώτης ή της δεύτερης γλώσσας. 

Διπλή ημιγλωσσία: Όταν είναι ανεπαρκής η γνώση και της πρώτης και της δεύτερης 

γλώσσας. 

Παραγωγική/ενεργητική διγλωσσία :Όταν είναι επαρκής η χρήση των παραγωγικών και 

προσληπτικών δεξιοτήτων σε μια δεύτερη γλώσσα. 

Προσληπτική/Παθητική διγλωσσία: Όταν υπάρχει ικανότητα μόνο στις προσληπτικές 

δεξιότητες σε μια δεύτερη γλώσσα. 

Ανερχόμενη διγλωσσία: Όταν υπάρχει βελτίωση της ικανότητας σε μια δεύτερη γλώσσα 

λόγω της αυξημένης έκθεσης σε αυτήν και χρήση της. 
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Σύνθετη διγλωσσία:Ότανσυμβαίνει ταυτόχρονη μάθηση των δύο γλωσσών στο ίδιο 

πλαίσιο, με αποτέλεσμα την κατοχή δύο διαφορετικών σημαινόντων για το ίδιο 

σημαινόμενο. 

Συντονισμένη Διγλωσσία:Όταν η εκμάθηση των δύο γλωσσών συμβαίνει ξεχωριστά, με 

αποτέλεσμα την κατοχή δύο διαφορετικών σημαινόντων για δύο διαφορετικά  

σημαινόμενα. 

 

Σύμφωνα με την ψυχο-κοινωνικο-πολιτισμική διάσταση 

Λαϊκή διγλωσσία: Όταν η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας συμβαίνει αναγκαστικά για 

λόγους επιβίωσης. 

Ελίτ διγλωσσία: Όταν η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας είναι αποτέλεσμα υψηλού 

μορφωτικού και κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. 

Αφανής διγλωσσία: Όταν γίνεται απόκρυψη γνώσης μιας δεύτερης γλώσσας λόγω του 

κοινωνικού στιγματισμού που συνοδεύει τη συγκεκριμένη γλώσσα. 

Αδρανής διγλωσσία: Όταν δεν είναι ενεργή η χρήση μιας από τις γλώσσες που κατέχει 

ένα άτομο. 

Προσθετική/αθροιστική διγλωσσία: Όταν η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας οδηγεί 

στην ενίσχυση της πρώτης γλώσσας. 

Αφαιρετική διγλωσσία: Όταν η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας οδηγεί σε μερική ή 

ολική απώλεια της πρώτης γλώσσας. 

Μονοπολιτισμική διγλωσσία: Ταύτιση μόνο με τον έναν πολιτισμό των γλωσσών που 

μιλάει το δίγλωσσο άτομο  

Διπολιτισμική διγλωσσία: Ταύτιση και με τους δύο πολιτισμούς των γλωσσών που μιλάει 

το δίγλωσσο άτομο. 

 

Σύμφωνα με την κοινωνικο-εκπαιδευτική διάσταση 

Φυσική διγλωσσία: Όταν η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας συμβαίνει σε ένα φυσικό 

και άτυπο πλαίσιο. 

Σχολική/τεχνική διγλωσσία: Όταν η εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας είναι αποτέλεσμα 

συστηματικής και δομημένης διδασκαλίας. 

 

1.4 Διαπολιτισμική ικανότητα και δίγλωσση εκπαίδευση 

Όπως αναφέρουν οι Lustig και Koester (2006) oι διαπολιτισμικές 

αλληλεπιδράσεις έχουν γίνει μέρος της καθημερινής ζωής στον όλο και πιο 
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παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας. Οι τομείς των διαπολιτισμικών σπουδών και της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αναπτύχθηκαν ως απάντηση σε αυτές τις ισχυρές 

οικονομικές, τεχνολογικές, δημογραφικές και ειρηνευτικές επιταγές για την απόκτηση 

ικανότητας στις διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις. Αυτή η ικανότητα στις 

διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις είναι η διαπολιτισμική ικανότητα και θεωρείται όλο και 

πιο απαραίτητη στον πολυπολιτισμικό και παγκόσμιο κόσμο για αυτό και είναι ο πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενος όρος στη βιβλιογραφία. Ενώ όπως αναφέρει ο Deadorff (2006) 

έχει οριστεί από διάφορους μελετητές τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχει συμφωνηθεί 

κανένας ορισμός. Ωστόσο, όπως αναφέρουν και οι Perry και Southwell (2011) όλοι οι 

ορισμοί και οι αντιλήψεις αναγνωρίζουν ότι η διαπολιτισμική ικανότητα περιλαμβάνει 

την ικανότητα να αλληλοεπιδρά κανείς αποτελεσματικά και κατάλληλα με ανθρώπους 

από άλλους πολιτισμούς και σχετίζεται με τέσσερεις διαστάσεις: γνώσεις, στάσεις, 

δεξιότητες και συμπεριφορές. Για να αναπτυχθεί δεν αρκούν μόνο οι γνώσεις αλλά 

απαιτείται μια μορφή πρόκλησης στην εκπαίδευση και ανάπτυξης κριτικής πολιτιστικής 

ευαισθητοποίησης 

Σύμφωνα με τον Roux (2002) η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι πολιτισμικά 

ουδέτερη καθώς όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα επηρεάζονται από τις κοινωνικο-

ιστορικές τους ρίζες. Συχνά η εκπαίδευση επηρεάζεται από την κυρίαρχη πολιτισμική 

κουλτούρα και τα πολιτισμικά στοιχεία των μειονοτικών ομάδων θυσιάζονται για την 

διατήρηση μιας μη πραγματικής ομοιογενούς πραγματικότητας. Στις σύγχρονες 

κοινωνίες η εκπαίδευση θεωρείται αποτελεσματική όταν μπορεί και αναπροσαρμόζεται 

ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ολόκληρης της κοινωνίας καθώς αποτελεί ζωτικής 

σημασίας παράγοντα προσωπικής και οικονομικής ανέλιξης ενώ ταυτόχρονα δεν θα 

πρέπει να παραμελεί να κληροδοτήσει στις επόμενες γενιές τα επιτεύγματα, τις βάσεις 

και τα πλεονεκτήματα της ανθρώπινης εμπειρίας. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οι 

εκπαιδευτικοί να έχουν αναπτύξει δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας ώστε να 

αποφεύγονται οι εντάσεις που μπορεί να οδηγήσουν στην σχολική αποτυχία. Σημαντική 

δεξιότητα είναι και η διαπολιτισμική ικανότητα, η ικανότητα δηλαδή τα άτομα να 

σκέφτονται, να αισθάνονται και να ενεργούν με σεβασμό στην εθνοτική, πολιτιστική και 

γλωσσική πολυμορφία. Ικανότητα απαραίτητη σε πολυπολιτισμικές αλλά και σε 

μονοπολιτισμικές συνθήκες καθώς το κοινό πολιτισμικό, γλωσσικό, εθνοτικό υπόβαθρο 

δεν εγγυάται την αποτελεσματική επικοινωνία. 

Ο Corson (1990, σ.160) αναφέρει ότι η διγλωσσία σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με 

την πολυπολιτισμικότητα για το άτομο αφού η εκμάθηση μιας γλώσσας περιλαμβάνει 
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την απόκτηση πολλών πτυχών της γνώσης, των πεποιθήσεων, των δεξιοτήτων και των 

εμπειριών που προσδιορίζουν τον πολιτισμό που έχει παράγει τη γλώσσα. 

Όπως αναφέρει η Κηπουροπούλου (2020) στην Ελλάδα η μεγάλη εισροή 

προσφύγων και μεταναστών έχει καταστήσει την ανάγκη διαμόρφωσης διαπολιτισμικών 

προδιαγραφών στα σχολεία με σκοπό τη αποτελεσματική συνύπαρξη γηγενών και 

προσφύγων. Κοινωνικός και παιδαγωγικός στόχος είναι η ισοτιμία και η παροχή 

ισότιμων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές. Για να επιτευχθεί αυτό απαραίτητο είναι να 

διαμορφωθούν οι κατάλληλες στάσεις, πεποιθήσεις και διδακτικές έτσι ώστε να μην 

καλλιεργείται μόνο η ακαδημαϊκή γνώση αλλά και η κοινωνική ανάπτυξη των 

μαθητών/μαθητριών.  

 

1.5 Μύθοι σχετικά με τη διγλωσσία 

Σύμφωνα με την McCardle (2015), η διγλωσσία δημιουργεί έντονες συζητήσεις και 

υπάρχουν πολλοί μύθοι σχετικά με το τι είναι διγλωσσία και τι πιθανότητες έχει να 

βοηθήσει ή να βλάψει το δίγλωσσο άτομο. Οι μύθοι σχετικά με τη διγλωσσία είναι 

σημαντικοί. Αν και οι μύθοι αυτοί δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι μπορούν να 

επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την γνώμη και τις πεποιθήσεις των ατόμων σχετικά με τη 

διγλωσσία. Οι περισσότεροι μύθοι σχετικά με τη Διγλωσσία έχουν να κάνουν με τα 

παιδιά και την εκπαίδευση αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν μια γενική 

εικόνα ως το πως προσλαμβάνεται η Διγλωσσία.  

Μύθοι 

“Η εκμάθηση δύο γλωσσών μπερδεύει το παιδί και μειώνει την νοημοσύνη του” 

(Kandolf 1998). Σύμφωνα με τη Neubauer (2006) παλιές, κακώς σχεδιασμένες μελέτες 

που έγιναν πρωτίστως στην Αμερική έδειξαν ότι τα δίγλωσσα άτομα είχαν χαμηλότερη 

νοημοσύνη από τα μονόγλωσσα. Το πιο προφανή ελάττωμα αυτών των ερευνών ήταν ότι 

αφορούσαν παιδιά  που είχαν μεταναστεύσει πρόσφατα, με μη επαρκή γνώση αγγλικών 

και συνθήκες διαβίωσης πολύ πιο αγχωτικές απ’ ότι οι μονόγλωσσοι συμμαθητές τους. 

Για να εξηγήσουμε αυτόν το μύθο θα πρέπει να έχουμε υπόψιν μας ότι πολλοί από τους 

μετανάστες βρίσκονται σε πολύ αγχωτικές καταστάσεις και συνεπώς δεν είναι σε θέση να 

διαχειριστούν ένα καινούργιο περιβάλλον ενώ ταυτοχρόνως προσπαθούν να μάθουν μια 

άλλη γλώσσα. Τα παιδιά που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να φαίνονται 

μπερδεμένα και να έχουν προβλήματα στο σχολείο. Είναι η αγχωτική κατάσταση ως 

σύνολο που επηρεάζει τα παιδιά και όχι το γεγονός ότι μαθαίνουν δύο γλώσσες. Αν 

αυτός ο μύθος ήταν αληθής, θα σήμαινε ότι τα παιδιά θα έπρεπε να είναι πολύ 
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προσεκτικά μαθαίνοντας ξένες γλώσσες γιατί αυτό θα συνέβαλε στην μείωση της 

νοημοσύνης τους. Ευτυχώς αυτός ο μύθος σταδιακά θεωρείται ξεπερασμένος στις μέρες 

μας καθώς ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού μιλάει άλλη μία γλώσσα 

και αυτή η ομάδα ατόμων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως λιγότερο ευφυής από τους 

μονόγλωσσους. 

Ένας άλλος μύθος σύμφωνα με τον Kandolf (1998) είναι ότι τα δίγλωσσα άτομα 

“πρέπει να μεταφράζουν από την ασθενέστερη στην πιο δυνατή γλώσσα”. Σύμφωνα με 

αρκετές γλωσσολογικές έρευνες, αυτή η άποψη είναι υπό αμφισβήτηση καθώς οι 

περισσότεροι γλωσσολόγοι είναι πεπεισμένοι ότι τα δίγλωσσα άτομα καταλαβαίνουν τις 

άλλες γλώσσες χωρίς να τις μεταφράζουν στην μητρική τους γλώσσα. Δηλαδή τα άτομα 

που θεωρούν τους εαυτούς τους ως δίγλωσσους σημαίνει ότι μπορούν να σκεφτούν και 

στην άλλη γλώσσα εκτός από τη μητρική τους. Σύμφωνα με αυτήν τη γλωσσική θεώρηση 

λογικά γνωρίζουν και τις δύο γλώσσες οπότε δεν χρειάζεται να μεταφράσουν την άλλη 

γλώσσα. Σύμφωνα με πολλούς ορισμούς διγλωσσίας (Neubauer, 2006) ένας ομιλητής δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως δίγλωσσος όταν πρέπει να μεταφράζει από την μία γλώσσα στην 

άλλη. 

“To παιδί πρέπει πρώτα να μάθει καλά μία γλώσσα · μετά μπορεί να διδαχθεί την 

άλλη” (Kandolf 1998). Όπως και παραπάνω πρόκειται για έναν ξεπερασμένο μύθο 

βασιζόμενο σε κακώς σχεδιασμένες έρευνες . Παιδιά που μαθαίνουν δύο γλώσσες σε ένα 

στοργικό, υποστηρικτικό περιβάλλον, μαθαίνουν και τις δύο καλά. Παιδιά που μαθαίνουν 

δύο γλώσσες σε ένα αγχωτικό περιβάλλον μπορεί να εμφανίσουν προβλήματα γλωσσικής 

ανάπτυξης- όπως και ένα μονόγλωσσο παιδί σε ένα τέτοιο περιβάλλον.  

“Μπορεί να αναπτυχθεί μόνο στην παιδική ηλικία” (Kandolf 1998). Η εκμάθηση 

μίας γλώσσας είναι ευκολότερη όταν γίνεται σε μικρή ηλικία και υπάρχουν βιολογικοί 

λόγοι που λίγοι ενήλικες μπορούν να μάθουν να μιλούν μία γλώσσα ως φυσικοί ομιλητές. 

Ωστόσο, μπορείς να μάθεις πολύτιμες γλωσσικές δεξιότητες σε οποιαδήποτε ηλικία.  

“To να μαθαίνεις δύο γλώσσες προκαλεί καθυστέρηση στην γλωσσική ανάπτυξη”. 

Υποθέσεις ότι η δίγλωσση εκπαίδευση οδηγεί σε μειωμένες γλωσσικές δεξιότητες (για 

την αγγλική γλώσσα) έχουν αποδειχθεί ψευδείς. Οι Paradiseetal (2011) αποδεικνύουν ότι 

η διγλωσσία δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για μαθησιακές δυσκολίες. Μεταξύ των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες οι δίγλωσσοι μαθητές γενικά δεν κάνουν χειρότερα 

λάθη – συχνά τα πάνε καλύτερα- από τους μονόγλωσσους μαθητές. Σύμφωνα με τους 

Sigman, Pena, Goldin και Ribeiro (2014) η παγκόσμια εκπαίδευση για περισσότερα από 

δύο εκατομμύρια παιδιά και νέους στον κόσμο έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο 
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μαθησιακό πείραμα που έχει δοκιμαστεί ποτέ. H ανισότητα στην εκπαίδευση , ένα από τα 

σοβαρότερα προβλήματα του κόσμου, ήταν ο στόχος του 2015 για την παγκόσμια 

πρωτοβουλία « Εκπαίδευση για όλους» της UNESCO. Στην έκθεσή τους, σημειώνουν ότι 

οι διακρίσεις σε ορισμένες εθνοτικές ομάδες επιδεινώνονται επειδή διδάσκονται σε 

γλώσσες που δεν μιλούν.  

1.6 Πλεονεκτήματα της διγλωσσίας 

Όπως αναφέρουν οι Γαβαλά, Λιτσένη και Μόκα (2016), παλιές, κακώς 

σχεδιασμένες μελέτες οι οποίες δε λάμβαναν υπόψιν τις κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες 

διαβίωσης των παιδιών, έκαναν αναφορά για αρνητικές επιπτώσεις της διγλωσσίας στη 

γνωστική ανάπτυξη καθώς θεωρήθηκε ότι η διανοητική ενέργεια που απαιτείται για την 

εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας χρησιμοποιείται σε βάρος άλλων δραστηριοτήτων όπως 

τα μαθηματικά ή η λογική σκέψη. Σύμφωνα με τους Γρίβα και Στάμου (2014) από τη 

δεκαετία του 1970 και μετά όμως οι ερευνητές έλαβαν υπόψιν διάφορους παράγοντες. 

Πήραν ισόρροπα δίγλωσσα παιδιά, δηλαδή από το δεύτερο επίπεδο και πάνω (Β επίπεδο 

γλωσσομάθειας) και τα συνέκριναν με μονόγλωσσα παιδιά. Μέσα από αυτές τις έρευνες 

αναδείχθηκε μια σειρά πλεονεκτημάτων που αφορούν τα δίγλωσσα παιδιά όπως 

α)μεγαλύτερη επίγνωση της επεξεργασίας της γλώσσας, β)επικοινωνιακή ευαισθησία σε 

γλωσσικές μορφές και λειτουργίες, γ)επίδειξη μεγαλύτερης επικοινωνιακής ευαισθησίας 

σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα, δ) δυνατότητα εφαρμογής πιο περίπλοκων 

γνωστικών δεξιοτήτων, όπως η ταξινόμηση, επίλυση προβλημάτων κλπ . 

Άλλωστε αν ίσχυαν τα αποτελέσματα των παλαιότερων ερευνών θα έπρεπε οι 

μαθητές να είναι πολύ προσεκτικοί ως προς την εκμάθηση ξένων γλωσσών αφού κάτι 

τέτοιο θα επηρέαζε αρνητικά την νοημοσύνη τους. 

 

Οφέλη της διγλωσσίας που έχουν καταγραφεί και αφορούν το γλωσσικό και 

γνωστικό επίπεδο: 

Γλωσσικό επίπεδο 

Μεταγλωσσική επίγνωση 

Οι δίγλωσσοι μαθητές έχουν μεγάλη μεταγλωσσική επίγνωση για το πως 

λειτουργεί η κάθε γλώσσα και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των γλωσσών. Έρευνες που 

έχουν εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στη γνωστική ανάπτυξη, τη μεταγλωσσική επίγνωση 

και την ανάπτυξη του γραμματισμού των δίγλωσσων παιδιών υποστηρίζουν την υπόθεση 

ότι η πρώιμη ανάπτυξη του γραμματισμού και η μεταγλωσσική επίγνωση φαίνεται να 
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ενισχύονται και να προωθούνται σε παιδιά που εκτίθενται σε πρώιμες διγλωσσικές 

εμπειρίες ( Goncz&Kodzopeljic, 1991, αναφορά στο Γρίβα και Στάμου 2014,σ.63) 

 

Επικοινωνιακή ευαισθησία   

Τα δίγλωσσα παιδιά διαθέτουν επικοινωνιακή ευαισθησία ήδη από την ηλικία των 

δύο ετών (Baker&Jones), καθώς είναι ευαίσθητα στη διαδικασία αλληλεπίδρασης με ένα 

μονόγλωσσο ή δίγλωσσο συνομιλητή τους και είναι σε θέση να αποφασίζουν ποιος 

γλωσσικός κώδικας είναι καταλληλότερος για την περίσταση επικοινωνίας και τον 

συνομιλητή τους, προσαρμόζοντας τις γλωσσικές επιλογές τους στις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος, επιδεικνύοντας επικοινωνιακή ευελιξία (Koppe 1996 αναφορά στο Γρίβα 

και Στάμου 2014 : 65). 

 

Ικανότητα και ευελιξία χρήσης στρατηγικών 

Τα δίγλωσσα παιδιά αναπτύσσουν στρατηγική ικανότητα, δηλαδή την ικανότητα 

να ενεργοποιούν και να μεταφέρουν ποικιλία άμεσων και έμμεσων στρατηγικών (Oxford 

1990) κατά την κατανόηση και παραγωγή προφορικού ή γραπτού λόγου. Σύμφωνα με 

την Bialystok (1992,2002β), τα δίγλωσσα παιδιά αναπτύσσουν διάφορες στρατηγικές 

κατά τη διάρκεια της διγλωσσικής τους ανάπτυξης, οι οποίες περιέχουν διεργασίες 

επιλεκτικής προσοχής, που σχετίζονται με την επιλογή ή την επεξεργασία κάποιων 

πληροφοριών από ένα σύνολο πολλών και διαφορετικών δεδομένων, αλλά και γνωστικού 

ελέγχου όπου τα παιδιά προσαρμόζουν τη γλώσσα για την επίτευξη ενός στόχου (Γρίβα& 

Στάμου, 2014). 

 

Γνωστικό επίπεδο 

Όπως αναφέρει ο Li (2005) εκτός από το τα πλεονεκτήματα που έχουν 

παρατηρηθεί σε γλωσσικό επίπεδο, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι δίγλωσσοι 

έχουν κάποια πλεονεκτήματα και σε γνωστικό επίπεδο, από  τη δημιουργική σκέψη έως 

την ταχύτερη πρόοδο στην πρώιμη γνωστική ανάπτυξη και μεγαλύτερη ευαισθησία στην 

επικοινωνία. Για παράδειγμα, οι δίγλωσσοι μπορεί να έχουν δύο ή περισσότερες λέξεις 

για κάθε αντικείμενο ή μια ιδέα. Μερικές φορές οι αντίστοιχες λέξεις σε διαφορετικές 

γλώσσες έχουν διαφορετικές έννοιες. Οι δίγλωσσοι μπορούν να επεκτείνουν το εύρος 

των νοημάτων,των συσχετίσεων και των εικόνων και να σκέφτονται πιο ευέλικτα και 

δημιουργικά. Επομένως το δίγλωσσο άτομο έχει τη δυνατότητα περισσότερης επίγνωσης 

της γλώσσας και περισσότερης ευχέρειας , ευελιξίας και επεξεργασίας στη σκέψη από 
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ένα μονόγλωσσο άτομο. Ήδη, από τη δεκαετία του 1930,ο Vygotsky (αναφορά στην 

Γρίβα & Στάμου, 2014) έκανε αναφορά στην ικανότητα που έχουν τα δίγλωσσα παιδιά 

να περιγράφουν τον κόσμο με δύο τρόπους, γεγονός που τα κάνει να σκέφτονται πιο 

περίπλοκα. Η Chipongian (2000) συνοψίζει τα γνωστικά πλεονεκτήματα που έχουν τα 

δίγλωσσα παιδιά σε σχέση με τα μονόγλωσσα στις δεξιότητες ταξινόμησης, στον 

σχηματισμό εννοιών, στην αναλογική σκέψη, στις οπτικό-χωρικές ικανότητες, στην 

επίλυση προβλημάτων που απαιτούν υψηλού επιπέδου διεργασίες ή επιλεκτική προσοχή. 

