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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΗΜΑΣΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΣΩΝ
ΥΖΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ
Οιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξφζθηεζε ιεμηινγίνπ θαη ηελ
απνκλεκφλεπζε θεηκέλσλ.
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Γηάγξακκα 1.Σν κνληέιν ηεο Δξγαδφκελεο Μλήκεο ησλ Baddeley θαη Hitch (1974).
Γηάγξακκα 2.Σν κνληέιν ηεο Δξγαδφκελεο Μλήκεο ηνπ Baddeley (2000).
ΠΗΝΑΚΔ
Πίλαθαο 1. Σαμηλνκία ζηξαηεγηθψλ εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ ησλ Gu θαη Johnson.
Πίλαθαο 2. Σαμηλνκία ζηξαηεγηθψλ εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ ηνπ Nation.
Πίλαθαο 3. χλζεζε ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο.Φχιν-Σάμε.
Πίλαθαο 4. πρλφηεηεο θαη πνζνζηά ζε ζρέζε κε ην βαζκφ ζηε γιψζζα.
Πίλαθαο 5. πρλφηεηεο θαη πνζνζηά ζε ζρέζε κε ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδ. επίδνζεο.
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ιεμηινγίνπ θαη ζηελ απνκλεκφλεπζε θεηκέλνπ.
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πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ.
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παξάγνληα δηγισζζία-κνλνγισζζία.
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Πίλαθαο 23. Μέζε ηηκή ηεο νπηηθνρσξηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο ζε ζρέζε κε ην
εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο θαη ηνλ παξάγνληα δηγισζζία-κνλνγισζζία.
Πίλαθαο 24. πζρέηηζε ηεο νπηηθνρσξηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ην εθπαηδεπηηθφ
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Πίλαθαο 25. Μέζε ηηκή ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα ηνπ
παηέξα θαη ηνλ παξάγνληα δηγισζζία-κνλνγισζζία.
Πίλαθαο 26. πζρέηηζε ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ην επάγγεικα ηνπ παηέξα
θαη ηνλ παξάγνληα δηγισζζία-κνλνγισζζία.
Πίλαθαο 27. Μέζε ηηκή ηεο νπηηθνρσξηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο ζε ζρέζε κε ην
επάγγεικα ηνπ παηέξα θαη ηνλ παξάγνληα δηγισζζία-κνλνγισζζία.
Πίλαθαο 28. πζρέηηζε ηεο νπηηθνρσξηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο ζε ζρέζε κε ην
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Πίλαθαο 29. Μέζε ηηκή ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα ηεο
κεηέξαο θαη ηνλ παξάγνληα δηγισζζία-κνλνγισζζία.
Πίλαθαο 30. πζρέηηζε ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο
θαη ηνλ παξάγνληα δηγισζζία-κνλνγισζζία.
Πίλαθαο 31. Μέζε ηηκή ηεο νπηηθνρσξηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο ζε ζρέζε κε ην
επάγγεικα ηεο κεηέξαο θαη ηνλ παξάγνληα δηγισζζία-κνλνγισζζία.
Πίλαθαο 32. πζρέηηζε ηεο νπηηθνρσξηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο ζε ζρέζε κε ην
επάγγεικα ηεο κεηέξαο θαη ηνλ παξάγνληα δηγισζζία-κνλνγισζζία.
Πίλαθαο 33. πζρέηηζε ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ην βαζκφ επξχηεξεο
αθαδ.επίδνζεο ,ηνλ βαζκφ ζηε γιψζζα θαη ηνλ παξάγνληα δηγισζζία-κνλνγισζζία.
Πίλαθαο 34.Μέζε ηηκή αξηζκνχ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο-επεμεξγαζίαο/αθνκνίσζεο
ιεμηινγίνπ θαη θεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ην θχιν θαη ηνλ παξάγνληα δηγισζζίακνλνγισζζία.
Πίλαθαο 35.πζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ θχινπ, ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο
θαη αθνκνίσζεο θαη ηνπ παξάγνληα δηγισζζία-κνλνγισζζία.
Πίλαθαο 36. πζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ βαζκνχ επξχηεξεο αθαδ.επίδνζεο,
ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο θαη αθνκνίσζεο