Άλλοι ερευνητές (Mattock κ.α 2010), επισημαίνουν τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας 

μεταξύ των οποίων είναι η πλαστικότητα του εγκεφάλου κατά την επεξεργασία και 

ταξινόμηση συμβόλων, η καλύτερη κατανόηση αριθμητικών συμβόλων, η ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων, η καλύτερη απόδοση σε μη λεκτικές δραστηριότητες 

δημιουργικότητας και γεωμετρικού σχεδιασμού(αναφορά στη Γρίβα και Στάμου ,2014). 

Σύμφωνα με μελέτη των Gushen και Wiley (αναφορά στις Γρίβα & Στάμου, 2014) 

έρευνες κατέδειξαν την αποτελεσματικότητα των πρώιμων δίγλωσσων σε καταστάσεις 

επίλυσης προβλημάτων που απαιτούν ευελιξία και διορατικότητα, στην ικανότητα των 

δίγλωσσων να μαθαίνουν πολλές γλώσσες. 

Η συνήθης ερμηνεία για τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα δίγλωσσα 

παιδιά σε σχέση με τη δημιουργική και ευέλικτη σκέψη έγκειται στο ότι έχοντας δύο 

γλωσσικά συστήματα και δύο ονομασίες για τα πράγματα , είναι προικισμένα με την 

ικανότητα να βλέπουν τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι Carlson και 

Meltzoff (αναφορά στ ις Γρίβα & Στάμου 2014) αποδίδουν την αποτελεσματική 

διεκπεραίωση δραστηριοτήτων που απαιτούν τη συνειδητή σκέψη και δράση στο γεγονός 

ότι δεν αποσπώνται εύκολα από τις μη σχετικές πληροφορίες και τα παραπλανητικά 

στοιχεία ενός ερεθίσματος, δεξιότητα που συνδέεται με την καλύτερη λειτουργία της 

εργασιακής μνήμης, την ικανότητα καλύτερης αντιμετώπισης οποιασδήποτε παρεμβολής 

κατά την επεξεργασία ενός προβλήματος. Τα δίγλωσσα άτομα έχουν ανώτερη εργασιακή 

μνήμη, η οποία ερμηνεύεται ως η ικανότητα που έχει ένα άτομο να αποθηκεύει και να 

επεξεργάζεται πληροφορίες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το γεγονός ότι τα δίγλωσσα 

άτομα έχουν αυξημένη τη δεξιότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών κατά 

τη διεκπεραίωση δραστηριοτήτων τους δίνει την ικανότητα να σκέφτονται δημιουργικά 

και ευέλικτα για το πως να ολοκληρώσουν τις γλωσσικές δραστηριότητες και να 

επιλύουν προβλήματα (Γρίβα & Στάμου , 2014, σ. 67-68). 
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Παρόλα αυτά(Baker & Jones, 1998), πραγματικές αλλαγές στη στάση απέναντι 

στη διγλωσσία δεν θα γίνουν έως ότου οι άνθρωποι αναγνωρίσουν ή ακόμη καλύτερα 

βιώσουν, τα πλεονεκτήματα του να είσαι δίγλωσσος . 

 

1.7 Χαρακτηριστικά του λόγου του δίγλωσσου μαθητή/ομιλητή 

Σύμφωνα με τους Pesco και Crago, (2008)(αναφορά στις Γρίβα, & Στάμου, 2014) 

η διγλωσσική ανάπτυξη των παιδιών εξαρτάται από ποικίλους αλληλοεμπλεκόμενους 

παράγοντες, όπως το κοινωνικό πλαίσιο και το κύρος που απολαμβάνουν οι γλώσσες, οι 

διαμορφούμενες γλωσσικές στάσεις, το εκπαιδευτικό πλαίσιο κ.α. Οι δίγλωσσοι μαθητές 

επιλέγουν τη γλώσσα βάσει κοινωνικών κριτηρίων γι’ αυτό και η γλωσσική επιλογή δεν 

είναι ένα καθαρά γλωσσικό ζήτημα καθώς μεγάλο μέρος της κοινωνικής αναγνώρισης 

επιτυγχάνεται μέσω της επιλογής μιας συγκεκριμένης γλώσσας. Όπως αναφέρει ο 

Στόγιος (2007) η προσεκτική παρατήρηση των λεκτικών στρατηγικών (verbal strategies) 

που χρησιμοποιούν τα δίγλωσσα άτομα κάνει φανερό πως η επιλογή μιας συγκεκριμένης 

γλώσσας έχει συμβολική αξία. Τα δίγλωσσα άτομα τείνουν να αποδίδουν διαφορετικούς 

ρόλους σε διαφορετικές γλώσσες, για παράδειγμα άλλη γλώσσα να χρησιμοποιούν με την 

οικογένεια και τους στενούς τους φίλους και άλλη γλώσσα να χρησιμοποιούν σε πιο 

επίσημες καταστάσεις όπως στην εργασία και στην εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με τον Hoffmann (1991) (αναφορά στο Γαβαλά κ.α) πολλοί είναι 

εναντίον της ανάπτυξης των παιδιών σε δίγλωσσο περιβάλλον καθώς θεωρούν ότι με 

αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μπερδεύονται, η νοημοσύνη τους επηρεάζεται με κάποιον 

τρόπο ή ότι ο λόγος τους εξασθενεί. Κυρίως όμως ανησυχούν ότι ίσως καταλήξουν να μη 

μιλούν «σωστά» καμία γλώσσα. Πιστεύουν ότι αυτή η πιθανότητα μπορεί εύκολα να 

αποδειχθεί αν δούμε τις ανωμαλίες που παρουσιάζονται στο λόγο των δίγλωσσων 

ατόμων. 

Χαρακτηριστικά που παρατηρούνται σε μαθητές που μιλούν δύο ή περισσότερες 

γλώσσες: 

1.7.1Μεταφορά-Παρεμβολή 

O Odlin (1989) (αναφορά στο Γρίβα & Στάμου, 2014) όρισε τη μεταφορά ως την 

επιρροή που απορρέει από ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της Γ2 και 

οποιασδήποτε άλλης γλώσσας που έχει ήδη αποκτηθεί. Πολλές φορές οι μαθητές στην 

προσπάθειά τους να διευκολυνθούν στην εκμάθηση μια γλώσσας προβαίνουν στη 

διαγλωσσική μεταφορά μορφολογικών και συντακτικών στοιχείων από τη γλώσσα που 

έχουν ήδη αποκτήσει στη γλώσσα στόχο.  
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Όταν οι προηγούμενες γνώσεις σε μια άλλη γλώσσα βοηθούν τους μαθητές τότε 

γίνεται λόγος για θετική μεταφορά ή απλώς μεταφορά. Θετική μεταφορά συνήθως 

υπάρχει όταν δεν υπάρχουν σημαντικές δομικές και σημασιολογικές αποκλίσεις μεταξύ 

των δύο γλωσσών. 

Η μεταφορά από μια άλλη γλώσσα δεν είναι πάντα θετική καθώς μπορεί να 

οδηγήσει σε λανθασμένες εκφορές της γλώσσας-στόχου. Σύμφωνα με τον James (1998) 

αυτό το φαινόμενο αναφέρεται ως παρεμβολή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η 

χρήση της ελληνικής συντακτικής δομής στην αγγλική γλώσσα αλλά και σε συγγενείς 

γλώσσες όπως είναι η ιταλική και η ισπανική γλώσσα οι οποίες αν και συγγενείς δεν 

ταυτίζονται σε όλες τις δομές θέτοντας τους μαθητές στην επιρροή της παρεμβολής. 

 

1.7.2 Εναλλαγή κωδίκων 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που καταλαμβάνει κεντρική θέση στο λόγο των 

δίγλωσσων ομιλητών αποτελεί η εναλλαγή κωδίκων. Ως εναλλαγή κωδίκων ορίζεται η 

χρήση δύο ή περισσότερων γλωσσών στην επικοινωνιακή πράξη η οποία αποτελεί μία 

δυναμική και πολυδιάστατη δίγλωσση πρακτική. Πρόκειται για την εναλλάξ χρήση 

διαφορετικών γλωσσών ή διαφορετικών γλωσσικών ποικιλιών στην ίδια λεκτική πράξη 

και όχι για τη διαφορετική χρήση των γλωσσών ανάλογα με τις συνθήκες 

επικοινωνίας(κοινωνική διγλωσσία). 

Μια πολύ γνωστή διάκριση σύμφωνα με τoυς Blom και Gumberz, (1972) είναι 

αυτή μεταξύ της καταστασιακής και μεταφορικής εναλλαγής κωδίκων. Hπρώτη αφορά 

στην προβλέψιμη αλλαγή κώδικα καθώς είναι επιβεβλημένη από το εκάστοτε 

επικοινωνιακό πλαίσιο ενώ ηδεύτερη αφορά στην αλλαγή κώδικα στο πλαίσιο μιας 

συνομιλίας όταν ο ομιλητής θέλει να επιφέρει ένα ιδιαίτερο επικοινωνιακό αποτέλεσμα. 

Η εναλλαγή του κώδικα (Nishimura, 1985) μπορεί επίσης να διακριθεί σε 

ενδοπροτασιακή, να γίνεται δηλαδή μέσα στην ίδια πρόταση, διαπροτασιακή, να γίνεται 

ανάμεσα σε προτάσεις μέσα στην ίδια επικοινωνιακή πράξη ή και ενδολεξική, να γίνεται 

μέσα στην ίδια τη λέξη. 

Μια άλλη διάκριση στην εναλλαγή του κώδικα είναι η επισημειωμένη και ομαλή 

εναλλαγή κωδίκων σύμφωνα με το αν σημειώνεται κάποιος δισταγμός ή όχι στο λόγο του 

δίγλωσσου ατόμου. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται επίσης από την Myers-Scotton (2000) η 

διάκριση ανάμεσα στην αμαρκάριστη εναλλαγή κωδίκων όπου η εναλλαγή κώδικα είναι 

τακτική και δε γίνεται συνειδητά και στην μαρκαρισμένη εναλλαγή κώδικα όπου η 
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εναλλαγή  γίνεται συνειδητά για συγκεκριμένους επικοινωνιακούς σκοπούς. Η  ίδια 

χρησιμοποιεί και τον όρο ολική εναλλαγή κωδίκων για την εναλλαγή κωδίκων που 

παρουσιάζεται συνεχώς στην ίδια επικοινωνιακή πράξη και που συνήθως είναι 

αμαρκάριστη και συνδέεται με παγιωμένες δίγλωσσες πρακτικές. 

Οι λόγοι για τους οποίους ένα δίγλωσσο άτομο εναλλάσσει τους γλωσσικούς 

κώδικες μπορεί να είναι λόγοι γλωσσικοί, κοινωνικοί, συναισθηματικοί ή και λόγοι 

έκφρασης της πολιτισμικής τους ταυτότητας και φαίνεται να αποτελεί τη νόρμα και όχι 

την εξαίρεση στον λόγο τους (Γρίβα&Στάμου, , 2014), (Tsokalidou, 2000). 

 

1.7.3 Δανεισμός 

Οι δάνειες λέξεις (Παπαναστασίου,2001) στο λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι οι 

λέξεις που εισέρχονται σε μια γλώσσα από μια άλλη γλώσσα ή διάλεκτο μια 

συγκεκριμένη γλωσσική στιγμή. Ο δανεισμός είναι ένα φαινόμενο που υπήρξε και θα 

υπάρχει σε όλες τις γλώσσες από τη στιγμή που οι ομιλητές μια γλώσσας έρχονται σε 

επαφή με ομιλητές μιας άλλης γλώσσας. Ακόμη και σε παλιότερα γραπτά κείμενα 

πιστοποιείται η ύπαρξη δανείων και αυτό γιατί η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπινων 

ομάδων και κοινωνιών είναι ένα γεγονός που ξεκίνησε πριν την εμφάνιση της γραφής. 

Όπως αναφέρουν οι Myers-Scotton (2010) νεοεμφανιζόμενα λεξήματα που 

προέρχονται και από δανεισμό και από εναλλαγή κωδίκων περισσότερο μοιάζουν μεταξύ 

τους παρά διαφέρουν, αλλά δεν είναι πανομοιότυπα. Η μεγαλύτερή τους ομοιότητα είναι 

ότι υποβάλλονται σε μεγάλο βαθμό στις ίδιες μορφοσυντακτικές διαδικασίες από τη 

μητρική γλώσσα κατά τη διάρκεια της γλωσσικής παραγωγής. Επίσης, κάποιοι τύποι 

δανεισμού ανέρχονται ως τύποι εναλλαγής κωδίκων. Ωστόσο, oι περιορισμοί στην 

εμφάνισή τους είναι διαφορετικοί. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι οι τύποι 

δανεισμού έχουν γίνει μέρος του ψυχικού λεξικού της μητρικής γλώσσας  λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι τύποι εναλλαγής κωδίκων παραμένουν ως υλικό της ενσωματωμένης 

γλώσσας που εμφανίζονται σε μορφοσυντακτικά πλαίσια της μητρικής γλώσσας κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης κωδικοποίησης. Κατά συνέπεια, οι περιορισμοί στην εμφάνιση 

των εντύπων εναλλαγής κωδίκων σχετίζονται ειδικά με εκείνους που διέπουν το υλικό 

πολλαπλών κωδικών λέξεων. 

 

1.8 Προβλήματα δίγλωσσου μαθητή στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με τους Baker και Jones (1998, σ.8) «Θα ήταν λάθος και 

παραπλανητικό να υπαινιχθούμε ότι δεν εμφανίζονται ποτέ μειονεκτήματα στη 
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διγλωσσία. Κάποια προβλήματα, ατομικά και κοινωνικά, μπορεί να αποδίδονται 

λανθασμένα στη διγλωσσία. Όταν τα παιδιά παρουσιάζουν γλωσσικά προβλήματα (πχ 

καθυστέρηση στην ομιλία), ή προβλήματα προσωπικότητας (χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

ανησυχίες αυτοπροσδιορισμού) κάποιες φορές αυτά τα προβλήματα αποδίδονται στη 

διγλωσσία. Προβλήματα όπως η κοινωνική αναταραχή μπορεί αδίκως να αποδοθούν 

στην παρουσία δύο γλωσσών σε μια κοινότητα. 

Η εκπαιδευτική αποτυχία μπορεί επίσης, λανθασμένα, να αποδοθεί στην 

διγλωσσία. Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί δεν τα πηγαίνει καλά στο σχολείο, ο γονέας ή 

ο εκπαιδευτικός του μονόγλωσσου παιδιού μπορεί να το αποδώσει στα κίνητρα του 

παιδιού, στην ευφυία, στην προσωπικότητα, το επίπεδο της διδασκαλίας ή και το ίδιο το 

σχολείο. Ο γονέας του δίγλωσσου μαθητή μπορεί να σκεφτεί όλες αυτές τις αιτίες, αλλά 

θα συμπεριλάβει σε αυτές τη διγλωσσία του παιδιού ως μείζων πιθανή αιτία της σχολικής 

αποτυχίας. Ωστόσο, η διγλωσσία από μόνη της δεν προκαλεί σχολική αποτυχία. Αυτά 

είναι παραδείγματα προβλημάτων που λανθασμένα αποδίδονται στη διγλωσσία. 

Θα υπάρχει μια προσωρινή δυσκολία εάν και οι δύο γλώσσες ενός παιδιού είναι 

ανεπαρκώς ανεπτυγμένες. Καίριας σημασίας προσδιορισμός αυτής της ανεπάρκειας είναι 

ότι για σύντομο διάστημα, ένα παιδί δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τη σχολική ύλη σε 

καμία από τις δύο γλώσσες. Όταν αυτό συμβαίνει , είναι το κοινωνικό και εκπαιδευτικό 

πλαίσιο που μειονεκτεί και όχι το δίγλωσσο παιδί. Τέτοια ανεπάρκεια δεν συμβαίνει 

συχνά, ωστόσο είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί. 

Ένα πιθανό πρόβλημα ή πρόκληση είναι το μέγεθος της προσπάθειας που συχνά 

απαιτείται να καταβάλουν οι γονείς προκειμένου να μεγαλώσουν δίγλωσσα παιδιά. Για 

μερικούς γονείς η διαδρομή που κάνουν τα παιδιά για να φτάσουν στην πλήρη διγλωσσία 

είναι σχετικά ευθεία και μη περίπλοκη. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε δίγλωσσες ή 

πολύγλωσσες κοινωνίες όπου τα περισσότερα παιδιά αποκτούν δύο, τρείς ή περισσότερες 

γλώσσες φυσικά. Για άλλους γονείς, το εγχείρημα μπορεί να είναι πιο δύσκολο. Αυτό 

ίσως συμβαίνει όταν μονόγλωσσοι γονείς προσπαθούν να καλλιεργήσουν τη διγλωσσία 

στα παιδιά τους, ή εναλλακτικά δίγλωσσοι γονείς προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά 

τους ως δίγλωσσα σε κοινωνίες που είναι σε μεγάλο βαθμό μονόγλωσσες. 
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Κεφάλαιο 2ο 

Στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης 

 

2.1 Ορισμός στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης 

Οι στρατηγικές γλωσσικής κατάκτησης (Γαβριηλίδου & Παπάνη, όπως 

αναφέρεται στη Λαλιώτη, 2014) έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών 

στον τομέα της γλωσσικής διδασκαλίας καθώς σχετίζονται με την επιτυχή γλωσσική 

εκμάθηση, την αποτελεσματική επικοινωνία και την αυτόνομη μάθηση. Συνδυάζονται με 

μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις και διαφοροποιημένη διδασκαλία. Όπως συμβαίνει με 

πολλούς ορισμούς που αφορούν την γλωσσική εκπαίδευση έτσι και με τον ορισμό των 

«στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης έχουν γίνει πολλές απόπειρες με τον καθένα από 

αυτούς τους ορισμούς να καλύπτει κάποιες μόνο από τις μορφές του όρου αναλόγως με 

την προοπτική με την οποία προσεγγίζεται, αναφορά Στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης, 

συναισθηματική́ νοημοσύνη και στόχοι επίτευξης ενηλικών, κατά́ την εκμάθηση μιας 

ξένης γλώσσας. 

Οι στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης (Psaltoy-Joycey, κ.α) μπορούν να 

περιλαμβάνουν: α)εσωτερικές διανοητικές διεργασίες, β)συμπεριφορές, γ)σωματικές 

ενέργειες, δ)συναισθήματα και ε)επίγνωση ώστε να διευκολύνουν την εκμάθηση της 

γλώσσας στην επιλογή των εισαγόμενων πληροφοριών, την οργάνωση του υλικού, την 

ενσωμάτωση και τελικά την απόκτηση και παραγωγή της γλώσσας. 

Από τους διάφορους ορισμούς που έχουν δοθεί μπορούμε να πούμε ότι 

στρατηγική εκμάθησης είναι μια διαδοχή διαδικασιών για την επίτευξη της μάθησης ενώ 

τακτική εκμάθησης είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία μέσα σε αυτήν την διαδοχή. 

 

2.2 Χαρακτηριστικά στρατηγικών 

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες των στρατηγικών όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 7, 

σελ.50, Γρίβα/ Κωφού,2020) 

• Είναι συγκεκριμένες ενέργειες, στις οποίες προβαίνει ο μαθητής. 

• Αποτελούν εξατομικευμένες γλωσσικές συμπεριφορές που σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορούν να εκδηλωθούν και ως φυσικές ενέργειες. 

• Υποστηρίζουν τη μάθηση τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. 

• Συμβάλουν στην επικοινωνιακή ικανότητα σε διάφορα πλαίσια. 

• Σχετίζονται άμεσα με την αυτονόμηση του μαθητή. 
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• Δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή να αναπτύξει δεξιότητες αυτοκαθοδήγησης 

και αυτορρύθμισης. 

• Συγκεκριμένες στρατηγικές συνδέονται με συγκεκριμένες δεξιότητες. 

• Είναι διδάξιμες: Οι μαθητές μπορεί να διδαχθούν/καταρτιστούν για το πως θα 

χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες στρατηγικές σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες/εργασίες. 

• Είναι ευέλικτες: Χαρακτηρίζονται από ευελιξία χρήσης, καθώς εάν κάποια δεν 

έχει αποτέλεσμα, μπορεί να ανατρέξει ο μαθητής σε κάποια άλλη για να την 

αξιοποιήσει. 

• Αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στην αρχή ασυνείδητα από τον μαθητή, έπειτα, 

με τη συνεχή χρήση ή μέσα από τη διδασκαλία, μπορούν να αυτοματοποιηθούν ή 

να είναι εν δυνάμει συνειδητές. 

• Αλληλοσχετίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά, ενισχύοντας 

η μία την άλλη και έτσι έχουν καλύτερα αποτελέσματα. 

• Διευρύνουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών, που θα πρέπει να ανιχνεύουν τις 

στρατηγικές των μαθητών και να τους βοηθούν να γίνουν πιο ανεξάρτητοι. 

• Συντελούν στην επίλυση ενός προβλήματος ή στην αποτελεσματική 

διεκπεραίωση μιας δραστηριότητας. 

• Εμπλέκουν πολλές δεξιότητες του μαθητή, όχι μόνο τις γνωστικές αλλά 

παράλληλα τις μεταγνωστικές, τις κοινωνικές, τις διαπροσωπικές δεξιότητες κλπ. 

• Δεν είναι εύκολα παρατηρήσιμες δια γυμνού οφθαλμού καθώς αφορούν σκέψεις 

από άρρητες ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι μαθητές. 

• Επηρεάζονται από ποικιλία παραγόντων, όπως κίνητρα, ηλικία, μαθησιακά στυλ, 

γλωσσική ικανότητα και πολιτισμικό κεφάλαιο του μαθητή. 

 

2.3 Ταξινόμηση στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης 

 Μέχρι στιγμής έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ταξινόμησης των στρατηγικών 

γλωσσικής εκμάθησης: Dörnyei 2005,· Oxford 1985, Rubin 1975, Stern 1983 

O’Malley&Chamot 1990. Στην παρούσα πτυχιακή θα παρουσιαστούν κάποιες εξ αυτών. 

 

2.3.1 Ταξινομία της Rubin (1987) 

Σύμφωνα με τη Rubin στρατηγικές μάθησης είναι τεχνικές ή μέθοδοι που οι 

μαθητευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν γνώσεις(Psaltoy-

Joycey, n.d., p. 43). Η Rubin(αναφορά  Γρίβα/Κωφού, 2020, σ.σ. 39–40)διακρίνει τις 
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στρατηγικές σε αυτές που συμβάλουν άμεσα στη μάθηση και σε εκείνες που συμβάλλουν 

έμμεσα στη μάθηση. Συγκεκριμένα: 

Άμεσες στρατηγικές 

Γνωστικές 

 Διευκόλυνση/επαλήθευση 

 Εικασία/εξαγωγή συμπερασμάτων 

 Επαγωγικός συλλογισμός 

 Εξάσκηση 

 Απομνημόνευση 

 Παρακολούθηση 

 

Μεταγνωστικές στρατηγικές 

 Σχεδιασμός/προγραμματισμός 

 Επισήμανση προτεραιότητας 

 Καθορισμός στόχων  

 Αυτοδιαχείριση/αυτορρύθμιση 

Έμμεσες στρατηγικές 

Στρατηγικές επικοινωνίας  

Οι στρατηγικές επικοινωνίας χρησιμοποιούνται από τους μαθητές όταν αντιμετωπίζουν 

κάποια δυσκολία λόγω της περιορισμενης γλωσσικής ικανότητας ή όταν θα πρέπει να 

διαχειριστούν παρεξηγήσεις παρερμηνείες κατά την επικοινωνία. 

 

Κοινωνικές στρατηγικές 

Οι κοινωνικές στρατηγικές παρέχουν έκθεση στη γλώσσα-στόχο συμβάλλοντας έμμεσα 

στην μάθηση με την έννοια ότι δεν συμβάλλουν άμεσα στην απόκτηση, αποθήκευση, 

ανάκτηση και χρήση της γλώσσας. 

 

2.3.2 Ταξινομία O’Malley&Chammot, 1990 

Οι O’Malley και Chammot (αναφορά Psaltoy-Joycey, κ.α., σ.43) ορίζουν ως 

μαθησιακές στρατηγικές τις τεχνικές, τις προσεγγίσεις ή τις σκόπιμες ενέργειες στις 

οποίες προβαίνουν οι μαθητές με σκοπό να διευκολύνουν τη μάθησή τους και να 

ανακαλέσουν γλωσσολογικές πληροφορίες και πληροφορίες περιεχομένου. Στην 

ταξινόμηση τους δίνουν έμφαση στις στρατηγικές που αντικατοπτρίζουν την 
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εννοιολογική επεξεργασία, δηλαδή τις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές. Οι 

γνωστικές στρατηγικές αφορούν στις διαδικασίες για τη διαχείριση της γλώσσας και τη 

μεταφορά της σε νέα πλαίσια ενώ οι μεταγνωστικές σχετίζονται με τον έλεγχο της 

μάθησης μέσω του σχεδιασμού, την παρακολούθηση της μάθησης και την αξιολόγηση 

των γνωστικών διαδικασιών. Περιλαμβάνουν επίσης και τις κοινωνικές/συναισθηματικές 

στρατηγικές που έχουν εντοπιστεί στις έρευνες (Γρίβα & Κωφού, 2020). Επομένως το 

σχήμα ταξινόμησής τους έχει ως εξής:  

 

Γνωστικές στρατηγικές 

Οι γνωστικές στρατηγικές λειτουργούν άμεσα και διαχειρίζονται τις εισερχόμενες 

πληροφορίες διανοητικά ή φυσικά.  

 Επανάληψη 

 Χρήση πόρων 

 Μετάφραση 

 Ομαδοποίηση 

 Λήψη σημειώσεων 

 Ανασυνδυασμός 

 Εικόνες 

 Ακουστική αναπαράσταση 

 Λέξεις-κλειδιά 

 Χρήση πλαισίου 

 Επεξεργασία πληροφοριών 

 Μεταφορά πληροφοριών 

 Εξαγωγή συμπερασμάτων 

  

Μεταγνωστικές στρατηγικές 

Σχετίζονται με διεργασίες που απαιτούν τον σχεδιασμό, αναστοχασμό, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας. 

 Εκ των προτέρων ανάγνωση 

 Κατευθυνόμενη προσοχή 

 Επιλεκτική προσοχή 

 Αυτοδιαχείρηση 

 Λειτουργικός σχεδιασμός 
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 Αυτοπαρακολούθηση 

 Αυτοαξιολόγηση 

 

Κοινωνικο-συναισθηματικές στρατηγικές 

Οι κοινωνικές στρατηγικές σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τη συνδιαλλαγή του 

μαθητευόμενου με άλλους με σκοπό να βοηθήσει τη μάθησή του ενώ οι 

συναισθηματικού τύπου στρατηγικές βοηθούν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις 

συναισθηματικές δυσκολίες και να τις ξεπεράσουν. 

 Ερωτήσεις διευκρίνησης 

 Συνεργασία 

 Αυτοδιάλογος/εσωτερικός διάλογος 

2.3.3 Ταξινομία του Stern, 1992 

Ο Stern (Psaltoy-Joycey, κ.α, σσ. 46–47) υπήρξε ο πρώτος ακαδημαϊκός που 

παρείχε μια ταξινόμηση των στρατηγικών το 1975. Ωστόσο, η λίστα του ήταν σε μεγάλο 

βαθμό υποθετική καθώς την βάσισε στην προσωπική του εμπειρία ως μαθητής και 

εκπαιδευτικός παρά στην έρευνα. Στην αρχική του ταξινομία περιγράφει δέκα 

στρατηγικές που χρησιμοποιεί ένας ικανός μαθητής. Η λίστα είχε στρατηγικές γενικής 

φύσεως και υπαινισσόταν ότι ο ικανός μαθητής γλώσσας είναι ένας ενεργός μαθητής που 

αλληλοεπιδρά με τη γλώσσα στόχο, τη χρησιμοποιεί και αναστοχάζεται του 

αποτελέσματος. Αργότερα αυτά τα χαρακτηριστικά τα ενέταξε κάτω από τέσσερεις 

μεγάλές γενικές κατηγορίες: ενεργό προγραμματισμό, ακαδημαϊκή μάθηση, κοινωνική 

μάθηση και συναισθηματικές στρατηγικές. 

Στην ταξινομία του Stern (1992,σσ.262-266, αναφορά Γρίβα & Κωφού, 2020, σσ. 

42–43), υπάρχουν πέντε βασικές κατηγορίες στρατηγικών: οι στρατηγικές διαχείρισης 

και σχεδιασμού, οι γνωστικές στρατηγικές μάθησης, οι επικοινωνιακές στρατηγικές, οι 

διαπροσωπικές στρατηγικές και οι συναισθηματικές στρατηγικές. Συγκεκριμένα: 

 

Στρατηγικές Διαχείρισης και Σχεδιασμού 

Οι στρατηγικές διαχείρισης και σχεδιασμού σχετίζονται με την πρόθεση του μαθητή να  

 Οργανώνει τη μάθησή του 

 Θέτει εύλογους στόχους 

 Αποφασίζει για μια κατάλληλη μεθοδολογία 

 Επιλέγει κατάλληλους τρόπους 
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 Παρακολουθεί την πρόοδο 

 Αξιολογεί το αποτέλεσμα και το επίτευγμά του 

 

Γνωστικές στρατηγικές μάθησης 

Οι γνωστικές στρατηγικές είναι βήματα που χρησιμοποιούνται στη μάθηση ή στην 

επίλυση προβλημάτων  

 Αποσαφήνιση/επαλήθευση 

 Εικασία/επαγωγική εξαγωγή συμπερασμάτων 

 Επαγωγικός συλλογισμός/αιτιολόγηση 

 Εξάσκηση 

 Απομνημόνευση 

 Παρακολούθηση  

 

Επικοινωνιακές στρατηγικές 

Οι επικοινωνιακές στρατηγικές είναι τα βήματα που κάνουν οι μαθητές για να μπορέσουν 

να συνεχίσουν την συνομιλία ώστε να μη διακοπεί η ροή της επικοινωνίας 

 Χρήση παράφρασης 

 Χρήση χειρονομιών 

 Περιφραστική απόδοση 

 Αίτημα επανάληψης 

 Αναζήτηση επεξήγησης 

 

Διαπροσωπικές στρατηγικές 

 Στην περίπτωση μιας δεύτερης γλώσσας οι μαθητές θα πρέπει να έρχονται σε 

επαφή, να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με φυσικούς ομιλητές ώστε να 

εξοικειωθούν με τον πολιτισμό-στόχο. 

 

Συναισθηματικές στρατηγικές 

Είναι οι στρατηγικές που 

 Συμβάλλουν στον έλεγχο των συναισθημάτων κατά τη διάρκεια της μάθησης (π.χ. 

ο περιορισμός του άγχους) 
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 Διαμορφώνουν ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον ώστε να βοηθηθεί ο μαθητής 

να επικεντρώνει την προσοχή του και να διατηρεί αμείωτα τα κίνητρα εμπλοκής 

του στη μάθηση 

 

2.3.4 Τυπολογία της Oxford 

H Oxford (Psaltoy-Joycey, κ.α.) θεωρεί τις στρατηγικές εκμάθησης εργαλεία που 

βοηθούν τους μαθητευόμενους στην εκμάθηση γλώσσας να αναπτύξουν την 

επικοινωνιακή τους ικανότητα στην δεύτερη/ξένη γλώσσα. Στην έρευνά της για τον 

κατάλληλο ορισμό του όρου, αναλύει τον βασικό όρο στρατηγική. Ακολουθώντας την 

ελληνική του προέλευση και την μετέπειτα εξέλιξη του που σημαίνει «ένα σχέδιο, βήμα, 

ή συνειδητή ενέργεια προς την επίτευξη ενός στόχου.  

Σύμφωνα με την Oxford (1990) οι στρατηγικές χωρίζονται σε άμεσες και 

έμμεσες. Με τη σειρά τους οι άμεσες διακρίνονται στις μνημονικές, στις γνωστικές και 

στις αντισταθμιστικές (Γρίβα&Κωφού, 2020, σ.σ. 43–46). Οι έμμεσες διακρίνονται στις 

μεταγνωστικές, τις κοινωνικές και τις συναισθηματικές στρατηγικές. 

 

Άμεσες στρατηγικές 

Άμεσες στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης είναι οι στρατηγικές που αφορούν άμεσα τη 

γλώσσα προς εκμάθηση και απαιτούν τη νοητική επεξεργασία της. 

 

Γνωστικές στρατηγικές 

 Στρατηγικές λήψης και αποστολής μηνυμάτων 

 Δημιουργία δομών για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πληροφορίες 

 Ανάλυση-αιτιολόγηση 

 Εξάσκηση 

 

Μνημονικές στρατηγικές 

 Δημιουργία νοερών συνδέσεων 

 Εφαρμογή εικόνων και ήχων 

 Χρήση κίνησης 

 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές 

a) Αντιμετώπιση περιορισμών και προβλημάτων στον προφορικό και γραπτό λόγο 
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b) Εικασία και αποφυγή 

 

Έμμεσες στρατηγικές 

Οι έμμεσες στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης «υποστηρίζουν και διαχειρίζονται 

τη γλωσσική εκμάθηση χωρίς σε πολλές περιπτώσεις να εμπλέκουν τη γλώσσα- 

στόχο»(Oxford,1990,σελ.135,αναφορά Λαλιώτη,2014). Το 2011 η Oxford παρουσιάζει 

ένα νέο μοντέλο στρατηγικών στο οποίο έχει λάβει υπόψη και την κοινωνικοπολιτισμική 

παράμετρο κατά την επαφή με μια δεύτερη γλώσσα. Στις έμμεσες στρατηγικές 

εντάσσονται οι: 

Μεταγνωστικές στρατηγικές 

a) Εστίαση στη μάθηση 

b) Σχεδιασμός  της μάθησης 

c) Αξιολόγηση της μάθησης 

 

Κοινωνικές στρατηγικές 

a) Υποβολή ερωτήσεων από τον ίδιο τον μαθητή 

b) Συνεργασία με άλλους 

c) Κατανόηση και μοίρασμα συναισθημάτων 

 

Συναισθηματικές στρατηγικές 

a) Μείωση άγχους 

b) Αυτοενθάρρυνση 

c) Λήψη συναισθηματικής θερμοκρασίας 

 

Η ταξινομία της Oxford (Psaltoy-Joycey, κ.α Γρίβα&Κωφού, 2020) παρουσιάζει 

σημαντική αλληλοεπικάλυψη με την ταξινομία των O’Malley&Chammot. Ωστόσο αυτές 

διαφέρουν στον αριθμό των στρατηγικών καθώς το σημείο εκκίνησής τους είναι 

διαφορετικό.  
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Κεφάλαιο 3ο 

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και χρήση στρατηγικών 

 

3.1 Βασικές γλωσσικές δεξιότητες 

Σύμφωνα με τον Baker (2001) υπάρχουν τέσσερεις βασικές γλωσσικές 

δεξιότητες: η κατανόηση προφορικού λόγου, η παραγωγή προφορικού λόγου, η 

κατανόηση γραπτού λόγου, η παραγωγή γραπτού λόγου. Αυτές οι τέσσερεις δεξιότητες 

εμπίπτουν σε δύο διαστάσεις: δεξιότητες πρόσληψης και παραγωγής και ορθότητα και 

γραμματισμός. Απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

   

Δεξιότητες πρόσληψης Κατανόηση προφορικού 

λόγου 

Κατανόηση γραπτού 

λόγου 

Δεξιότητες παραγωγής Παραγωγή προφορικού 

λόγου 

Παραγωγή γραπτού 

λόγου 

 

Συνίσταται να αποφεύγεται η κατηγοριοποίηση του ποιος είναι ή όχι, δίγλωσσος 

σύμφωνα με τον πίνακα καθώς οι τέσσερεις βασικές γλωσσικές δεξιότητες δεν υπάρχουν 

σε όρους μαύρου και άσπρου. Ανάμεσα στο μαύρο και το άσπρο δεν υπάρχουν μόνο 

πολλές αποχρώσεις του γκρι · υπάρχει επίσης μια ευρεία ποικιλία χρωμάτων. Το τοπίο 

πολλαπλών χρωμάτων των δεξιοτήτων της διγλωσσίας υπονοεί ότι κάθε γλωσσική 

δεξιότητα μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο ανεπτυγμένη. Η ικανότητα 

κατανόησης γραπτού λόγου μπορεί να κυμανθεί από απλή και βασική έως και ευφραδής 

και επιτυχημένη. Κάποιος μπορεί να κατανοήσει τον προφορικό λόγο μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο πχ στα μαγαζιά αλλά όχι μέσα σε ένα άλλο πχ σε ένα ακαδημαϊκό 

μάθημα. Αυτά τα παραδείγματα μας δείχνουν ότι οι τέσσερεις βασικές γλωσσικές 

δεξιότητες μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω σε υπο-κλίμακες και διαστάσεις. 

Υπάρχουν δεξιότητες εντός των δεξιοτήτων οι οποίες παραδοσιακά ταξινομούνται ως: 

προφορά, εύρος λεξιλογίου, ορθότητα της γραμματικής, ικανότητα μεταφοράς του 

ακριβούς νοήματος σε διαφορετικές καταστάσεις και με διαφοροποιήσεις στο στυλ. 

Ωστόσο αυτές οι δεξιότητες τείνουν να λαμβάνονται υπόψιν μόνο από την ακαδημαϊκή 

οπτική ή την οπτική της τάξης. Η χρήση μιας γλώσσας στον δρόμο και σε ένα κατάστημα 

απαιτεί μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική ικανότητα διαχείρισης της γλώσσας όπως 

για παράδειγμα οι ιδιωματισμοί και η φρασεολογία του δρόμου. 
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3.2 Ανάγνωση – Κατανόηση γραπτού λόγου 

Οι Αναστασίου και Γρίβα (2009) αναφέρουν ότι η ανάγνωση είναι μια πολύπλοκη 

διαδικασία που περιλαμβάνει συνδυασμό αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και γνωστικών 

ικανοτήτων. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα τρία βασικά συστατικά της ανάγνωσης είναι η 

ακρίβεια η οποία περιλαμβάνει φωνολογική και ορθογραφική επεξεργασία, η ευχέρεια η 

οποία απαιτεί χρόνο και η κατανόηση. Οι Perfetti και Hogaboam (1975) τόνισαν τη 

σημασία της «σύλληψης της ανάγνωσης ως αποτελούμενη από διαχωρίσιμα συστατικά», 

καθώς επιτρέπει στους ερευνητές να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ των διαφόρων 

στοιχείων ανάγνωσης και τον τρόπο που συνδέονται. 

Ο κύριος στόχος της ανάγνωσης (Sweet, & Snow, 2002) είναι να εξαγάγεται και 

να δημιουργείται νόημα από το κείμενο. Η κατανόηση της ανάγνωσης είναι μια σύνθετη 

γνωστική ικανότητα που απαιτεί την ικανότητα ενσωμάτωσης πληροφοριών κειμένου με 

την προηγούμενη γνώση του αναγνώστη και με αποτέλεσμα την επεξεργασία μιας 

διανοητικής αναπαράστασης (Anderson & Pearson, 1984; Afflerbach, 1990, Meneghetti, 

Carretti, & De Beni, 2006). Έτσι, η κατανόηση της ανάγνωσης είναι μια διαδραστική 

διαδικασία που λαμβάνει χώρα μεταξύ ενός αναγνώστη και ενός κειμένου (Rumelhart, 

1994). Kατά τη διάρκεια αυτής της αλληλεπίδρασης, ο αναγνώστης φέρνει μεταβλητά 

επίπεδα εμπειριών και δεξιοτήτων που περιλαμβάνουν γλωσσικές δεξιότητες, γνωστικούς 

πόρους και παγκόσμια γνώση (Anastasiou & Griva, 2009).  

Η κατανόηση γραπτού λόγου είναι μια διαδικασία που εμπλέκει δύο μέρη, το 

κείμενο και τον αναγνώστη. Ο αναγνώστης χρησιμοποιεί τις δεξιότητες και τις εμπειρίες 

του ώστε να μπορέσει να αλληλοεπιδράσει με το κείμενο. Οι Guthrie και Wigfield (1999) 

τόνισαν ότι «ένα άτομο είναι απίθανο να κατανοήσει ένα κείμενο κατά λάθος. Αν το 

άτομο δεν έχει επίγνωση του κειμένου, δεν εξυπηρετείται από αυτό, δεν επιλέγει να 

βγάλει νόημα από αυτό, ή δεν κάνει πνευματική προσπάθεια να κατανοήσει τη δομή, 

λίγη κατανόηση επιτυγχάνεται» (Anastasiou&Griva, 2009). 

Όπως αναφέρει ο Brown (2007,σ.7) η κατανόηση του γραπτού κειμένου δεν είναι 

μια απλή αποκωδικοποίηση των γραμμάτων σε μια σελίδα αλλά μια αναζήτηση για 

νόημα που απαιτεί από τον αναγνώστη να συμμετέχει ενεργά στη δεξιότητα αυτή. Για να 

κατανοήσει το γραπτό λόγο ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθεί το γραπτό 

κείμενο (οπτικές δεξιότητες), να αναγνωρίσει τη γραφή (ορθογραφικές δεξιότητες), να 

εντοπίσει το μήνυμα (γλωσσικές δεξιότητες), να καταλάβει το μήνυμα 

(σημασιολογικές/γνωστικές δεξιότητες) και να ερμηνεύσει κριτικά το μήνυμα 

(μεταγνωστικές/μεταγλωσσικές/κοινωνικοπολιτισμικές δεξιότητες). 
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3.2.1 Στρατηγικές Ανάγνωσης 

Προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί (Anderson,1991, Oxford, 1990,αναφορά 

Psaltoy-Joycey, κ.α, σσ. 157–158) στην κατανόηση κειμένου, οι αναγνώστες θα πρέπει 

σε αρχικό στάδιο να μάθουν τους κατάλληλους συνδυασμούς στρατηγικών ανάγνωσης 

που είναι πιο αποτελεσματικοί. Σημαντικό χαρακτηριστικό ενός αναγνώστη που 

χρησιμοποιεί στρατηγικές δεν είναι μόνο η γνώση της στρατηγικής που πρέπει να 

χρησιμοποιεί αλλά η γνώση της αποτελεσματικής χρήσης της σε συγκεκριμένο πλαίσιο 

και κυρίως η ενορχήστρωση της χρήση της με άλλες στρατηγικές. 

Η Hosenfeld  μετά από έρευνα βρήκε ότι οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποίησαν 

κυρίως βασικές στρατηγικές ανάγνωσης ενώ οι λιγότερο ικανοί αναγνώστες δεν βρήκαν 

το κεντρικό νόημα του κειμένου επειδή χρησιμοποίησαν στρατηγικές σε λεξιλογικό 

επίπεδο και εξέλαβαν όλες τις λέξεις ως ίσης αξίας για την κατανόηση του κειμένου.  

Η ανάγνωση χαρακτηρίζεται ως μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος κατά την οποία ο 

αναγνώστης καλείται να χρησιμοποιήσει μια διαδοχή στρατηγικών ώστε να κατανοήσει 

το νόημα του γραπτού κειμένου. Προϋπόθεση για την επιτυχή διεκπεραίωση της 

ανάγνωσης και κατανόησης ενός κειμένου αποτελεί η γλωσσική ικανότητα του 

αναγνώστη, οι προσωπικές του εμπειρίες, οι κοινωνικο-πολιτισμικές επιδράσεις που 

δέχεται από το περιβάλλον του, η αποτελεσματική ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας 

γνώσης του καθώς και η υιοθέτηση και χρήση κατάλληλων στρατηγικών. Οι επαρκείς 

αναγνώστες ενεργοποιούν ποικίλες και στοχευμένες στρατηγικές και καταδεικνύουν 

μεγαλύτερη μεταγνωστική επίγνωση ενώ οι λιγότερο επαρκείς χρησιμοποιούν 

περιορισμένο και λιγότερο σύνθετο ρεπερτόριο στρατηγικών. 

Οι Πενέκελης και Γρίβα δημοσίευσαν έρευνα με τίτλο «Αναγνωστικές δεξιότητες 

και στρατηγικές: Μια πιλοτική διερεύνηση των αναγκών δίγλωσσων μαθητών του 

δημοτικού σχολείου». Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των δυσκολιών που 

συναντούν οι δίγλωσσοι μαθητές κατά την ανάγνωση ενός κειμένου στην ελληνική 

γλώσσα καθώς και οι στρατηγικές ανάγνωσης που υιοθετούν. Για τον σκοπό αυτό 

εξετάστηκαν 32 δίγλωσσοι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού. Η έρευνα έδειξε ότι 

οι δίγλωσσοι μαθητές χρησιμοποιούν ποικιλία στρατηγικών. Οι επαρκείς αναγνώστες 

χρησιμοποιούν πιο σύνθετες στρατηγικές σε σχέση με τους λιγότερο επαρκείς 

αναγνώστες και διαθέτουν μεγαλύτερη μεταγνωστική ικανότητα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά στρατηγικές ανάγνωσης που έχουν 

υποστηριχθεί από πολλαπλές έρευνες όπως παρουσιάζονται στο Psaltoy-Joycey, n.d. 
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Στρατηγικές πριν την ανάγνωση 

Πριν τη διαδικασία της ανάγνωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στρατηγικές που θα 

βοηθήσουν τους αναγνώστες να αναπτύξουν τη γλωσσική τους ικανότητα όπως: 

 Ρίχνω μια γρήγορη ματιά στο κείμενο πριν την ανάγνωση 

 Ψάχνω για σημαντικές πληροφορίες στο κείμενο 

 Παρατηρώ το πλαίσιο του κειμένου 

 Αντλώ πληροφορίες από εξωγλωσσικά στοιχεία(π.χ εικόνες) 

 Εστιάζω στις σημαντικές πληροφορίες και όχι σε άλλες 

 Ενεργοποιώ την προϋπάρχουσα γνώση 

 Θέτω στόχους για την ανάγνωση 

 Ψάχνω πληροφορίες σχετικά με τους στόχους που έχω θέσει  

(Γρίβα&Κωφού, 2020, σ. 73) 

 

Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης οι αναγνώστες αλληλοεπιδρούν με το κείμενο, το 

είδος του, το στυλ του συγγραφέα και ψάχνουν για απαντήσεις σε ερωτήματα που είχαν 

τεθεί πριν την ανάγνωση. Για να το κάνουν αυτό ενεργοποιούν στρατηγικές εστίασης και 

ελέγχου με σκοπό να καταλάβουν το κείμενο(Psaltoy-Joycey, n.d.). Ανάλογα με το 

σκοπό της ανάγνωσης και τις εργασίες μάθησης και κατανόησης που 

συμπεριλαμβάνονται χρησιμοποιούνται: 

 Αναθεωρώ την προϋπάρχουσα γνώση για το αντικείμενο/περιεχόμενο του 

κειμένου 

 Κάνω προσπάθεια για την αναγνώριση της δομής και του είδους του κειμένου 

 Προσπαθώ να εξάγω πληροφορίες από το κείμενο 

 Προσπαθώ να καθορίσω την έννοια των άγνωστων λέξεων που φαίνονται ζωτικής 

σημασίας για την κατανόηση του κειμένου 

 Συνοψίζω/παραφράζω το υλικό που διαβάζω για να θυμηθώ το κείμενο 

 Αξιολογώ το κείμενο για να καθορίσω κατά πόσο συμβάλλει στις γνώσεις μου  

 Ρωτώ στον εαυτό μου ερωτήσεις σχετικά με το κείμενο  

 Διαβάζω πίσω-μπρος στο κείμενο για να βρω πληροφορίες μπορώ να ελέγξω αν 

έχω προβλέψει σωστά τις πληροφορίες αλλάζω τις στρατηγικές ανάγνωσής μου 

όταν δεν μπορώ να κατανοήσω το κείμενο 
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 Υπογραμμίζω κάποια σημεία για να τα θυμάμαι 

 Διαβάζω πάνω από μια φορά, ώστε να θυμάμαι το κείμενο 

 Κρατώ σημειώσεις/πλαγιότιτλους, ώστε να θυμάμαι το κείμενο 

 

Στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

Έχοντας ως στόχο να επωφεληθούν οι αναγνώστες από την ανάγνωση και γλωσσολογικά 

και γνωστικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

όπως: 

 Επανεξετάζω το κείμενο 

 Προσπαθώ να ερμηνεύσω αυτό που διάβασα  

 Κάνω περίληψη 

 Σκέφτομαι πώς θα χρησιμοποιήσω τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από την 

ανάγνωση 

 Αξιολογώ κατά πόσο αυτά που έχω διαβάσει είναι συναφή με τους στόχους της 

ανάγνωσης  

 Συνδέω με τους αρχικούς στόχους και τις προσδοκίες που είχα θέσει πριν την 

ανάγνωση 

(Γρίβα&Κωφού, 2020, σ. 74) 

 

3.3 Παραγωγή γραπτού λόγου 

«Η ομιλία/ακρόαση και το γράψιμο/ανάγνωση αποτελούν τους δύο θεμελιώδεις 

τρόπους παραγωγής και πρόσληψης του λόγου, οι οποίοι διακρίνονται για την 

αμοιβαιότητά τους, αφού μπορεί ο ένας να μεταγραφεί στον κώδικα του άλλου χωρίς 

μεγάλες απώλειες νοήματος. Ωστόσο, η ομιλία και το γράψιμο συνδέονται με 

διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας και, άρα, υπηρετούν διαφορετικούς στόχους -ο 

προφορικός λόγος είναι γενικά αυθόρμητος και ικανοποιεί τρέχουσες ανάγκες της 

καθημερινής ζωής, συχνά "δεν φοράει τα καλά του" και ευδοκιμεί σε περιβάλλον 

οικειότητας μεταξύ των συνομιλητών, ενώ ο γραπτός λόγος τις περισσότερες φορές είναι 

δίαυλος συμβατικής ή επίσημης επικοινωνίας, όπως εξάλλου υπήρξε σε όλη τη διαδρομή 

του ιστορικού χρόνου· επιπλέον, έχουν διαφορετικά γλωσσικά χαρακτηριστικά, εν μέρει 

τουλάχιστον (Chafe 1982),(σελ. 44-5) · Yabuuchi 1998) (αναφορά Πολίτης, Πύλη της 

Ελληνικής Γλώσσας). 
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H παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να οριστεί ως η χρήση συμβόλων για να 

μετατραπούν σκέψεις ή ιδέες. Συγκεκριμένα πρόκειται για μετάφραση σκέψεων και 

ιδεών, ήχων, ή εικόνων σε κάποιου είδους φυσικού αποτυπώματος. Συνήθως θεωρούμε 

την παραγωγή γραπτού λόγου ως κάτι που κάνουμε με χαρτί και μολύβι, ή με 

υπολογιστή, αλλά η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να επιτευχθεί και με κάρβουνο 

πάνω σε πέτρες ή με μπογιά στους τοίχους.  

Γράφουμε σχεδόν κάθε μέρα: υπενθυμίσεις στον εαυτό μας, μια σημείωση σε 

έναν φίλο, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν συνάδελφο, μια αναφορά για 

το σχολείο ή την εργασία. Η γραφή παρέχει επικοινωνία σε μια κοινότητα ατόμων. 

Γράφουμε επίσης στους εαυτούς μας, για να θυμόμαστε πράγματα ή για να ενοποιήσουμε 

τις αντιλήψεις μας. Μερικές φορές γράφουμε για να μάθουμε και να βοηθήσουμε τους 

άλλους να μάθουν νέες πληροφορίες. Άλλες φορές η γραφή είναι μια ελεύθερη 

μετάφραση των σκέψεων σε λέξεις και με τη σειρά τους σε σύμβολα που επικοινωνούν 

αυτές τις λέξεις. Άλλες φορές, το γράψιμο είναι μια προγραμματισμένη και 

επεξεργασμένη μετάφραση σκέψεων που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της 

ποιότητας μιας επικοινωνίας. Το γράψιμο μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο στη σύνθεση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά μέσα και τρόπους 

επικοινωνίας, όπως σχέδια, κλιπ ήχου, μουσική και βίντεο. 

Όπως αναφέρουν οι McNamara και Allen,(2019) η γραφή έχει χρησιμοποιηθεί για 

τουλάχιστον χιλιάδες χρόνια. Για αιώνες, οι ελίτ γνώριζαν την τέχνη της γραφής. Τον 21ο 

αιώνα, οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν κάποια μορφή γραφής. Ορισμένες 

εκτιμήσεις δείχνουν ότι μόνο το 12% των ανθρώπων στον κόσμο μπορούσε να διαβάσει 

και να γράψει πριν από δύο αιώνες, ενώ σήμερα, το ποσοστό αντιστρέφεται: μόνο το 15-

17% του παγκόσμιου πληθυσμού παραμένει αναλφάβητο. Από τη μία πλευρά, αυτά είναι 

καλά νέα. Τα περισσότερα άτομα σε όλο τον κόσμο μπορούν να διαβάζουν και να 

γράφουν. Από την άλλη, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάνω από 750 εκατομμύρια 

άνθρωποι που δεν είναι εγγράμματοι, και πολλοί άνθρωποι δεν διαθέτουν επαρκείς 

δεξιότητες για να παράγουν υψηλής ποιότητας γραφή. Στη σημερινή κοινωνία, όπου η 

ανάγνωση και η γραφή είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση, αυτό είναι ένα 

πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. 

 

3.3.1 Στρατηγικές γραπτού λόγου 

Σύμφωνα με τη Raimes (1985, αναφορά Γρίβα, κ.α, 2010)η γραπτή έκφραση είναι 

μια περίπλοκη διαδικασία η οποία διεκπεραιώνεται μέσα από έναν κύκλο διεργασιών 
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όπου συνυπάρχουν η σύλληψη του θέματος, η διαδικασία της συγγραφής και ο τελικός 

έλεγχος του κειμένου. Αυτό συνεπάγεται την υιοθέτηση και χρήση ποικίλων 

στρατηγικών που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την αυτοαξιολόγηση. 

Η επιλογή και χρήση στρατηγικών παραγωγής γραπτού λόγου εξαρτάται από την 

γραπτή εργασία με την οποία ασχολείται κάποιος. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά 

στρατηγικές παραγωγής γραπτού λόγου που θεωρούνται σημαντικές για κάθε είδος 

γραπτού κειμένου όπως αναφέρονται στις Γρίβα και Κωφού, 2020, σσ. 162–163: 

 

Στρατηγικές προ-συγγραφής 

 Ανακαλώ πληροφορίες σχετικά με το θέμα  

 Καταγράφω λέξεις-φράσεις σχετικά με το θέμα 

 Χρησιμοποιώ βοηθητικά στοιχεία (εικόνες, εκφώνηση δραστηριότητας) για να 

βρω ιδέες 

 Σκέφτομαι για ποιο λόγο και για ποιο σκοπό θα γράψω αυτό το κείμενο 

 Βάζω σε ομάδες τις ιδέες που έχω στο μυαλό μου 

 Οργανώνω τις ιδέες μου σε κάποιο σχήμα (π.χ. αιτία -αποτελέσματα σε 

διάγραμμα ροής, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε λίστες) 

 Σκέφτομαι αν έχω συγκεντρώσει αρκετές ιδέες στο μυαλό μου 

 Αποφεύγω τις άσχετες ιδέες  

 Ελέγχω αν είναι καλές οι ιδέες που έχω βρει (π.χ. τσεκάρω στη λίστα μου) 

 Κάνω ένα προσχέδιο στο μυαλό μου σχετικά με αυτά που πρόκειται να γράψω 

 Κάνω ένα προσχέδιο στο χαρτί σχετικά με αυτά που πρόκειται να γράψω (π.χ. 

βάζω τις ιδέες σε μια σειρά) 

 

Στρατηγικές κατά τη συγγραφή 

 Οργανώνω το κείμενο μου σε παραγράφους 

 Χρησιμοποιώ λέξεις ή φράσεις που έμαθα πρόσφατα 

 Χρησιμοποιώ λέξεις ή φράζεις που γνωρίζω 

 Χρησιμοποιώ ιδιωματισμούς (τυποποιημένες εκφράσεις) 

 Όταν δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη γράφω μια άλλη με πιο απλό τρόπο 

 Προσπαθώ να χρησιμοποιώ συνώνυμα μιας λέξης όταν δεν μου έρχεται στο 

μυαλό ή για να μην επαναλαμβάνω συχνά την ίδια λέξη 

 Χρησιμοποιώ συνδετικές λέξεις (επίσης, ακόμη, αρχικά κ.λπ.) 
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 Αναζητώ επιπλέον πληροφορίες σε κάποιο βιβλίο, εγκυκλοπαίδεια, λεξικό ή και 

στο διαδίκτυο ακόμη και την ώρα που γράφω 

 Αναλύω με λεπτομέρειες τις ιδέες μου (π.χ. εξηγώ, παραθέτω παραδείγματα, 

κ.λπ.) 

 Σταματώ και διαβάζω πολλές φορές αυτά που έχω γράψει για να ελέγξω αν είναι 

σωστά 

 Αλλάζω τα σχέδιά μου, αν σε κάποιο σημείο δεν μπορώ να γράψω αυτό που 

θέλω, για να μπορέσω να συνεχίσω 

 Σταματώ απότομα το γράψιμο γιατί δεν μπορώ να βρω την κατάλληλη λέξη για 

να ολοκληρώσω 

 Ρωτώ τον εαυτό μου αν είναι καλά αυτά που γράφω 

 

Στρατηγικές μετά τη συγγραφή του κειμένου 

 Ελέγχω αν οι λέξεις, οι προτάσεις και οι παράγραφοι συνδέονται μεταξύ τους 

 Ελέγχω την ορθογραφία των λέξεων που χρησιμοποίησα 

 Διατυπώνω διαφορετικά οτιδήποτε δε μου φαίνεται σωστό 

 Αντικαθιστώ λέξεις με παρόμοια σημασία για να αποφύγω τις επαναλήψεις 

 Προσπαθώ να κάνω πιο πλούσιο το λεξιλόγιο που χρησιμοποίησα 

 Συγκρίνω το πλάνο που είχα στην αρχή στο μυαλό μου με το τελικό κείμενο 

 Αφαιρώ τις άσχετες πληροφορίες 

 Αλλάζω τη σειρά των λέξεων σε μια φράση για να δοθεί έμφαση σε κάτι  

 Αλλάζω τη σειρά κάποιων προτάσεων για να έχει καλύτερη ροή το κείμενο 

 Συμπληρώνω ό,τι λείπει 

 Ελέγχω τη σύνταξη και τη γραμματική και κάνω διορθώσεις ή χρησιμοποιώ 

τύπους προχωρημένου επιπέδου 

 Ελέγχω τα σημεία στίξης 

 Προσπαθώ να αξιολογήσω το γραπτό μου ως προς το περιεχόμενο 

 Προσπαθώ να αξιολογήσω το γραπτό μου ως προς τη δομή του 

 Στοχάζομαι και αξιολογώ αν τα επιχειρήματά μου ήταν πειστικά 

 Αξιολογώ αν το γραπτό μου είναι κατάλληλο για την περίσταση επικοινωνίας και 

επιτελεί τον επικοινωνιακό του στόχο 
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3.4 Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των στρατηγικών 

Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση των 

στρατηγικών από τους μαθητές όπως είναι: 

i. το γλωσσικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής 

ii. η παρώθηση-οι μαθητές στους οποίους παρέχονται περισσότερα κίνητρα 

χρησιμοποιούν περισσότερες στρατηγικές 

iii. το φύλο-τα κορίτσια ανέφεραν ευρύτερη χρήση των στρατηγικών από τα 

αγόρια 

iv. το πολιτισμικό υπόβαθρο 

v. οι στάσεις και τα πιστεύω του μαθητή-συνήθως οι αρνητικές στάσεις 

συνεπάγονται τη περιορισμένη χρήση στρατηγικών ή την έλλειψη 

συντονισμού των στρατηγικών. 

vi. Το διδακτικό στυλ 

vii. Η ηλικία και το γλωσσικό επίπεδο-οι αποτελεσματικοί μαθητές έχουν 

μεγαλύτερο ρεπερτόριο σε στρατηγικές και μεγαλύτερη ευελιξία επιλογής και 

συνδυασμού μεταξύ τους σε σχέση με τους λιγότερο αποτελεσματικούς. 
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Κεφάλαιο 4ο 

Μεθοδολογία της Έρευνας 
 

4.1 Καθορισμός του αντικειμένου/σκοπού της έρευνας 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας πτυχιακής διπλωματικής εργασίας παρατέθηκε το 

θεωρητικό πλαίσιο που αφορά τα ζητήματα της διγλωσσίας κυρίως όσον αφορά τους 

μαθητές όπως οι έννοιες της διγλωσσίας καθώς ορισμοί και κατηγοριοποίηση των 

στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι δίγλωσσοι μαθητές. Για την απόδειξη των παραπάνω 

θεμάτων, δημιουργήθηκε έρευνα με τη χρήση ημι-δομημένων συνεντεύξεων, για τη 

συλλογή πληροφοριών που αφορούν τους δίγλωσσους μαθητές και τις στρατηγικές που 

αυτοί χρησιμοποιούν κατά τη διαδικασία κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. 

Η διενέργεια της συγκεκριμένης έρευνας πηγάζει από το ενδιαφέρον για τη 

κατανόηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ 

που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα με σκοπό την καλυτέρευση της 

μαθησιακής διαδικασίας.  

Συγκεκριμένα, μέσα από αυτή την έρευνα, στοχεύουμε στο να καταγράψουμε τις 

παρακάτω στρατηγικές. 

• Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/-τριες πριν την ανάγνωση.  

• Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/-τριες κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης. 

• Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/-τριες μετά την ανάγνωση. 

• Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/-τριες πριν την παραγωγή 

γραπτού λόγου.  

• Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/-τριες κατά την παραγωγή 

γραπτού λόγου.  

• Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/-τριες μετά την παραγωγή 

γραπτού λόγου.  

 

4.2 Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 14 μαθητές οι οποίοι φοιτούν στις τάξεις την Ε’ και ΣΤ΄ 

Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου οι 13 από τους οποίους προέρχονται από την Αλβανία και ο 

ένας από τη Ρουμανία. 
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Ο πρώτος μαθητής είναι 10 ετών, ήρθε στην Ελλάδα πριν 5 χρόνια και φοιτά στην 

Ε’ Δημοτικού. Δεν του αρέσει να διαβάζει και να γράφει. Στο σπίτι μιλά μόνο Ρουμάνικα 

διότι και οι γονείς του δεν τα ξέρουν καλά τα ελληνικά. 

Ο δεύτερος μαθητής είναι 11 χρονών, ήρθε στην Ελλάδα πριν 3 χρόνια και φοιτά 

στην Ε’ Δημοτικού. Δεν του αρέσει να διαβάζει ούτε και να γράφει. Στην αρχή σχημάτιζε 

μουτζούρες ενώ τώρα γράφει κάποιες προτάσεις. Η πρώτη του γλώσσα είναι τα 

Αλβανικά αλλά πιέζεται να χρησιμοποιήσει και αυτά. 

Ο τρίτος μαθητής είναι 11 χρονών, γεννήθηκε στην Ελλάδα και φοιτά στην Ε΄ 

Δημοτικού. Δεν του αρέσει να διαβάζει ιδιαίτερα αλλά στις ιστορίες των βιβλίων προτιμά 

να έχει εικόνες. Η πρώτη του γλώσσα είναι τα ελληνικά. 

Η τέταρτη μαθήτρια είναι 13 ετών, γεννήθηκε στην Ελλάδα και φοιτά στην Α’ 

Γυμνασίου. Της αρέσει να διαβάζει βιβλία με ιστορίες και περιπέτειες παιδιών. Μιλά 

μόνο ελληνικά καθώς και οι γονείς της μιλούν αλβανικά μόνο με τους παππούδες της. 

Ο πέμπτος μαθητής 13 ετών, γεννήθηκε στην Ελλάδα και φοιτά στην Α΄ 

Γυμνασίου. Του αρέσει να διαβάζει ιστορίες και comics. Μιλά μόνο ελληνικά και στο 

σπίτι αν και καταλαβαίνει κάποιες λέξεις στα Αλβανικά. 

Ο έκτος μαθητής είναι 10 ετών, ήρθε στην Ελλάδα πριν 7 χρόνια και φοιτά στην 

Ε΄ Δημοτικού. Του αρέσει να διαβάζει διότι θέλει να αριστεύσει στο σχολείο. 

Χρησιμοποιεί κυρίως την ελληνική γλώσσα καθώς δε θυμάται τα αλβανικά καλά. 

Ο έβδομος μαθητής είναι 13 ετών, ήρθε στην Ελλάδα στην Β΄ τάξη δημοτικού και 

φοιτά στην Α’ Γυμνασίου. Δεν του αρέσει να διαβάζει και μιλά ελληνικά όταν δεν είναι 

στο σπίτι αλλά στο σπίτι μιλάνε αλβανικά. 

Η όγδοη μαθήτρια είναι 12 ετών, ήρθε   μικρή στην Ελλάδα και φοιτά στην ΣΤ΄ 

Δημοτικού. Δεν της αρέσει να διαβάζει βιβλία αλλά της αρέσει να ακούει ιστορίες ή να 

βλέπει ταινίες με περιπέτειες παιδιών. Η πρώτη της γλώσσα είναι τα ελληνικά καθώς δε 

θυμάται τα αλβανικά παρά λίγες λέξεις. 

Η ένατη μαθήτρια είναι 12 ετών, γεννήθηκε Ελλάδα και φοιτά στην ΣΤ΄ 

Δημοτικού. Της αρέσει να διαβάζει βιβλία με παιδιά. Χρησιμοποιεί μόνο ελληνικά και 

στο σπίτι αν και καταλαβαίνει πολλές λέξεις στα αλβανικά. 

Ο δέκατος μαθητής είναι 13 ετών, ήρθε στην Ελλάδα πριν 5 χρόνια και φοιτά 

στην Α’ Γυμνασίου. Δεν του αρέσει να διαβάζει αλλά θα ήθελε να μάθει καλύτερα τα 

ελληνικά. Μιλά ελληνικά μόνο εκτός σπιτιού. 

Ο ενδέκατος μαθητής είναι 12 χρονών, φοιτά στην Στ’ Δημοτικού και ήρθε στην 

Ελλάδα όταν ήταν δύο ετών. Του αρέσει να διαβάζει βιβλία με παιδιά που λύνουν ένα 
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μυστήριο. Η πρώτη του γλώσσα είναι τα ελληνικά και στο σπίτι όταν δεν ξέρει λέξεις στα 

αλβανικά τις λέει στα ελληνικά. 

Η δωδέκατη μαθήτρια είναι 10 ετών, γεννήθηκε στην Ελλάδα και φοιτά στην Ε’ 

Δημοτικού. Της αρέσει να διαβάζει comics και ιστορίες με ζώα και παιδιά. Η πρώτη της 

γλώσσα είναι τα ελληνικά και στο σπίτι μιλάει ελληνικά καθώς δε θυμάται πολλές λέξεις 

στα αλβανικά. 

Ο δέκατος τρίτος μαθητής είναι 12 ετών, ήρθε στην Ελλάδα πριν 5 χρόνια και 

φοιτά στην Στ’ Δημοτικού. Δεν του αρέσει να διαβάζει βιβλία και ντρέπεται όταν 

διαβάζει δυνατά. Μιλάει και τις δύο γλώσσες αλλά θέλει να μάθει και άλλες λέξεις στα 

ελληνικά.  

Η δέκατη τέταρτη μαθήτρια είναι 11 χρονών, γεννήθηκε στην Ελλάδα και φοιτά 

στην Ε΄ Δημοτικού. Της αρέσει να διαβάζει βιβλία με ζώα και όταν μεγαλώσει θέλει να 

γίνει «γιατρός ζώων». Η πρώτη της γλώσσα είναι τα ελληνικά. 
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4.2.1 Προφίλ μαθητών 
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4.3 Ερευνητικό εργαλείο και διαδικασία 

Ερευνητικό εργαλείο 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ανασκοπικές συνεντεύξεις σε 

συνδυασμό με την τεχνική της προφορικής εξωτερίκευσης. 

Οι μαθητές μέσω των ατομικών ανασκοπικών συνεντεύξεων κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε περαιτέρω διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο που 

αντιμετώπισαν το κείμενο που έπρεπε να διαβάσουν, ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο 

που αντιμετωπίζουν γενικά τα κείμενα που πρέπει να διαβάσουν, ερωτήσεις σχετικά με 

τον τρόπο που έγραψαν το κείμενο που τους ζητήθηκε αλλά και ερωτήσεις σχετικά με 

τον τρόπο που οργανώνουν το γραπτό τους γενικά όταν τους ζητείται να παράξουν 

γραπτό λόγο. 

Από την άλλη,  η προφορική εξωτερίκευση παρέχει άμεση πρόσβαση στις 

εσωτερικές σκέψεις των μαθητών (Greene et al., 2011), έχει το περιθώριο να καταγράφει 

αυτό που πραγματικά εκτελούν οι μαθητές και όχι αυτό που πιστεύουν ότι εκτελούν 

(Winne & Perry, 2000). Καθώς εμπλέκονται σε μια δραστηριότητα, οι μαθητές  κάνουν 

χρήση μεταγνωστικών διεργασιών ως μέρος του ρεπερτορίου των στρατηγικών που 

ενεργοποιούν και, ως εκ τούτου, φτάνουν σε ένα πιο αναστοχαστικό επίπεδο επίλυσης 

της δραστηριότητας (Γρίβα & Κωφού, 2018). 

 

Διαδικασία διεξαγωγής της προφορικής εξωτερίκευσης και της ανασκοπικής συνέντευξης 

Λόγω της πανδημίας η προσέγγιση των γονέων και η διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε μέσω του διαδικτύου. Προσέγγισα τους γονείς με 

E '  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ύ Σ Τ '  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ύ Α ΄ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ί Ο Υ

6 4 4

ΤΆΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
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αναρτήσεις στις online ομάδες των γυναικών της περιοχής μου, με αναρτήσεις στις 

σελίδες που διατηρώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τηλεφωνικά με γονείς 

που προέρχονται κυρίως από Αλβανία και γνωρίζω προσωπικά. Με τη βοήθεια των 

γονέων πραγματοποιούνταν βιντεοκλήση και με το διαμοιρασμό οθόνης έδειχνα στα 

παιδιά το υλικό το οποίο μελετούσαν και απαντούσαν στις ερωτήσεις της συνέντευξης 

(βλ. παράρτημα Α). Το υλικό αφορά δύο αρχεία, το πρώτο αρχείο (βλ. παράρτημα Β) 

είναι ένα κείμενο στη σελίδα 8 του βιβλίο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» για την Δ΄ τάξη Δημοτικού,  του Υπουργείου Παιδεία, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Το 

δεύτερο αρχείο (βλ. παράρτημα Γ) είναι ένα αρχείο Word το οποίο συνέταξα και 

επεξεργάστηκα προσωπικά ώστε να βοηθήσει τους μαθητές στο δεύτερο μέρος της 

συνέντευξης που αφορούσε στην παραγωγή γραπτού λόγου. 

Στο προ – στάδιο της διαδικασίας έγιναν κάποιες ερωτήσεις στους 

μαθητές/μαθήτριες που αφορούσαν στην ηλικία τους, στην καταγωγή τους και τα 

ενδιαφέροντά τους με σκοπό να νιώσουν άνετα και να καταγραφούν με ομαλό τρόπο τα 

δημογραφικά στοιχεία που αφορούν την έρευνα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση ώστε τα 

παιδιά όχι μόνο να νιώσουν άνετα αλλά και σιγουρευτούν ότι δε θα βαθμολογηθούν 

λαμβάνοντας μέρος σε αυτήν την έρευνα. 

 Μετά το προ-στάδιο ακολούθησε το πρώτο μέρος όπου έγινε διερεύνηση των 

στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές για την κατανόηση γραπτού λόγου. Ο 

πρώτος θεματικός άξονας του πρώτου μέρους αφορούσε στον προσδιορισμό των 

στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ πριν ξεκινήσουν 

την ανάγνωση ενός κειμένου. Τα παιδιά ρωτήθηκαν τι πιστεύουν ότι θα διαβάσουν, από 

που το κατάλαβαν, αν έχουν διαβάσει κάτι παρόμοιο, τι κοιτούν πριν διαβάσουν το 

κείμενο και αφού διαβάσουν μια φορά το κείμενο ερωτώνται πως τους φάνηκε, αν 

αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία και αν κατάλαβαν το νόημα του κειμένου. 

  Ο δεύτερος θεματικός άξονας του πρώτου μέρους αφορούσε στον προσδιορισμό 

των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια ανάγνωσης ενός 

κειμένου. Τα παιδιά ρωτήθηκαν πως διαβάζουν ένα κείμενο, αν ψάχνουν για σημαντικές 

πληροφορίες, αν προσπαθούν να βρουν το θέμα ενώ διαβάζουν, αν υπάρχουν άγνωστες 

λέξεις, αν σημειώνουν με κάποιο τρόπο τις άγνωστες λέξεις, ποιους τρόπους 

χρησιμοποιούν για να καταλάβουν τις άγνωστες λέξεις, τι τους βοηθά να καταλάβουν 

καλύτερα ένα κείμενο και αν χρησιμοποιούν την πρώτη τους γλώσσα και μετά το 

μεταφράζουν στα ελληνικά. 
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Ο τρίτος θεματικός άξονας του πρώτου μέρους αφορούσε στον προσδιορισμό των 

στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωση ενός 

κειμένου. Τα παιδιά ρωτήθηκαν αν πιστεύουν ότι έχουν διαβάσει καλά, τι πιστεύουν ότι 

θα έπρεπε να κάνουν διαφορετικά, τι έκαναν για να καταλάβουν καλύτερα το κείμενο, τι 

τους δυσκολεύει γενικά όταν διαβάζουν ένα κείμενο, αν θεωρούν ότι μπορούν να 

βελτιώσουν τον τρόπο που διαβάζουν και που καταλαβαίνουν ένα κείμενο και τι θα 

ήθελαν να βελτιώσουν γενικότερα όταν διαβάζουν; 

Ακολούθησε το δεύτερο μέρος όπου έγινε διερεύνηση των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές για την παραγωγή γραπτού λόγου. Συγκεκριμένα ο πρώτος 

θεματικός άξονας του δεύτερου μέρους αφορά στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές πριν ξεκινήσουν την παραγωγή ενός γραπτού κειμένου. Τα παιδιά ρωτήθηκαν 

πως θα οργανώσουν αυτό που θα γράψουν και τι τους βοηθά να βρουν ιδέες.  

Ο δεύτερος θεματικός άξονας του δεύτερου μέρους αφορούσε τις στρατηγικές 

που χρησιμοποιούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Τα παιδιά ρωτήθηκαν 

πώς θα οργανώσουν αυτό που θα γράψουν και τι τους δυσκολεύει όσο γράφουν. 

Ο τρίτος θεματικός άξονας  του δεύτερου μέρους αφορούσε στον προσδιορισμό 

των στρατηγικών αφού ολοκληρωθεί η συγγραφική διαδικασία. Τα παιδιά ρωτήθηκαν τι 

τους δυσκόλεψε στη συγγραφή του συγκεκριμένου γραπτού, τι τους δυσκολεύει 

γενικότερα όταν ο δάσκαλος ή η δασκάλα τους ζητά να γράψουν κάτι, αν πιστεύουν ότι 

έγραψαν καλά και αν πιστεύουν ότι γράφουν καλά στα ελληνικά. 

 

4.4 Συλλογή Δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε 3 μήνες και πραγματοποιήθηκε κατά τους 

μήνες Φεβρουάριο με Απρίλιο του 2021. Η διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης 

διήρκεσε 45 λεπτά κατά προσέγγιση για κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα. 

Καθώς η προσέγγιση έγινε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω διαδικτύου υπήρξε 

διστακτικότητα από μέρους των γονέων να συμμετέχουν τα παιδιά τους στην έρευνα. Ο 

δισταγμός οφειλόταν στον τρόπο διεξαγωγής καθώς πολλοί γονείς δε γνωρίζουν τον 

τρόπο χειρισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Κυρίως όμως ήταν 

διστακτικοί να μιλήσουν τα παιδιά στην κάμερα σε πλαίσιο εκτός σχολείου με το φόβο 

της βιντεοσκόπησης και εκμετάλλευσης. Δόθηκε έμφαση στο ότι τα παιδιά δε θα 

βιντεοσκοπηθούν, δε θα αναγραφεί πουθενά το όνομα και τα στοιχεία τους και δε θα 

βαθμολογηθούν σε κανένα στάδιο της διαδικασίας. Επίσης τονίστηκε η σπουδαιότητα 
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της συμμετοχής τους στην έρευνα καθώς αφορά τη βελτίωση της μαθησιακής 

διαδικασίας των παιδιών και όχι τη βελτίωση των ίδιων των παιδιών.  

Το σύνολο των γονέων δέχτηκε να συμμετέχουν τα παιδιά τους στην έρευνα διότι 

είτε με γνώριζε προσωπικά είτε διότι κάποιος άλλος που με γνώριζε προσωπικά 

εγγυήθηκε για τις προθέσεις μου. 

 

4.5 Ανάλυση των δεδομένων 

Τα δεδομένα των μαθητών/μαθητριών αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ποιοτικής 

θεματικής ανάλυσης. Την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων ακολούθησε το στάδιο της 

απομαγνητοφώνησής τους με στόχο την ανάλυση και τη μελέτη όσων ειπώθηκαν ώστε 

να προκύψουν κάποια ερευνητικά δεδομένα και συμπεράσματα.  

Η επεξεργασία και ανάλυση τους πραγματοποιήθηκε μέσα από τριεπίπεδη 

ποιοτική ανάλυση (Γρίβα & Στάμου, 2014, p. 148). 

Στο πρώτο επίπεδο έγινε η αναγωγή των δεδομένων η οποία περιλάμβανε μια 

ακολουθία βημάτων με σκοπό τη δημιουργία κωδικών και την οργάνωσή τους σε 

κατηγορίες. Συγκεκριμένα μετά από προσεκτική ανάγνωση των απομαγνητοφωνημένων 

συνεντεύξεων αποδόθηκαν οι κατάλληλοι κωδικοί οι οποίοι έπρεπε να σχετίζονται 

μεταξύ τους ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε κοινή κατηγορία. Οι ορισμοί αποτέλεσαν 

ετικέτες και φέρουν έναν λειτουργικό ορισμό. Έπειτα εντοπίστηκαν οι ευρύτερες 

κατηγορίες και οι κωδικοί κατατάχθηκαν ανάλογα. 

Στο δεύτερο επίπεδο, με βάση τους κωδικούς και τις κατηγορίες που προέκυψαν 

στο προηγούμενο στάδιο, δημιουργήθηκαν οι θεματικοί άξονες. Μετά τη δημιουργία 

τους ακολούθησε η συγκέντρωση των δεδομένων σε ατομικό και σε συγκεντρωτικό 

επίπεδο. 

Στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο έγινε η παρουσίαση και ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων βάσει των πινάκων και των απομαγνητοφωνημένων κειμένων από όπου 

αντλούνται και παραθέματα των συνεντευξιαζόμενων. 
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Κεφάλαιο 5ο 

Αποτελέσματα Έρευνας 
 

Από την ποιοτική  ανάλυση των δεδομένων  προέκυψαν 85 κωδικοί οι οποίοι 

κατανεμήθηκαν σε 27 κατηγορίες: α) γνωστικές στρατηγικές, μνημονικές στρατηγικές, 

αντισταθμιστικές στρατηγικές, μεταγνωστικές στρατηγικές, κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές που αφορούν στο προ-αναγνωστικό στάδιο, β) γνωστικές στρατηγικές, 

μνημονικές στρατηγικές, αντισταθμιστικές στρατηγικές, μεταγνωστικές στρατηγικές, 

κοινωνικο-συναισθηματικές στρατηγικές που αφορούν στο κυρίως αναγνωστικό στάδιο, 

γ) γνωστικές στρατηγικές, μνημονικές στρατηγικές, αντισταθμιστικές στρατηγικές, 

μεταγνωστικές στρατηγικές, κοινωνικο-συναισθηματικές στρατηγικές που αφορούν στο 

μετά-αναγνωστικό στάδιο, δ) γνωστικές στρατηγικές, μνημονικές στρατηγικές, 

μεταγνωστικές στρατηγικές, αντισταθμιστικές στρατηγικές που αφορούν στο στάδιο προ-

συγγραφής, ε) γνωστικές στρατηγικές, μνημονικές στρατηγικές, μεταγνωστικές 

στρατηγικές, αντισταθμιστικές στρατηγικές που αφορούν στο στάδιο κατά την συγγραφή 

και στ) γνωστικές στρατηγικές, μνημονικές στρατηγικές, μεταγνωστικές στρατηγικές, 

αντισταθμιστικές στρατηγικές που αφορούν στο στάδιο μετά την συγγραφή. 

 

Οι κατηγορίες αυτές ταξινομήθηκαν σε 6 θεματικούς άξονες: 

1. Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/-τριες πριν την ανάγνωση.  

2. Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/-τριες κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης. 

3. Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/-τριες μετά την ανάγνωση. 

4. Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/-τριες πριν την παραγωγή γραπτού 

λόγου.  

5. Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/-τριες κατά την παραγωγή γραπτού 

λόγου. 

6. Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/-τριες μετά την παραγωγή γραπτού 

λόγου. 

Με βάση τους θεματικούς άξονες, τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω και 

τους κωδικούς που προέκυψαν, δημιουργήθηκαν 2 συγκεντρωτικοί πίνακες έκθεσης 

δεδομένων καθώς και οι ατομικοί πίνακες για κάθε μαθητή/-τρια (βλ. παράρτημα Γ).  
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5.1. Στρατηγικές στο προ-αναγνωστικό στάδιο 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι κωδικοί που αντιπροσωπεύουν τις επιμέρους 

στρατηγικές που αναδείχτηκαν από τη διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης και 

αφορούν στο προ-αναγνωστικό στάδιο. Ιδιαίτερα δημοφιλείς αναδείχθηκαν οι 

στρατηγικές «Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου» και «Αξιοποίηση τίτλου 

για πρόβλεψη περιεχομένου». Ο μαθητής 4 αναφέρει «Τις εικόνες πρώτα και μετά τον 

τίτλο. Αν δεν καταλάβω από τις εικόνες διαβάζω και τον τίτλο», ο μαθητής 7 αναφέρει 

«Πρώτα τις εικόνες και μετά τον τίτλο γιατί από τις εικόνες μπορεί κάτι να καταλάβω 

λάθος», Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η απάντηση του μαθητή 6 ο οποίος αναφέρει «Τις 

ερωτήσεις που έχει το κείμενο αφού δω τις εικόνες και μετά τον τίτλο για να δω αν είναι 

σωστό αυτό που σκέφτηκα», ένα συνδυασμό στρατηγικών που ακολουθεί μετά από 

παρότρυνση της δασκάλας του. Επίσης από το σύνολο των μαθητών αναδείχθηκε η 

στρατηγική «Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών χαρακτηριστικών του 

κειμένου (μέγεθος, δομή, σελιδοποίηση, αρίθμηση γραμμών κλπ). Ο μαθητής1 αναφέρει 

«Θα ήταν ωραία να έχει αριθμούς, μπερδεύομαι αν είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, δε 

ξέρω ποια είναι η σειρά, στα αγγλικά έχει αριθμούς και είναι πιο εύκολα» εννοώντας ότι 

στα βιβλία εκμάθησης ξένης γλώσσας οι σειρές στα κείμενα είναι αριθμημένες, η 

μαθήτρια 8 αναφέρει «Δεν είναι μεγάλο, δε θα πάρει πολλή ώρα», ο μαθητής10 ρωτάει 

«Έχει και άλλο»; 
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Πίνακας 1 

Κατηγορίες και κωδικοί για τον θεματικό άξονα: "Στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές στο προ-αναγνωστικό στάδιο" 

 

 

 

5.2 Στρατηγικές στο κυρίως αναγνωστικό στάδιο 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι κωδικοί που αντιπροσωπεύουν τις στρατηγικές 

που αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης και αφορούν στο 

Κατηγορίες Κωδικοί/Εννοιολογικοί ορισμοί Σύνολο 

αναφορών 

Γνωστικές 

στρατηγικές 

ΑΞΕΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη 

περιεχομένου 

13 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη 

περιεχομένου 

10 

ΣΥΝΠΕΠΡΕΜ= Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές 

εμπειρίες 

3 

ΑΞΓΛΩΕΝ=Αξιοποίηση γλωσσικών ενδείξεων 1 

ΕΝΣΥΓΣΗΜ=Εντοπισμός συγκεκριμένων σημείων 2 

Μνημονικές 

στρατηγικές 

ΓΕΠΡΜΟΧΑ= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-

οπτικών χαρακτηριστικών του κειμένου(μέγεθος, δομή, 

σελιδοποίηση, αρίθμηση γραμμών κλπ) 

14 

ΣΥΣΠΑΚΕΙ= Συσχετισμοί με παρόμοια κείμενα 1 

Αντισταθμιστ

ικές 

στρατηγικές 

 

ΜΕΑΠΟΕΠ=Μερική αποφυγή επικοινωνίας 

 

1 

Μεταγνωστικ

ές 

στρατηγικές 

ΑΞΣΤΡΣΧΕ= Αξιοποίηση στρατηγικών 

σχεδιασμού(δρομολόγηση της μάθησης, σχεδιασμός για 

την διεκπεραίωση της δραστηριότητας) 

4 

Κοινωνικο-

συναισθηματ

κές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 5 

ΑΝΣΚΕΣΥΝ= Αναζήτηση σκέψεων και συναισθημάτων 

των άλλων 

1 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 3 

Σύνολο 12  
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κυρίως αναγνωστικό στάδιο. Ιδιαίτερα δημοφιλής στο στάδιο αυτό ήταν η στρατηγική 

«Εξαγωγή κεντρικής ιδέας» όπου το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα 

προσπάθησε να βρει το κεντρικό θέμα καθώς διάβαζε το κείμενο. Ο μαθητής 13 

αναφέρει «Καταλαβαίνω τι λέει αλλά σε κάποια σημεία έτσι και έτσι, εκεί που δεν 

καταλαβαίνω αν ρωτήσει η κυρία το ξαναδιαβάζω», ο μαθητής 11 αναφέρει «Το διαβάζω 

από μέσα μου μια φορά να δω περίπου για τι λέει αλλά αν φύγει το μυαλό μου το 

ξαναδιαβάζω», ο μαθητής 6 αναφέρει επίσης «Το διαβάζω μια φορά σιγά-σιγά για να δω 

περίπου τι λέει». Πέντε μαθητές έχουν υιοθετήσει τη στρατηγική «Υπογράμμιση 

άγνωστων λέξεων» έπειτα από παρότρυνση κάποιου εκπαιδευτικού και μάλιστα οι 

τέσσερεις από αυτούς τη συνδυάζουν με τη «Χρήση Πηγής» και συγκεκριμένα τη χρήση 

λεξικού στο σχολείου και τη χρήση του Google Translator όταν είναι στο σπίτι. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο είναι ότι οι τέσσερεις αυτοί μαθητές έχουν/ είχαν τηνίδια 

εκπαιδευτικό που τους μοίρασε λεξικά τσέπης και τους προτρέπει να αναζητούν τις 

άγνωστες λέξεις. 

Επίσης δημοφιλής είναι η στρατηγική «Εικασία λέξεων από το πλαίσιο». Στην 

ερώτηση «Πώς μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει μια άγνωστη λέξη», η μαθήτρια 4 

αναφέρει, και μάλιστα χρησιμοποιεί και μια ιδιαίτερη λέξη, «Προσπαθώ πρώτα να 

καταλάβω από τα συμφραζόμενα», ο μαθητής 7 αναφέρει «Από τα γύρω γύρω», ο 

μαθητής 3 αναφέρει «Μερικές φορές από τα άλλα που λέει». Οι μαθητές πρώτα 

προσπαθούν να καταλάβουν μόνοι τους από το πλαίσιο την έννοια της λέξης και έπειτα 

θα ρωτήσουν την/τον εκπαιδευτικό ή θα ψάξουν σε κάποια πηγή. Οι μαθητές 2, 8, 10, 13, 

οι οποίοι βρίσκονται λίγα χρόνια στην Ελλάδα θα αναζητήσουν το νόημα μιας άγνωστης 

λέξης ή φράσης αν τους ζητηθεί από τον/την εκπαιδευτικό. 

Από κάποιους μαθητές αναδείχθηκε επίσης η στρατηγική «Προετοιμασία 

αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσκολιών». Ο μαθητής 10 ρωτά «Σε πόση ώρα μπορώ 

πρέπει να το διαβάσω…Πειράζει να το διαβάσω και μόνος μου;», η μαθήτρια 12 ρωτάει 

«Αν δε γνωρίζω κάποια λέξη μπορώ να τη δω στο λεξικό», η μαθήτρια 4 αναφέρει 

«Πρώτα θα το διαβάσω από έξω μου και μετά από μέσα μου, γίνεται»;, ο μαθητής 3 

επίσης αναφέρει «Θα το διαβάσω από μέσα μου να το καταλάβω καλύτερα, έχει και 

ασκήσεις;» 
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Πίνακας 2 

Κατηγορίες και κωδικοί για το θεματικό άξονα: "Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές στο κυρίως αναγνωστικό στάδιο" 

Κατηγορίες Κωδικοί/Εννοιολογικοί ορισμοί Σύνολο αναφορών 

Γνωστικές 

στρατηγικές 

ΕΞΚΕΝΙΔ= Εξαγωγή κεντρικής ιδέας 14 

ΑΠΔΥΣΗΜ=Αποφυγή δύσκολων 

σημείων 

1 

ΕΠΦΡΚΑΝΟ=Επανάληψη φράσης για 

κατανόηση νοήματος 

6 

ΜΕΠΡΩΓΛ= Μετάφραση στην πρώτη 

γλώσσα 

1 

ΥΠΛΕΓΝΕΠ=Υπογράμμιση λέξεων για 

περαιτέρω γνωστική επεξεργασία 

5 

ΕΠΚΕΚΑΝΟ=Επανάληψη κειμένου για 

κατανόηση νοήματος 

4 

ΧΡΗΠΗΓ=Χρήση πηγών 3 

ΕΝΣΥΓΣΗΜ=Εντοπισμός 

συγκεκριμένων σημείων 

2 

ΧΡΗΕΙΚΑΤ=Χρήση εικόνων για 

κατανόηση 

3 

ΧΡΗΓΛΕΝ=Χρήση γλωσσικών 

ενδείξεων 

1 

ΣΥΝΠΕΠΡΕΜ= Σύνδεση περιεχομένου 

με προσωπικές εμπειρίες 

4 

Μνημονικές 

στρατηγικές 

ΣΥΝΠΡΥΓΝ=Σύνδεση με 

προϋπάρχουσες γνώσεις 

2 

ΔΗΝΟΣΥΝ= Δημιουργία νοερών 

συνδέσμων 

1 

Αντισταθμιστικές 

στρατηγικές 

ΕΙΛΕΑΠΛ= Εικασία λέξεων από το 

πλαίσιο 

11 

ΑΞΜΗΓΛ=Αξιοποίηση μητρικής 

γλώσσας 

4 

ΜΕΑΠΟΕΠ=Μερική αποφυγή 

επικοινωνίας 

1 

Μεταγνωστικές 

στρατηγικές 

ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ= Προετοιμασία 

αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσκολιών 

5 

ΑΞΣΤΡΣΧΕ= Αξιοποίηση στρατηγικών 

σχεδιασμού(δρομολόγηση της μάθησης, 

σχεδιασμός για την διεκπεραίωση της 

δραστηριότητας) 

4 

ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ= Αξιολόγηση κειμένου ως 

πηγή πληροφοριών 

2 

ΔΡΟΜΜΑΘ=Δρομολόγηση της μάθησης 2 

ΕΣΠΡΟΔΡ= Εστίαση προσοχής στη 

δραστηριότητα 

1 

Κοινωνικο-

συναισθηματκές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για 

αποσαφήνιση 

8 
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στρατηγικές ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για 

επιβεβαίωση 

6 

Σύνολο 24  
 

 

5.3 Στρατηγικές στο μετα-αναγνωστικό στάδιο 

Στον Πίνακα 3 καταγράφηκαν  κωδικοί που αντιπροσωπεύουν στρατηγικές που 

αναδείχθηκαν μέσα από τη διαδικασία της προφορικής εξωτερίκευσης και αφορούν στο 

μεταναγνωστικό στάδιο. Ιδιαίτερα δημοφιλής ήταν η στρατηγική «Προσπάθεια 

ερμηνείας κειμένου» όπου σχεδόν όλα τα παιδιά αφού τελείωσαν την ανάγνωση 

προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το κείμενο χωρίς να τους ζητηθεί. Ο  μαθητής3 αναφέρει: 

«Ναι, μιλάει για τα παιδιά που κάνουν μάθημα έξω», η μαθήτρια 4 αναφέρει: «Πιστεύω 

ότι θέλει να μας πει για τα πλεονεκτήματα τα παιδιά να μαθαίνουν στο φυσικό 

περιβάλλον».  

 Από κάποιους μαθητές αναδείχθηκε η «Αξιολόγηση χρησιμότητας κειμένου». 

Συγκεκριμένα ο μαθητής 1 αναφέρει: «Μου άρεσε η ιδέα να κάνουμε έξω μάθημα…,να 

το πούμε και στην κυρία», η μαθήτρια 4 αναφέρει: «Το βρήκα ενδιαφέρον και θα το πω 

στην κυρία μου… Να ξέρει ότι ένα πραγματικό σχολείο στην Ελλάδα κάνει έξω 

μάθημα..», η μαθήτρια 9 αναφέρει: «Είναι αλήθεια; Κάνουν μάθημα έξω;». Οι 8 μαθητές 

τελειώνοντας την ανάγνωση αυτοαξιολογήθηκαν χωρίς να τους ζητηθεί ενώ 6 από 

αυτούς ρωτήθηκαν. Το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών όταν ρωτήθηκαν αν έχουν 

διαβάσει καλά απάντησαν αρνητικά εκτός από δύο. Συγκεκριμένα ο μαθητής 1 αναφέρει: 

«Όχι, 6 θα μου έβαζα», ο μαθητής 5 αναφέρει: «Μέτρια γιατί πάνω κάτω κατάλαβα», ο 

μαθητής 6 αναφέρει: «Όχι και τόσο καλά», ο μαθητής 10 απάντησε: «Μέτρια». Όταν 

ρωτήθηκαν τι έκαναν για να καταλάβουν καλύτερα αυτά που τους δυσκόλεψαν ή τι 

κάνουν γενικότερα όταν κάτι τους δυσκολεύει ανέδειξαν τη στρατηγική «Αξιοποίηση 

αναγνωστικών δυσκολιών ως μέσο γλωσσικής βελτίωσης», συγκεκριμένα η μαθήτρια9 

αναφέρει: «Το ξαναδιάβασα σιγα-σιγά και είχα το μυαλό μου εκεί», ο μαθητής 5 

αναφέρει: «Κάποια δεν τα κατάλαβα αμέσως τι ήθελε να πει…πρέπει να το διαβάζω 5,3 

ή 2 φορές για να το καταλάβω καλύτερα», ο μαθητής 7 αναφέρει: «Πρέπει να διαβάζω 

πιο πολύ για να διαβάζω καλύτερα». 

 

  



 58 

Πίνακας 3 

Κατηγορίες και κωδικοί για τον θεματικό άξονα: "Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές μετά το αναγνωστικό στάδιο" 

Κατηγορίες Κωδικοί/Εννοιολογικοί ορισμοί Σύνολο 

αναφορών 

Γνωστικές 

στρατηγικές 

ΠΡΟΕΡΜΚΕΙ=Προσπάθεια ερμηνείας κειμένου 12 

Μνημονικές 

στρατηγικές 

- - 

Αντισταθμιστικές 

στρατηγικές 

ΕΝΠΡΩΓΛ=Εναλλαγή στην πρώτη γλώσσα 1 

ΠΡΟΣΜΗΝ=Προσαρμογή μηνύματος 1 

ΜΕΑΠΟΕΠ=Μερική αποφυγή επικοινωνίας 1 

Μεταγνωστικές 

στρατηγικές 

ΑΞΧΡΗΚΕΙ=Αξιολόγηση χρησιμότητας κειμένου 4 

ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ= Αξιοποίηση αναγνωστικών 

δυσκολιών ως μέσο γλωσσικής βελτίωσης 

4 

ΕΛΚΑΤΚΕΙ=Έλεγχος κατανόησης κειμένου 5 

ΑΞΑΝΑΔΙ=Αξιολόγηση αναγνωστικής 

διαδικασίας 

6 

ΑΥΕΡΛΑ= Αυτοαξιολόγηση και ερμηνεία λαθών  

Κοινωνικο-

συναισθηματκές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 4 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 6 

ΕΠΓΠΡΟΣΥ=Επίγνωση προσωπικών 

συναισθημάτων 

1 

Σύνολο 12  
 

5.4 Στρατηγικές στο προ-συγγραφικό στάδιο 

 Στον πίνακα 4 που ακολουθεί καταγράφηκαν κωδικοί  που αντιπροσωπεύουν 

στρατηγικές και αφορούν στο στάδιο πριν τη συγγραφή. Σε αυτό το στάδιο το σύνολο 

των μαθητών ανέδειξε τη στρατηγική «Σκέψη νοητικού προσχεδίου». Ο μαθητής 1 

αναφέρει: «Σκέφτομαι τι θα γράψω και απλά ξεκινάω», η μαθήτρια 4 αναφέρει: «Το 

σκέφτομαι στο μυαλό μου και κάποιες φορές όταν τις γράφουμε στο σπίτι ψάχνω 

πληροφορίες στο internet και γράφω πιο πολλά…Στο σχολείο δε μου αρέσει, θέλω να τις 

γράφω στο σπίτι», ο μαθητής 13 αναφέρει: «Σκέφτομαι λίγο και ξεκινάω». Από αρκετά 

παιδιά αναδείχθηκε η στρατηγική «Σκέψη λόγου/σκοπού», συγκεκριμένα η μαθήτρια 9 

ρωτάει και αναδεικνύει και μια έλλειψη της έρευνας καθώς δεν έχω συμπεριλάβει το 

σκοπό παραγωγής γραπτού λόγου όπως συνηθίζεται πλέον: «Το γράφουμε για τη 

σχολική εφημερίδα;», η μαθήτρια 4 επίσης αναφέρει τη σχολική εφημερίδα «Πολλές 

φορές η κυρία μας λέει ότι θα δημοσιεύσουμε αυτά στην εφημερίδα μας», ο μαθητής 2 

ρωτάει: «Γιατί;» Επίσης αναδεικνύεται η στρατηγική «Δημιουργία νοητικών δεσμών», 

συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκαν τι τους βοηθά να βρουν ιδέες ο μαθητής 10 ανέφερε: 
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«Κάτι που διάβασα ή έχω κάνει εγώ», ο μαθητής 7: «Αν το έχω ζήσει», ο μαθητής5: 

«Κάτι που έχει γίνει, αν το κάναμε». Η στρατηγική «Καταγραφή Λέξεων-φράσεων» 

αναδείχθηκε από μόλις 3 μαθητές. Συγκεκριμένα η μαθήτρια 9 αναφέρει: «Τα σκέφτομαι 

και τα γράφω με δυο λέξεις σε ένα χαρτί», ο μαθητής 10 αναφέρει: «Πρώτα τα γράφω 

στο πρόχειρo και μετά τα γράφω καθαρά με τη σειρά». 

 

Πίνακας 4 

Κατηγορίες και κωδικοί για τον θεματικό άξονα: "Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές στο προ-συγγραφικό στάδιο" 

Κατηγορίες Κωδικοί/Εννοιολογικοί ορισμοί Σύνολο 

αναφορών 

Γνωστικές 

στρατηγικές 

ΠΡΟΕΡΜΚΕΙ=Προσπάθεια ερμηνείας κειμένου 12 

Μνημονικές 

στρατηγικές 

- - 

Αντισταθμιστικές 

στρατηγικές 

ΕΝΠΡΩΓΛ=Εναλλαγή στην πρώτη γλώσσα 1 

ΠΡΟΣΜΗΝ=Προσαρμογή μηνύματος 1 

ΜΕΑΠΟΕΠ=Μερική αποφυγή επικοινωνίας 1 

Μεταγνωστικές 

στρατηγικές 

ΑΞΧΡΗΚΕΙ=Αξιολόγηση χρησιμότητας κειμένου 4 

ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ= Αξιοποίηση αναγνωστικών 

δυσκολιών ως μέσο γλωσσικής βελτίωσης 

4 

ΕΛΚΑΤΚΕΙ=Έλεγχος κατανόησης κειμένου 5 

ΑΞΑΝΑΔΙ=Αξιολόγηση αναγνωστικής 

διαδικασίας 

6 

ΑΥΕΡΛΑ= Αυτοαξιολόγηση και ερμηνεία λαθών 2 

Κοινωνικο-

συναισθηματκές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 4 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 6 

ΕΠΓΠΡΟΣΥ=Επίγνωση προσωπικών 

συναισθημάτων 

1 

Σύνολο 12  

 

 

5.5 Στρατηγικές στο κυρίως συγγραφικό στάδιο 

Στον πίνακα 5 καταγράφηκαν οι κωδικοί που αναδείχθηκαν και αντιπροσωπεύουν 

στρατηγικές που χρησιμοποίησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού 

λόγου. Αρκετοί μαθητές αξιοποιούν έναν συνδυασμό των στρατηγικών «Χρήση 

προτύπων» και «Δημιουργία νοερών συνδέσμων», συγκεκριμένα ο μαθητής 5 αναφέρει: 

«Πάντα σκέφτομαι πως θα ξεκινήσω ή αν διάβασα κάτι στο βιβλίο», ο μαθητής 7 

αναφέρει: «Σκέφτομαι αν έχω γράψει κάτι σαν αυτό πιο παλιά», ο μαθητής 10 αναφέρει: 
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«Κοιτάω αυτό που κάναμε στο μάθημα όπως σήμερα… για να τα βάλω κάπως στη 

σειρά». Επίσης από ένα μέρος των παιδιών αναδείχθηκαν οι στρατηγικές 

«Χρησιμοποίηση συνδετικών λέξεων» και «Αξιοποίηση συνώνυμων λέξεων». Ο μαθητής 

1 αναφέρει: «Κοιτάω να μην γράφω συνέχεια -και-και- ή την ίδια λέξη ….μας είπε και η 

κυρία και όταν το διαβάζω δυνατά το ακούω», η μαθήτρια 4 αναφέρει: «Προσπαθώ να 

κάνω πιο μεγάλες προτάσεις και να τις ενώνω με διαφορετικές λέξεις για να μην 

ακούγεται άσχημο». Επίσης κάποιοι μαθητές κατά τη διάρκεια της συγγραφής σταματούν 

για να ελέγξουν την πορεία της συγγραφής αναδεικνύοντας τη στρατηγική «Έλεγχος 

προόδου προσχεδίου», ο μαθητής 5 αναφέρει «Σταματάω να το διαβάσω για να δω τι θα 

γράψω μετά», ο μαθητής 6 αναφέρει «Σταματάω για να το διαβάσω και καμιά φορά 

αλλάζω μια λέξη αν δε μου αρέσει». 

Πίνακας 5 

Κατηγορίες και κωδικοί για τον θεματικό άξονα: "Στρατηγικές που ακολουθούν οι μαθητές στο 

κυρίως συγγραφικό στάδιο" 

Κατηγορίες Κωδικοί/Εννοιολογικοί ορισμοί Σύνολο 

αναφορών 

Γνωστικές 

στρατηγικές 

ΣΚΛΟΣΚ= Σκέψη λόγου σκοπού 6 

ΣΚΠΟΙΔ= Σκέψη ποσότητας ιδεών 4 

ΣΚΝΟΠΡΟ=Σκέψη νοητικού προσχεδίου 14 

ΑΝΠΛΗΘΕ=Ανάκληση πληροφοριών σχετικά με 

το θέμα 

4 

ΧΡΗΒΟΣΤ=Χρήση βοηθητικών στοιχείων 4 

ΚΑΤΛΕΞΦΡ= Καταγραφή Λέξεων-φράσεων 3 

ΣΚΛΟΣΚ= Σκέψη λόγου σκοπού 1 

Μνημονικές 

στρατηγικές 

ΘΕΤΣΤΑΣΥ=Θετική στάση για τη συγγραφή 5 

Μεταγνωστικές 

στρατηγικές 

ΑΥΤΕΛΠΡΟ=Αυτοαξιολόγηση έλεγχος προσχεδίου 2 

ΔΗΝΟΗΔΕ=Δημιουργία νοητικών δεσμών 5 

ΚΑΘΣΤΟ=Καθορισμός στόχων 1 

ΣΥΝΠΥΓΝ=Σύνδεση με προϋπάρχουσα γνώση 1 

Αντισταθμιστικές 

στρατηγικές 

ΜΕΑΠΟΕΠ=Μερική αποφυγή επικοινωνίας 2 

ΕΝΛΠΡΩΓΛ= Εναλλαγή στην πρώτη γλώσσα 1 

Σύνολο 14  



5.6 Στρατηγικές στο μετα-συγγραφικό στάδιο 

Στον πίνακα 6 καταγράφηκαν οι κωδικοί που αντιπροσωπεύουν στρατηγικές έτσι 

όπως αναδείχθηκαν μετά το συγγραφικό στάδιο. Μετά το πέρας της συγγραφής 5 

μαθητές ανέδειξαν τη στρατηγική «Έλεγχος ορθογραφίας λέξεων» ενώ 4 διαφορετικοί 

μαθητές  ανέδειξαν τη «Χρήση λεξικού για έλεγχο». Ένα μεγάλο μέρος των μαθητών 

ολοκληρώνοντας τη συγγραφή ανέδειξε τις στρατηγικές «Αξιολόγηση περιεχομένου 

κειμένου» και «Συμπλήρωση κενών». Ο μαθητής  αναφέρει: «Το διαβάζω όλο μαζί να 

δω αν έκανα κάποιο λάθος», η μαθήτρια 4 αναφέρει: «Θα το ξαναδιαβάσω για να δω αν 

έκανα κάποιο λάθος από τη βιασύνη μου και να δω μήπως ξέχασα λέξεις γιατί καμιά 

φορά το κάνω», ο μαθητής 10 αναφέρει: «Το ξαναδιαβάζω γιατί ξέρω ότι έκανα λάθος 

κάποιες λέξεις αλλά δεν ξέρω να τις γράψω…κοιτάω στο λεξικό…αν είμαι σπίτι ψάχνω 

στο κινητό(εννοώντας στο διαδίκτυο), η μαθήτρια 9 αναφέρει: «Το διαβάζω όλο μαζί για 

να δω αν είναι καλό…καμιά φορά συμπληρώνω κάτι ή αλλάζω κάτι γιατί δεν το 

καταλαβαίνω όταν το γράφω. 

Το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής 

αξιολογούν το περιεχόμενο το κειμένου, συμπληρώνουν κενά αν χρειάζεται καθώς και 

ένα μέρος διορθώνει λέξεις που έκανε λάθος από βιασύνη. Ένα άλλο μέρος μαθητών 

γνωρίζει ότι έκανε λάθος κάποιες λέξεις και κάνει χρήση λεξικού. 

Πίνακας 6  

Κατηγορίες και κωδικοί για τον θεματικό άξονα: "Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές στο μετα-συγγραφικό στάδιο" 

Κατηγορίες Κωδικοί/Εννοιολογικοί ορισμοί Σύνολο 

αναφορών 

Γνωστικές 

στρατηγικές 

ΕΛΟΡΘΛΕ= Έλεγχος ορθογραφίας λέξεων 5 

ΕΛΠΑΠΡΛΕ= Έλεγχος παραγράφων προτάσεων λέξεων 1 

ΣΥΜΚΕΝ= Συμπλήρωση κενών 1 

ΧΡΛΕΞΕΛ=Χρήση λεξικού για έλεγχο 4 

Μνημονικές 

στρατηγικές 

- - 

Μεταγνωστικές 

στρατηγικές 

ΑΞΠΕΡΚΕΙ= Αξιολόγηση περιεχομένου κειμένου 9 

ΑΞΔΟΚΕΙ= Αξιολόγηση δομής κειμένου 7 

ΕΛΠΑΠΡΛ=Έλεγχος παραγράφων προτάσεων λέξεων 7 

ΣΥΜΚΕΝ= Συμπλήρωση κενών 

 

9 

ΧΡΗΠΗ= Χρήση πηγών 1 

Αντισταθμιστικές 

στρατηγικές 

ΜΕΑΠΟΕΠ=Μερική αποφυγή επικοινωνίας 2 

ΕΝΛΠΡΩΓΛ= Εναλλαγή στην πρώτη γλώσσα 1 

Σύνολο 11  
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Κεφάλαιο 6ο 

Συμπεράσματα και Προτάσεις 
 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των στρατηγικών 

που χρησιμοποιούν οι μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ  πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά την ανάγνωση ενός κειμένου καθώς και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή γραπτού λόγου. Από τα αποτελέσματα 

προέκυψαν 2 κεντρικοί θεματικοί άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκαν οι προσωπικές 

συνεντεύξεις με τη μέθοδο της προφορικής εξωτερίκευσης. 

Στον πρώτο κεντρικό θεματικό άξονα αναδείχθηκαν οι στρατηγικές που αξιοποιούν 

οι μαθητές για να κατανοήσουν καλύτερα ένα κείμενο πριν την ανάγνωση, κατά τη 

διάρκεια και μετά την ανάγνωση και στο δεύτερο κεντρικό θεματικό άξονα οι 

στρατηγικές που αξιοποιούν οι μαθητές/μαθήτριες πριν τη συγγραφή ενός κειμένου, κατά 

τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση. 

 

Συμπεράσματα αναφορικά με τις στρατηγικές κατανόησης γραπτού λόγου  

 Μέσα από τη διαδικασία προφορικής εξωτερίκευσης αναδείχθηκε μία γκάμα 

στρατηγικών. Στο προ αναγνωστικό στάδιο σχεδόν το σύνολο των μαθητών αξιοποίησε 

την εικόνα και τον τίτλο για να προ ιδεαστεί για το περιεχόμενο το κειμένου ενώ 

λιγότεροι μαθητές προσπάθησαν να εντοπίσουν βασικά σημεία ή λέξεις κλειδιά πριν το 

διαβάσουν. Το σύνολο των μαθητών που συμμετείχε στην παρούσα έρευνα απάντησε ότι 

πάντα κοιτάει το μέγεθος του κειμένου ή αν υπάρχει αρίθμηση ώστε να προετοιμαστεί 

για το περιεχόμενο ή για δυσκολίες που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει.  

Στο κυρίως αναγνωστικό στάδιο αναδείχθηκαν και οι περισσότερες στρατηγικές. 

Οι μαθητές σε αυτό το στάδιο κοιτούν να βρουν το κεντρικό νόημα του κειμένου ακόμη 

και αν δεν καταλαβαίνουν κάποια σημεία. Αναδείχθηκαν επίσης στρατηγικές όπως ή 

υπογράμμιση άγνωστων λέξεων ή η χρήση λεξικού οι οποίες έχουν υιοθετηθεί ύστερα 

από παρότρυνση κάποιου εκπαιδευτικού.  

Στο μεταναγνωστικό στάδιο αναδείχθηκαν στρατηγικές εκτίμησης του κειμένου 

και αυτοαξιολόγησης της αναγνωστικής ικανότητας. Τα περισσότερα παιδιά 

προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το κείμενο και ζήτησαν επιβεβαίωση διατυπώνοντας την 

απάντηση τους ως ερώτηση. Παρόλο που στο προστάδιο έγινε σαφές ότι δε θα 

βαθμολογηθούν και αφιερώθηκε χρόνος να καταλάβουν το σκοπό αυτής της διαδικασίας 
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υπήρχε το άγχος της λάθος απάντησης. Επίσης τα παιδιά έδειξαν να προβληματίζονται 

ως προς το σκοπό της ανάγνωσης ενός κειμένου χωρίς να ακολουθεί κάποια άσκηση 

μετά. Από το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα οι ικανοί 

αναγνώστες χρησιμοποίησαν πλήθος συνδυασμών στρατηγικών ενώ οι λιγότερο ικανοί 

αναγνώστες χρησιμοποίησαν περιορισμένο αριθμό αναγκών.  

 

Συμπεράσματα αναφορικά με τις στρατηγικές παραγωγής γραπτού λόγου 

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας επιχειρήθηκε η καταγραφή στρατηγικών κατά την 

παραγωγή γραπτού λόγου. Στο στάδιο πριν τη συγγραφή σχεδόν το σύνολο των μαθητών 

σκέφτηκε λίγες ιδέες πριν ξεκινήσει να γράφει ενώ λίγοι ήταν οι μαθητές που 

κατέγραψαν κάποιο προσχέδιο, μια στρατηγική που την υιοθέτησαν έπειτα από 

παρότρυνση κάποιου/κάποιας εκπαιδευτικού. 

Στο κυρίως συγγραφικό στάδιο οι μαθητές φαίνεται να χρησιμοποιούν κάποιο 

είδος προτύπου που τους βοηθά στη δομή αυτού που γράφουν ή ανακαλούν προσωπικές 

εμπειρίες. Επίσης χρησιμοποιούν συνώνυμες λέξεις και δίνουν έμφαση στο να μην 

επαναλαμβάνουν τις ίδιες συνδετικές λέξεις. 

Στο μετά συγγραφικό στάδιο οι μαθητές αναδείχθηκαν στρατηγικές αξιολόγησης 

του περιεχομένου του κειμένου, διόρθωσης λαθών και συμπλήρωσης κενών.  

Όσον αφορά αυτό το μέρος της έρευνας, ενώ αναδείχθηκε πλήθος στρατηγικών 

από τους μαθητές το τελικό προϊόν δεν ανταποκρινόταν στο επίπεδο που θα έπρεπε να 

είναι αναφορικά με την τάξη φοίτησης τους με εξαίρεση 3 μαθητές.  

 

6.1 Περιορισμοί έρευνας- Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δεκατέσσερεις μαθητές. Με βάση αυτό, τα 

αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούν να γενικευθούν διότι το δείγμα δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό αφού αφορά ένα πολύ μικρό αριθμό μαθητών. 

Σχετικά με τις συνεντεύξεις, η διεξαγωγή τους αν και δεν ήταν χρονοβόρα αποτέλεσε 

μια μικρή πρόκληση λόγω πανδημίας. Αρχικά ήταν δύσκολη η προσέγγιση των μαθητών 

και των γονέων, έπειτα πολλοί γονείς αντιμετώπισαν δυσκολίες χειρισμού του 

διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων υπήρξαν τεχνικά προβλήματα και 

διαταρασσόταν η ροή της συνέντευξης κάτι που κούρασε τους μαθητές/μαθήτριες και 

τους προκάλεσε ένταση οπότε οι απαντήσεις τους δεν δόθηκαν με τις ιδανικότερες 

συνθήκες. 
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Για τους παραπάνω λόγους, σε μελλοντική έρευνα θα μπορούσαν να συμμετέχουν 

περισσότεροι μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ ώστε να συγκεντρωθεί μεγαλύτερη 

βάση δεδομένων και να εξαχθούν ασφαλέστερα αποτελέσματα. Επίσης  η διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων να γίνει δια ζώσης και όχι εξ αποστάσεως ούτως ώστε να εξασφαλιστεί 

καλύτερο κλίμα που θα ενθαρρύνει τα παιδιά να εκφραστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια. 

Κλείνοντας, μια ακόμη πρόταση για μελλοντική έρευνα θα ήταν να πραγματοποιηθεί 

η έρευνα σε δύο φάσεις όπου μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης θα μεσολαβήσει ένα 

πρόγραμμα διδασκαλίας στρατηγικών μέσω μεθοδικών δραστηριοτήτων ώστε να 

αναδειχθεί κατά πόσο συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές βοηθούν τους μαθητές/τις 

μαθήτριες να υιοθετήσουν μεγαλύτερο εύρος στρατηγικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

(Πρωτόκολλα Προφορικής Εξωτερίκευσης  

και  Συνεντεύξεων) 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιες στρατηγικές 

χρησιμοποιούν οι 

μαθητές πριν την 

ανάγνωση; 

Προσδιορισμός των 

στρατηγικών που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές 

με μεταναστευτικό προφίλ 

πριν ξεκινήσουν την 

ανάγνωση ενός κειμένου. 

1. Τι πιστεύεις ότι θα διαβάσουμε σήμερα; 

2. Από πού το κατάλαβες; 

3. Έχεις διαβάσει κάτι παρόμοιο; 

4. Πριν ξεκινήσεις να διαβάσεις τι κοιτάς πρώτα; Τον 

τίτλο; Τις εικόνες; Γιατί; 

5. Τι πιστεύεις ότι θα διαβάσουμε; Από που το 

κατάλαβες; 

6. (Μετά από την πρώτη ανάγνωση) 

7. Πώς σου φάνηκε το κείμενο; 

8. Αντιμετώπισες δυσκολίες στην κατανόηση αυτού 

του κειμένου; 

9. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι ; 

10. Κατάλαβες το νόημα του κειμένου; 

11. Τι σε βοήθησε περισσότερο; 

2.Ποιες στρατηγικές 

χρησιμοποιούν οι 

μαθητές κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης; 

Προσδιορισμός των 

στρατηγικών που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές 

με μεταναστευτικό προφίλ 

κατά τη διάρκεια που 

διαβάζουν ένα κείμενο. 

(2η ανάγνωση) 

1. Πώς διαβάζεις το κείμενο; 

2. Ψάχνεις για σημαντικές πληροφορίες; 

3. Προσπαθείς να βρεις το θέμα; 

4. Υπάρχει κάποια λέξη που δεν γνωρίζεις; Την 

σημείωσες με μαρκαδοράκι ή την θυμάσαι; 

5. Πώς μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει η λέξη; 

6. Προσπαθείς να μαντέψεις από τα γύρω-γύρω; 

7. Ρωτάς τι σημαίνουν; Τι σε βοηθά περισσότερο 

να καταλάβεις το κείμενο; 

8. Σκέφτεσαι στα «αλβανικά» και μετά το 
μεταφράζεις στα ελληνικά; 

3. Ποιες στρατηγικές 

χρησιμοποιούν οι 

μαθητές μετά την 

ανάγνωση; 

Προσδιορισμός των 

στρατηγικών που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές 

με μεταναστευτικό προφίλ 

μετά την ανάγνωση ενός 

κειμένου. 

1. Πιστεύεις ότι έχεις διαβάσει καλά σήμερα; 

2. Τι νομίζεις θα μπορούσες να κάνεις διαφορετικά 

; 

3. Τι έκανες για να καταλάβεις καλύτερα αυτά που 

σε δυσκόλεψαν; 

4. Τι βήματα έκανες για να καταλάβεις καλύτερα 

ένα κείμενο; 

5. Γενικά, όχι μόνο σήμερα, τι σε δυσκολεύει όταν 

διαβάζεις ένα κείμενο; 

6. Πιστεύεις ότι θα πρέπει να βελτιώσεις το πως 

διαβάζεις και πως καταλαβαίνεις ένα κείμενο; 

7. Τι θα ήθελες να βελτιώσεις; 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 1 

«Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
ανάγνωση για να κατανοήσουν ένα κείμενο» 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν 

οι μαθητές πριν την παραγωγή 

γραπτού λόγου; 

Προσδιορισμός των στρατηγικών 

που χρησιμοποιούν οι μαθητές με 

μεταναστευτικό προφίλ πριν 

ξεκινήσουν την παραγωγή ενός 

γραπτού κειμένου. 

1. 1.Τι κάνεις πριν ξεκινήσεις να 

γράφεις; 

2. Τι σε βοηθάει να βρεις ιδέες;(Κάτι 

που διάβασες από τα μαθήματά σου; 

Κάτι που έχεις ξαναγράψει; Ένα 

σχεδιάγραμμα που θα σου έδινε ο 

δάσκαλος;) 

2.Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν οι 

μαθητές κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής γραπτού λόγου; 

Προσδιορισμός των στρατηγικών 

που χρησιμοποιούν οι μαθητές με 

μεταναστευτικό προφίλ κατά τη 

διάρκεια που παράγουν ένα 

γραπτό κείμενο. 

1. Πώς θα οργανώσεις αυτό που θα 

γράψεις; 

(Αφού γράψει μία παράγραφο ή 2-3 

σειρές) 

2. Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο τώρα 

που έγραψες αυτό το κομμάτι; 

3.Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν οι 

μαθητές μετά την παραγωγή γραπτού 

λόγου; 

Προσδιορισμός των στρατηγικών 

που χρησιμοποιούν οι μαθητές με 

μεταναστευτικό προφίλ μετά την 

παραγωγή ενός γραπτού   . 

1. Τι σε δυσκόλεψε; 

2. Τι σε δυσκολεύει γενικότερα όταν ο 

δάσκαλος σας λέει να γράψετε κάτι; 

3. Πιστεύεις ότι έγραψες καλά σήμερα; 

4. Πιστεύεις ότι γράφεις καλά στα 

ελληνικά; 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 2 

« Στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή 
γραπτού λόγου» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

(Υλικό) 
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Αρχείο για το α΄μέρος της συνέντευξης 
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Αρχείο για το β΄ μέρος της συνέντευξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

(Ατομικοί Πίνακες) 
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Μαθητής 1  

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την ανάγνωση 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές  ΑΞΕΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ=αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΣΥΝΠΕΠΡΕΜ= Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές εμπειρίες 

Μνημονικές στρατηγικές ΓΕΠΡΜΟΧΑ= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών 

χαρακτηριστικών του κειμένου(μέγεθος, δομή, σελιδοποίηση, αρίθμηση 

γραμμών κλπ) 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές ΑΞΣΤΡΣΧΕ= Αξιοποίηση στρατηγικών σχεδιασμού(δρομολόγηση της 

μάθησης, σχεδιασμός για την διεκπεραίωση της δραστηριότητας) 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

 

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΞΚΕΝΙΔ= Εξαγωγή κεντρικής ιδέας 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΑΞΣΤΡΣΧΕ= Αξιοποίηση στρατηγικών σχεδιασμού(δρομολόγηση της 

μάθησης, σχεδιασμός για την διεκπεραίωση της δραστηριότητας) 

ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ= Αξιολόγηση κειμένου ως πηγή πληροφοριών 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

Γνωστικές Στρατηγικές ΠΡΟΕΡΜΚΕΙ=Προσπάθεια ερμηνείας κειμένου 

Μνημονικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές   

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΑΞΧΡΗΚΕΙ=Αξιολόγηση χρησιμότητας κειμένου 

ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ= Αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως μέσο 

γλωσσικής βελτίωσης 

 

Κοινωνικο-συναισθηματικές  
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στρατηγικές 

Μαθητής 1 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την παραγωγή γραπτού λόγου 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές  ΣΚΛΟΣΚ= Σκέψη λόγου σκοπού 

ΣΚΠΟΙΔ= Σκέψη ποσότητας ιδεών 

ΣΚΝΟΠΡΟ=Σκέψη νοητικού προσχεδίου 

Μνημονικές Στρατηγικές   

Μεταγνωστικές στρατηγικές ΑΥΤΕΛΠΡΟ=Αυτοαξιολόγηση έλεγχος προσχεδίου 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΟΡΚΕΙΠΑ= Οργάνωση κειμένου σε παραγράφους 

ΧΡΗΣΥΝΛΕ=Χρησιμοποίηση συνδετικών λέξεων 

ΧΡΗΝΕΛΕ=Χρησιμοποίηση νέων λέξεων 

Μνημονικές Στρατηγικές ΔΗΝΟΣΥΝ= Δημιουργία νοερών συνδέσμων 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την παραγωγή γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΛΟΡΘΛΕ= Έλεγχος ορθογραφίας λέξεων 

 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΠΑΠΡΛΕ= Έλεγχος παραγράφων προτάσεων 

λέξεων 

ΣΥΜΚΕΝ= Συμπλήρωση κενών 

ΑΞΠΕΡΚΕΙ= Αξιολόγηση περιεχομένου κειμένου 

ΑΞΔΟΚΕΙ= Αξιολόγηση δομής κειμένου 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  
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Μαθητής 2 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την ανάγνωση 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές  ΑΞΕΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ=αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΣΥΝΠΕΠΡΕΜ= Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές εμπειρίες 

Μνημονικές στρατηγικές ΓΕΠΡΜΟΧΑ= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών 

χαρακτηριστικών του κειμένου(μέγεθος, δομή, σελιδοποίηση, αρίθμηση 

γραμμών κλπ) 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

 

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΞΚΕΝΙΔ= Εξαγωγή κεντρικής ιδέας 

ΑΠΔΥΣΗΜ=Αποφυγή δύσκολων σημείων 

ΕΠΦΡΚΑΝΟ=Επανάληψη φράσης για κατανόηση νοήματος 

ΜΕΠΡΩΓΛ= Μετάφραση στην πρώτη γλώσσα  

Μνημονικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΕΙΛΕΑΠΛ= Εικασία λέξεων από το πλαίσιο  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ= Προετοιμασία αντιμετώπισης αναγνωστικών 

δυσκολιών 

 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

Γνωστικές Στρατηγικές ΠΡΟΕΡΜΚΕΙ=Προσπάθεια ερμηνείας κειμένου 

Μνημονικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές   

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Κοινωνικο-συναισθηματικές ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 
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στρατηγικές 

Μαθητής 2 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την παραγωγή γραπτού λόγου 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές  ΣΚΛΟΣΚ= Σκέψη λόγου σκοπού 

ΣΚΝΟΠΡΟ=Σκέψη νοητικού προσχεδίου 

Μνημονικές Στρατηγικές   

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές  

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την παραγωγή γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές  

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  

Μαθητής 3 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την ανάγνωση 
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Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές  ΑΞΕΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ=αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΣΥΝΠΕΠΡΕΜ= Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές 

εμπειρίες 

 

Μνημονικές στρατηγικές ΓΕΠΡΜΟΧΑ= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών 

χαρακτηριστικών του κειμένου(μέγεθος, δομή, σελιδοποίηση, 

αρίθμηση γραμμών κλπ) 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές ΑΞΣΤΡΣΧΕ= Αξιοποίηση στρατηγικών 

σχεδιασμού(δρομολόγηση της μάθησης, σχεδιασμός για την 

διεκπεραίωση της δραστηριότητας) 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

 

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Γνωστικές Στρατηγικές ΥΠΛΕΓΝΕΠ=Υπογράμμιση λέξεων για περαιτέρω γνωστική 

επεξεργασία 

ΕΞΚΕΝΙΔ= Εξαγωγή κεντρικής ιδέας 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΕΙΛΕΑΠΛ= Εικασία λέξεων από το πλαίσιο  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΑΞΣΤΡΣΧΕ= Αξιοποίηση στρατηγικών 

σχεδιασμού(δρομολόγηση της μάθησης, σχεδιασμός για την 

διεκπεραίωση της δραστηριότητας) 

ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ= Αξιολόγηση κειμένου ως πηγή πληροφοριών 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

Γνωστικές Στρατηγικές ΠΡΟΕΡΜΚΕΙ=Προσπάθεια ερμηνείας κειμένου 

Μνημονικές στρατηγικές  
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Αντισταθμιστικές στρατηγικές   

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΑΞΧΡΗΚΕΙ=Αξιολόγηση χρησιμότητας κειμένου 

ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ= Αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως μέσο 

γλωσσικής βελτίωσης 

 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

 

Μαθητής 3 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την παραγωγή γραπτού λόγου 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές  ΣΚΛΟΣΚ= Σκέψη λόγου σκοπού 

ΣΚΠΟΙΔ= Σκέψη ποσότητας ιδεών 

ΣΚΝΟΠΡΟ=Σκέψη νοητικού προσχεδίου 

Μνημονικές Στρατηγικές   

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΟΡΚΕΙΠΑ= Οργάνωση κειμένου σε παραγράφους 

ΧΡΗΣΥΝΛΕ=Χρησιμοποίηση συνδετικών λέξεων 

Μνημονικές Στρατηγικές ΔΗΝΟΣΥΝ= Δημιουργία νοερών συνδέσμων 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την παραγωγή γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΛΟΡΘΛΕ= Έλεγχος ορθογραφίας λέξεων 

 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  
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Μαθήτρια 4  

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την ανάγνωση 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΑΞΕΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ=αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 

Μνημονικές στρατηγικές ΓΕΠΡΜΟΧΑ= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών 

χαρακτηριστικών του κειμένου(μέγεθος, δομή, σελιδοποίηση, 

αρίθμηση γραμμών κλπ) 

ΣΥΣΠΑΚΕΙ= Συσχετισμοί με παρόμοια κείμενα 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές ΑΞΣΤΡΣΧΕ= Αξιοποίηση στρατηγικών σχεδιασμού(δρομολόγηση 

της μάθησης, σχεδιασμός για την διεκπεραίωση της δραστηριότητας) 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΑΝΑΕΠΙ= Αναζήτηση επιβεβαίωσης 

ΑΝΣΚΕΣΥΝ= Αναζήτηση σκέψεων και συναισθημάτων των άλλων

  

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΞΚΕΝΙΔ= Εξαγωγή κεντρικής ιδέας 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΑΞΣΤΡΣΧΕ= Αξιοποίηση στρατηγικών σχεδιασμού(δρομολόγηση 

της μάθησης, σχεδιασμός για την διεκπεραίωση της δραστηριότητας) 

ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ= Αξιολόγηση κειμένου ως πηγή πληροφοριών 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

Γνωστικές Στρατηγικές ΠΡΟΕΡΜΚΕΙ=Προσπάθεια ερμηνείας κειμένου 

Μνημονικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  
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Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΑΞΧΡΗΚΕΙ=Αξιολόγηση χρησιμότητας κειμένου 

ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ= Αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως μέσο 

γλωσσικής βελτίωσης 

 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 
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Μαθήτρια 4 

 Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την παραγωγή γραπτού λόγου 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΣΚΛΟΣΚ= Σκέψη λόγου σκοπού 

ΣΚΠΟΙΔ= Σκέψη ποσότητας ιδεών 

ΣΚΝΟΠΡΟ=Σκέψη νοητικού προσχεδίου 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΟΡΚΕΙΠΑ= Οργάνωση κειμένου σε παραγράφους 

ΧΡΗΣΥΝΛΕ=Χρησιμοποίηση συνδετικών λέξεων 

Μνημονικές Στρατηγικές ΔΗΝΟΣΥΝ= Δημιουργία νοερών συνδέσμων 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την παραγωγή γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΛΟΡΘΛΕ= Έλεγχος ορθογραφίας λέξεων 

 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  



 87 

Μαθητής 5 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την ανάγνωση 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΑΞΕΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΓΛΩΕΝ=Αξιοποίηση γλωσσικών ενδείξεων 

Μνημονικές στρατηγικές ΓΕΠΡΜΟΧΑ= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών χαρακτηριστικών 

του κειμένου(μέγεθος, δομή, σελιδοποίηση, αρίθμηση γραμμών κλπ) 

Αντισταθμιστικές 

στρατηγικές 

 

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΞΚΕΝΙΔ= Εξαγωγή κεντρικής ιδέας 

ΕΠΦΡΚΑΝΟ=Επανάληψη φράσης για κατανόηση νοήματος 

ΕΠΚΕΚΑΝΟ=Επανάληψη κειμένου για κατανόηση νοήματος 

 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές 

Στρατηγικές 

ΕΙΛΕΑΠΛ= Εικασία λέξεων από το πλαίσιο  

ΑΞΜΗΓΛ=Αξιοποίηση μητρικής γλώσσας 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ= Προετοιμασία αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσκολιών 

 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

Γνωστικές Στρατηγικές ΠΡΟΕΡΜΚΕΙ=Προσπάθεια ερμηνείας κειμένου 

Μνημονικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές 

στρατηγικές 

 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΚΑΤΚΕΙ=Έλεγχος κατανόησης κειμένου 
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ΑΞΑΝΑΔΙ=Αξιολόγηση αναγνωστικής διαδικασίας 

ΑΥΕΡΛΑ=Αυτοαξιολόγηση και ερμηνεία λαθών 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 

Μαθητής 5 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την παραγωγή γραπτού λόγου 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΑΝΠΛΗΘΕ=Ανάκληση πληροφοριών σχετικά με το θέμα 

ΧΡΗΒΟΣΤ=Χρήση βοηθητικών στοιχείων 

ΣΚΝΟΠΡΟ=Σκέψη νοητικού προσχεδίου 

Μνημονικές Στρατηγικές ΘΕΤΣΤΑΣΥ=Θετική στάση για τη συγγραφή 

Μεταγνωστικές στρατηγικές ΔΗΝΟΗΔΕ=Δημιουργία νοητικών δεσμών 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΧΡΗΠΡΟ=Χρήση προτύπων 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΠΡΠΡΟ=Έλεγχος προόδου προσχεδίου 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΑΞΣΥΝΛΕΞ=Αξιοποίηση συνώνυμων λέξεων 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την παραγωγή γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΧΡΛΕΞΕΛ=Χρήση λεξικού για έλεγχο 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΠΑΠΡΛΕ= Έλεγχος παραγράφων προτάσεων λέξεων 

ΣΥΜΚΕΝ= Συμπλήρωση κενών 

ΑΞΠΕΡΚΕΙ= Αξιολόγηση περιεχομένου κειμένου 

ΑΞΔΟΚΕΙ= Αξιολόγηση δομής κειμένου 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  
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Μαθητής 6 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την ανάγνωση 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές  ΑΞΕΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΓΛΩΕΝ=Αξιοποίηση γλωσσικών ενδείξεων 

Μνημονικές στρατηγικές ΓΕΠΡΜΟΧΑ= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών 

χαρακτηριστικών του κειμένου(μέγεθος, δομή, σελιδοποίηση, 

αρίθμηση γραμμών κλπ) 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές ΚΑΤΠΡΟ=Κατευθυνόμενη προσοχή 

ΣΤΡΓΣΓΕΔ=Στρατηγικές σχεδιασμού 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΞΚΕΝΙΔ= Εξαγωγή κεντρικής ιδέας 

ΕΠΦΡΚΑΝΟ=Επανάληψη φράσης για κατανόηση νοήματος 

ΕΠΚΕΚΑΝΟ=Επανάληψη κειμένου για κατανόηση νοήματος 

ΧΡΗΠΗΓ=Χρήση πηγών 

ΥΠΛΕΓΝΕΠ=Υπογράμμιση λέξεων για περαιτέρω γνωστική 

επεξεργασία 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΕΙΛΕΑΠΛ= Εικασία λέξεων από το πλαίσιο  

ΑΞΜΗΓΛ=Αξιοποίηση μητρικής γλώσσας 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ= Προετοιμασία αντιμετώπισης αναγνωστικών 

δυσκολιών 

ΔΡΟΜΜΑΘ=Δρομολόγηση της μάθησης 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

Γνωστικές Στρατηγικές  
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Μνημονικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  ΕΝΠΡΩΓΛ=Εναλλαγή στην πρώτη γλώσσα 

ΠΡΟΣΜΗΝ=Προσαρμογή μηνύματος 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΚΑΤΚΕΙ=Έλεγχος κατανόησης κειμένου 

ΑΞΑΝΑΔΙ=Αξιολόγηση αναγνωστικής διαδικασίας 

ΑΥΕΡΛΑ=Αυτοαξιολόγηση και ερμηνεία λαθών 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 

Μαθητής 6 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την παραγωγή γραπτού λόγου 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΑΝΠΛΗΘΕ=Ανάκληση πληροφοριών σχετικά με το 

θέμα 

ΧΡΗΒΟΣΤ=Χρήση βοηθητικών στοιχείων 

ΣΚΝΟΠΡΟ=Σκέψη νοητικού προσχεδίου 

Μνημονικές Στρατηγικές ΘΕΤΣΤΑΣΥ=Θετική στάση για τη συγγραφή 

Μεταγνωστικές στρατηγικές ΔΗΝΟΗΔΕ=Δημιουργία νοητικών δεσμών 

ΚΑΘΣΤΟ=Καθορισμός στόχων 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΧΡΗΠΡΟ=Χρήση προτύπων 

ΧΡΗΠΗΓ=Χρήση πηγών 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΠΡΠΡΟ=Έλεγχος προόδου προσχεδίου 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΑΞΣΥΝΛΕΞ=Αξιοποίηση συνώνυμων λέξεων 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την παραγωγή γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΧΡΛΕΞΕΛ=Χρήση λεξικού για έλεγχο 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΠΑΠΡΛΕ= Έλεγχος παραγράφων προτάσεων 

λέξεων 
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ΣΥΜΚΕΝ= Συμπλήρωση κενών 

ΑΞΠΕΡΚΕΙ= Αξιολόγηση περιεχομένου κειμένου 

ΑΞΔΟΚΕΙ= Αξιολόγηση δομής κειμένου 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  
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Μαθητής 7 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την ανάγνωση 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΑΞΕΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 

Μνημονικές στρατηγικές ΓΕΠΡΜΟΧΑ= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών 

χαρακτηριστικών του κειμένου(μέγεθος, δομή, σελιδοποίηση, 

αρίθμηση γραμμών κλπ) 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

 

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΞΚΕΝΙΔ= Εξαγωγή κεντρικής ιδέας 

ΕΠΦΡΚΑΝΟ=Επανάληψη φράσης για κατανόηση νοήματος 

Μνημονικές Στρατηγικές ΣΥΝΠΡΥΓΝ=Σύνδεση με προϋπάρχουσες γνώσεις 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΕΙΛΕΑΠΛ= Εικασία λέξεων από το πλαίσιο  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

Γνωστικές Στρατηγικές ΠΡΟΕΡΜΚΕΙ=Προσπάθεια ερμηνείας κειμένου 

Μνημονικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΚΑΤΚΕΙ=Έλεγχος κατανόησης κειμένου 

ΑΞΑΝΑΔΙ=Αξιολόγηση αναγνωστικής διαδικασίας 

ΑΥΕΡΛΑ=Αυτοαξιολόγηση και ερμηνεία λαθών 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 
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Μαθητής 7 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την παραγωγή γραπτού λόγου 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΣΚΝΟΠΡΟ=Σκέψη νοητικού προσχεδίου 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές ΔΗΝΟΗΔΕ=Δημιουργία νοητικών δεσμών 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΧΡΗΠΡΟ=Χρήση προτύπων 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την παραγωγή γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές  

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΣΥΜΚΕΝ= Συμπλήρωση κενών 

ΑΞΠΕΡΚΕΙ= Αξιολόγηση περιεχομένου κειμένου 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  
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Μαθητής 8 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την ανάγνωση 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΑΞΕΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 

Μνημονικές στρατηγικές ΓΕΠΡΜΟΧΑ= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών 

χαρακτηριστικών του κειμένου(μέγεθος, δομή, σελιδοποίηση, αρίθμηση 

γραμμών κλπ) 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές ΜΕΑΠΟΕΠ=Μερική αποφυγή επικοινωνίας 

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Κοινωνικο-συναισθηματικές στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΞΚΕΝΙΔ= Εξαγωγή κεντρικής ιδέας 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΜΕΑΠΟΕΠ=Μερική αποφυγή επικοινωνίας 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Κοινωνικο-συναισθηματικές στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

Γνωστικές Στρατηγικές  

Μνημονικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές ΜΕΑΠΟΕΠ=Μερική αποφυγή επικοινωνίας 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΑΞΑΝΑΔΙ=Αξιολόγηση αναγνωστικής διαδικασίας 

Κοινωνικο-συναισθηματικές στρατηγικές  
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Μαθήτρια 8 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την παραγωγή γραπτού λόγου 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΣΚΝΟΠΡΟ=Σκέψη νοητικού προσχεδίου 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές ΜΕΑΠΟΕΠ=Μερική αποφυγή επικοινωνίας 

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές  

Μνημονικές Στρατηγικές ΔΗΝΟΣΥΝ= Δημιουργία νοερών συνδέσμων 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΜΕΑΠΟΕΠ=Μερική αποφυγή επικοινωνίας 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την παραγωγή γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΛΟΡΘΛΕ= Έλεγχος ορθογραφίας λέξεων 

 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΣΥΜΚΕΝ= Συμπλήρωση κενών 

ΑΞΠΕΡΚΕΙ= Αξιολόγηση περιεχομένου κειμένου 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΜΕΑΠΟΕΠ=Μερική αποφυγή επικοινωνίας 
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Μαθητής 9 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την ανάγνωση 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΑΞΕΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΕΝΣΥΓΣΗΜ=Εντοπισμός συγκεκριμένων σημείων 

 

 

Μνημονικές στρατηγικές ΓΕΠΡΜΟΧΑ= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών 

χαρακτηριστικών του κειμένου(μέγεθος, δομή, σελιδοποίηση, αρίθμηση 

γραμμών κλπ) 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές ΑΞΣΤΡΣΧΕ= Αξιοποίηση στρατηγικών σχεδιασμού(δρομολόγηση της 

μάθησης, σχεδιασμός για την διεκπεραίωση της δραστηριότητας) 

ΕΣΠΡΟΔΡ= Εστίαση προσοχής στη δραστηριότητα 

ΔΡΟΜΑΘ=Δρομολόγηση της μάθησης 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΞΚΕΝΙΔ= Εξαγωγή κεντρικής ιδέας 

ΕΝΣΥΓΣΗΜ=Εντοπισμός συγκεκριμένων σημείων 

ΧΡΗΠΗ=Χρήση πηγών  

ΧΡΗΕΙΚΑΤ=Χρήση εικόνων για κατανόηση 

ΥΠΛΕΓΝΕΠ=Υπογράμμιση λέξεων για περαιτέρω γνωστική επεξεργασία 

Μνημονικές Στρατηγικές ΔΗΝΟΣΥΝ= Δημιουργία νοερών συνδέσμων 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΕΙΚΛΕΞΠΛ=Εικασία λέξεων από το πλαίσιο 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΑΞΣΤΡΣΧΕ= Αξιοποίηση στρατηγικών σχεδιασμού(δρομολόγηση της 

μάθησης, σχεδιασμός για την διεκπεραίωση της δραστηριότητας) 

ΑΞΚΕΙΠΗΠΛ= Αξιολόγηση κειμένου ως πηγή πληροφοριών 

ΧΡΗΠΗ=Χρήση πηγών 

ΑΞΣΤΡΣΧΕ= Αξιοποίηση στρατηγικών σχεδιασμού(δρομολόγηση της 

μάθησης, σχεδιασμός για την διεκπεραίωση της δραστηριότητας) 

ΕΣΠΡΟΔΡ= Εστίαση προσοχής στη δραστηριότητα 
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ΔΡΟΜΑΘ=Δρομολόγηση της μάθησης 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

Γνωστικές Στρατηγικές ΠΡΟΕΡΜΚΕΙ=Προσπάθεια ερμηνείας κειμένου 

Μνημονικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές   

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΑΞΧΡΗΚΕΙ=Αξιολόγηση χρησιμότητας κειμένου 

ΑΞΑΝΔΥΓΒΕ= Αξιοποίηση αναγνωστικών δυσκολιών ως μέσο γλωσσικής 

βελτίωσης 

 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 

ΕΠΓΠΡΟΣΥ=Επίγνωση προσωπικών συναισθημάτων 

Μαθήτρια 9 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την παραγωγή γραπτού λόγου 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΣΚΛΟΣΚ= Σκέψη λόγου σκοπού 

ΣΚΠΟΙΔ= Σκέψη ποσότητας ιδεών 

ΣΚΝΟΠΡΟ=Σκέψη νοητικού προσχεδίου 

ΚΑΤΛΕΞΦΡ= Καταγραφή Λέξεων-φράσεων 

 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές ΘΕΤΣΤΑ= Θετική στάση 

ΣΥΝΠΥΓΝ=Σύνδεση με προϋπάρχουσα γνώση 

ΑΥΤΕΛΠΡΟ=Αυτοαξιολόγηση έλεγχος προσχεδίου 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΟΡΚΕΙΠΑ= Οργάνωση κειμένου σε παραγράφους 

ΧΡΗΣΥΝΛΕ=Χρησιμοποίηση συνδετικών λέξεων 
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ΧΡΗΝΕΛΕ=Χρησιμοποίηση νέων λέξεων 

Μνημονικές Στρατηγικές ΔΗΝΟΣΥΝ= Δημιουργία νοερών συνδέσμων 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΘΕΤΣΤΑ= Θετική στάση 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την παραγωγή γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΛΟΡΘΛΕ= Έλεγχος ορθογραφίας λέξεων 

 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΠΑΠΡΛΕ= Έλεγχος παραγράφων προτάσεων 

λέξεων 

ΣΥΜΚΕΝ= Συμπλήρωση κενών 

ΑΞΠΕΡΚΕΙ= Αξιολόγηση περιεχομένου κειμένου 

ΑΞΔΟΚΕΙ= Αξιολόγηση δομής κειμένου 

ΧΡΗΠΗ= Χρήση πηγών 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  
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Μαθητής 10 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την ανάγνωση 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές  ΑΞΕΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 

 

Μνημονικές στρατηγικές ΓΕΠΡΜΟΧΑ= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών 

χαρακτηριστικών του κειμένου(μέγεθος, δομή, σελιδοποίηση, 

αρίθμηση γραμμών κλπ) 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

 

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΞΚΕΝΙΔ= Εξαγωγή κεντρικής ιδέας 

ΕΠΦΡΚΑΝΟ=Επανάληψη φράσης για κατανόηση νοήματος 

ΕΠΚΕΚΑΝΟ=Επανάληψη κειμένου για κατανόηση νοήματος 

 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΕΙΛΕΑΠΛ= Εικασία λέξεων από το πλαίσιο  

ΑΞΜΗΓΛ=Αξιοποίηση μητρικής γλώσσας 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ= Προετοιμασία αντιμετώπισης αναγνωστικών 

δυσκολιών 

 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

Γνωστικές Στρατηγικές ΠΡΟΕΡΜΚΕΙ=Προσπάθεια ερμηνείας κειμένου 

Μνημονικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές   
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Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΚΑΤΚΕΙ=Έλεγχος κατανόησης κειμένου 

ΑΞΑΝΑΔΙ=Αξιολόγηση αναγνωστικής διαδικασίας 

ΑΥΕΡΛΑ=Αυτοαξιολόγηση και ερμηνεία λαθών 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 
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Μαθητής 10 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την παραγωγή γραπτού λόγου 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΑΝΠΛΗΘΕ=Ανάκληση πληροφοριών σχετικά με το θέμα 

ΧΡΗΒΟΣΤ=Χρήση βοηθητικών στοιχείων 

ΣΚΝΟΠΡΟ=Σκέψη νοητικού προσχεδίου 

ΚΑΤΛΕΞΦΡ= Καταγραφή Λέξεων-φράσεων 

 

Μνημονικές Στρατηγικές ΘΕΤΣΤΑΣΥ=Θετική στάση για τη συγγραφή 

Μεταγνωστικές στρατηγικές ΔΗΝΟΗΔΕ=Δημιουργία νοητικών δεσμών 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΧΡΗΠΡΟ=Χρήση προτύπων 

ΧΡΗΠΗΓ=Χρήση πηγών 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΠΡΠΡΟ=Έλεγχος προόδου προσχεδίου 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΑΞΣΥΝΛΕΞ=Αξιοποίηση συνώνυμων λέξεων 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την παραγωγή γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΧΡΛΕΞΕΛ=Χρήση λεξικού για έλεγχο 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΠΑΠΡΛΕ= Έλεγχος παραγράφων προτάσεων λέξεων 

ΣΥΜΚΕΝ= Συμπλήρωση κενών 

ΑΞΠΕΡΚΕΙ= Αξιολόγηση περιεχομένου κειμένου 

ΑΞΔΟΚΕΙ= Αξιολόγηση δομής κειμένου 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  
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Μαθητής 11 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την ανάγνωση 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΑΞΕΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 

 

Μνημονικές στρατηγικές ΓΕΠΡΜΟΧΑ= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών 

χαρακτηριστικών του κειμένου(μέγεθος, δομή, σελιδοποίηση, 

αρίθμηση γραμμών κλπ) 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

 

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΞΚΕΝΙΔ= Εξαγωγή κεντρικής ιδέας 

ΕΠΦΡΚΑΝΟ=Επανάληψη φράσης για κατανόηση νοήματος 

ΕΠΚΕΚΑΝΟ=Επανάληψη κειμένου για κατανόηση νοήματος 

ΧΡΗΠΗ=Χρήση πηγών 

ΧΡΗΓΛΕΝ=Χρήση γλωσσικών ενδείξεων 

ΥΠΛΕΓΝΕΠ=Υπογράμμιση λέξεων για περαιτέρω γνωστική 

επεξεργασία 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΕΙΛΕΑΠΛ= Εικασία λέξεων από το πλαίσιο  

ΑΞΜΗΓΛ=Αξιοποίηση μητρικής γλώσσας 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΠΡΑΝΤΑΝΔΥ= Προετοιμασία αντιμετώπισης αναγνωστικών 

δυσκολιών 

 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

Γνωστικές Στρατηγικές ΠΡΟΕΡΜΚΕΙ=Προσπάθεια ερμηνείας κειμένου 
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Μνημονικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΚΑΤΚΕΙ=Έλεγχος κατανόησης κειμένου 

ΑΞΑΝΑΔΙ=Αξιολόγηση αναγνωστικής διαδικασίας 

ΑΥΕΡΛΑ=Αυτοαξιολόγηση και ερμηνεία λαθών 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 

Μαθητής 11 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την παραγωγή γραπτού λόγου 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΑΝΠΛΗΘΕ=Ανάκληση πληροφοριών σχετικά με το θέμα 

ΧΡΗΒΟΣΤ=Χρήση βοηθητικών στοιχείων 

ΣΚΝΟΠΡΟ=Σκέψη νοητικού προσχεδίου 

ΚΑΤΛΕΞΦΡ= Καταγραφή Λέξεων-φράσεων 

 

Μνημονικές Στρατηγικές ΘΕΤΣΤΑΣΥ=Θετική στάση για τη συγγραφή 

Μεταγνωστικές στρατηγικές ΔΗΝΟΗΔΕ=Δημιουργία νοητικών δεσμών 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΧΡΗΠΡΟ=Χρήση προτύπων 

ΧΡΗΠΗΓ=Χρήση πηγών 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΠΡΠΡΟ=Έλεγχος προόδου προσχεδίου 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΑΞΣΥΝΛΕΞ=Αξιοποίηση συνώνυμων λέξεων 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την παραγωγή γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΧΡΛΕΞΕΛ=Χρήση λεξικού για έλεγχο 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΠΑΠΡΛΕ= Έλεγχος παραγράφων προτάσεων λέξεων 

ΣΥΜΚΕΝ= Συμπλήρωση κενών 

ΑΞΠΕΡΚΕΙ= Αξιολόγηση περιεχομένου κειμένου 

ΑΞΔΟΚΕΙ= Αξιολόγηση δομής κειμένου 
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Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  
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Μαθήτρια 12 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την ανάγνωση 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΑΞΕΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ=Aξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 

 

Μνημονικές στρατηγικές ΓΕΠΡΜΟΧΑ= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών 

χαρακτηριστικών του κειμένου(μέγεθος, δομή, σελιδοποίηση, αρίθμηση 

γραμμών κλπ) 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

 

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΞΚΕΝΙΔ= Εξαγωγή κεντρικής ιδέας 

ΕΝΣΥΓΚΣΗ= Εντοπισμός συγκεκριμένων σημείων 

ΣΥΝΠΕΠΡΕΜ= Σύνδεση περιεχομένου με προσωπικές εμπειρίες 

ΥΠΛΕΓΝΕΠ=Υπογράμμιση λέξεων για περαιτέρω γνωστική 

επεξεργασία 

Μνημονικές Στρατηγικές ΣΥΝΠΡΥΓΝ=Σύνδεση με προϋπάρχουσες γνώσεις 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΕΙΛΕΑΠΛ= Εικασία λέξεων από το πλαίσιο  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΑΞΣΤΡΣΧΕ= Αξιοποίηση στρατηγικών σχεδιασμού(δρομολόγηση της 

μάθησης, σχεδιασμός για την διεκπεραίωση της δραστηριότητας) 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

Γνωστικές Στρατηγικές ΠΡΟΕΡΜΚΕΙ=Προσπάθεια ερμηνείας κειμένου 

Μνημονικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  
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Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 

Μαθήτρια 12 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την παραγωγή γραπτού λόγου 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές  ΣΚΛΟΣΚ= Σκέψη λόγου σκοπού 

ΣΚΝΟΠΡΟ=Σκέψη νοητικού προσχεδίου 

Μνημονικές Στρατηγικές   

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές  

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την παραγωγή γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές  

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  

Μαθητής 13 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την ανάγνωση 
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Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές  ΑΞΕΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ=Aξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 

 

Μνημονικές στρατηγικές ΓΕΠΡΜΟΧΑ= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών 

χαρακτηριστικών του κειμένου(μέγεθος, δομή, σελιδοποίηση, 

αρίθμηση γραμμών κλπ) 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

 

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΞΚΕΝΙΔ= Εξαγωγή κεντρικής ιδέας 

ΧΡΗΓΛΕΝ=Χρήση γλωσσικών ενδείξεων 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΕΙΛΕΑΠΛ= Εικασία λέξεων από το πλαίσιο  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΑΠ= Χρήση ερωτήσεων για αποσαφήνιση 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

Γνωστικές Στρατηγικές ΠΡΟΕΡΜΚΕΙ=Προσπάθεια ερμηνείας κειμένου 

Μνημονικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές   

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 
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Μαθητής 13 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την παραγωγή γραπτού λόγου 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΣΚΝΟΠΡΟ=Σκέψη νοητικού προσχεδίου 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές ΕΝΛΠΡΩΓΛ= Εναλλαγή στην πρώτη γλώσσα 

ΜΚΑΠΕΠ=Μερική αποφυγή επικοινωνίας 

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΧΡΗΠΡΟ=Χρήση προτύπων 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΜΚΑΠΕΠ= Μερική αποφυγή επικοινωνίας 

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την παραγωγή γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές  

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΕΝΛΠΡΩΓΛ= Εναλλαγή στην πρώτη γλώσσα 

ΜΚΑΠΕΠ= Μερική αποφυγή επικοινωνίας 



 109 

 

Μαθήτρια 14 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την ανάγνωση 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΑΞΕΙΠΡΠΕ=Αξιοποίηση εικόνας για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΑΞΤΙΠΡΠΕ=Aξιοποίηση τίτλου για πρόβλεψη περιεχομένου 

ΕΝΣΥΓΣΗΜ=Εντοπισμός συγκεκριμένων σημείων 

Μνημονικές στρατηγικές ΓΕΠΡΜΟΧΑ= Γενική προεπισκόπηση των μορφικών-οπτικών 

χαρακτηριστικών του κειμένου(μέγεθος, δομή, σελιδοποίηση, αρίθμηση 

γραμμών κλπ) 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές ΣΤΡΓΣΓΕΔ=Στρατηγικές σχεδιασμού 

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Γνωστικές Στρατηγικές ΕΞΚΕΝΙΔ= Εξαγωγή κεντρικής ιδέας 

ΧΡΗΓΛΕΝ=Χρήση γλωσσικών ενδείξεων 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές ΕΙΛΕΑΠΛ= Εικασία λέξεων από το πλαίσιο  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 

2. Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την ανάγνωση 

Γνωστικές Στρατηγικές ΠΡΟΕΡΜΚΕΙ=Προσπάθεια ερμηνείας κειμένου 

Μνημονικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

ΧΡΕΡΓΙΕΠ=Χρήση ερωτήσεων για επιβεβαίωση 
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Μαθήτρια 14 

Θεματικός Άξονας 1ος: Στρατηγικές πριν την παραγωγή γραπτού λόγου 

Κατηγορίες Κωδικοί-Λειτουργικοί Ορισμοί 

Γνωστικές στρατηγικές ΣΚΝΟΠΡΟ=Σκέψη νοητικού προσχεδίου 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 2ος : Στρατηγικές κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές ΧΡΗΠΡΟ=Χρήση προτύπων 

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές  

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  

Θεματικός Άξονας 3ος : Στρατηγικές μετά την παραγωγή γραπτού λόγου 

Γνωστικές Στρατηγικές  

Μνημονικές Στρατηγικές  

Μεταγνωστικές Στρατηγικές ΕΛΠΑΠΡΛΕ= Έλεγχος παραγράφων προτάσεων 

λέξεων 

ΣΥΜΚΕΝ= Συμπλήρωση κενών 

ΑΞΠΕΡΚΕΙ= Αξιολόγηση περιεχομένου κειμένου 

ΑΞΔΟΚΕΙ= Αξιολόγηση δομής κειμένου 

Αντισταθμιστικές Στρατηγικές  
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