θαη ηνπ

παξάγνληα δηγισζζία-

κνλνγισζζία.
Πίλαθαο 37. πζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ηξαηεγηθψλ Γηαρείξηζεο θαη
Αθνκνίσζεο θαη ηνπ παξάγνληα δηγισζζία-κνλνγισζζία κε ηε Λεθηηθή θαη ηελ
Οπηηθνρσξηθή εξγαδφκελε κλήκε.
ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ
Γξάθεκα 1.πζρέηηζε ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ην βαζκφ επξχηεξεο
αθαδ.επίδνζεο θαη ηνλ παξάγνληα κνλνγισζζία.
Γξάθεκα 2. πζρέηηζε ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ην βαζκφ επξχηεξεο
αθαδ.επίδνζεο θαη ηνλ παξάγνληα δηγισζζία.
Γξάθεκα 3. πζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο, ηνπ
βαζκνχ επξχηεξεο αθαδ.επίδνζεο θαη ηνπ παξάγνληα κνλνγισζζία.
Γξάθεκα 4. πζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο, ηνπ
βαζκνχ επξχηεξεο αθαδ.επίδνζεο θαη ηνπ παξάγνληα δηγισζζία.
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Γξάθεκα 5. πζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ αθνκνίσζεο
πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ, ηνπ βαζκνχ επξχηεξεο αθαδ.επίδνζεο θαη ηνπ παξάγνληα
κνλνγισζζία.
Γξάθεκα 6.
πζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ αθνκνίσζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ
θεηκέλνπ, ηνπ βαζκνχ επξχηεξεο αθαδ.επίδνζεο θαη ηνπ παξάγνληα δηγισζζία.
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Πεπίληψη
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ αθελφο ε ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε ηεο εξγαδφκελεο
κλήκεο κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ καζεηψλ απφ κεηαλαζηεπηηθά πεξηβάιινληα πνπ
θνηηνχλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, αθεηέξνπ ε θαηαγξαθή δπζθνιηψλ απνκλεκφλεπζεο
ιεμηινγίνπ θαη ε δηεξεχλεζε ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ

πνπ πηνζεηνχλ νη

ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο θαηά ηε πξφζθηεζε ιεμηινγίνπ θαη ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ. Γηα
ην ζθνπφ απηφ εμεηάζηεθαλ 20 κνλφγισζζνη θαη 20 δίγισζζνη καζεηέο Αιβαληθήο
θαηαγσγήο, απφ 8 ηκήκαηα ηεο Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο ηξηψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο
Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. Ζ αληηζηνηρία κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ καζεηψλ
πξαγκαηνπνηήζεθε σο πξνο ην θχιν θαη ην βαζκφ επίδνζεο ζηε γιψζζα, ζχκθσλα κε ηε
βαζκνινγηθή

εθηίκεζε

ηνπ

δαζθάινπ/αο.

Γηα

ηε

ζπιινγή

ησλ

δεδνκέλσλ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κέζνδνη: εξσηεκαηνιφγην θαηαγξαθήο ηνπ
πξνθίι

ησλ

καζεηψλ

θαη

δηεξεχλεζεο

ησλ

κλεκνληθψλ

ηνπο

δπζθνιηψλ,

απηνκαηνπνηεκέλε δνθηκαζία εθηίκεζεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο(AWMA, Alloway
2007), ε ηερληθή ηεο πξνθνξηθήο εμσηεξίθεπζεο θαζψο θαη αλαζθνπηθέο ζπλεληεχμεηο.
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη κνλφγισζζνη θαη
δίγισζζνη καζεηέο είραλ ίδηεο επηδφζεηο ζηε ιεθηηθή θαη νπηηθνρσξηθή κλήκε, θαζψο
επίζεο

δελ παξνπζηάζηεθε θακκία δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην θχιν θαη ηελ

αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ην παξάγνληα κνλνγισζζία-δηγισζζία. Δπίζεο, ην εθπαηδεπηηθφ
επίπεδν θαη ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ δελ θάλεθε λα επεξεάδνπλ ηελ εξγαδφκελε κλήκε.
Παξαηεξήζεθε φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο
κε ην βαζκφ ηεο επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη ζηηο δχν νκάδεο. Όζνλ αθνξά ζηε
ρξήζε ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πηνζεηνχλ κνλφγισζζνη θαη δίγισζζνη
καζεηέο, ε θαηαγξαθή ηνπο επέηξεςε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ην ζρεκαηηζκφ κηαο
ηαμηλνκίαο ζηξαηεγηθψλ πνπ πηνζεηνχλ νη καζεηέο θαηά ηε πξφζθηεζε ιεμηινγίνπ θαη
ηελ αλάγλσζε θεηκέλνπ ζε έλα εληαίν πιαίζην. ρεηηθά κε ην θχιν, δελ δηαπηζηψζεθε
θακκία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη
αθνκνίσζεο ηνπ θεηκέλνπ ζηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο, αιιά νχηε θαη ζηνπο
δίγισζζνπο.

Αμηνζεκείσηε

είλαη

ε

ζεηηθή

ζπζρέηηζε

ησλ

ζηξαηεγηθψλ

δηαρείξηζεο/επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ κε ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ζηνπο
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κνλφγισζζνπο καζεηέο, αιιά θαη ζηνπο δίγισζζνπο. Μηα ηζρπξφηεξε ζεηηθή ζπζρέηηζε
ησλ ζηξαηεγηθψλ αθνκνίσζεο κε ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο
αλαδείρηεθε γηα ηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο, ελψ παξνπζηάδεηαη κηα ζεηηθή ηάζε θαη
ζηνπο δίγισζζνπο. Δπηπιένλ νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο / επεμεξγαζίαο

θεηκέλνπ

ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε ζηα κνλφγισζζα παηδηά, αιιά θαη
ζηα δίγισζζα. Όζν

πην

πνιιέο ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχλ

κνλφγισζζα

θαη

δίγισζζα παηδηά, ηφζν θαιχηεξε επίδνζε έρνπλ ζηε Λεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε. Οη
ζηξαηεγηθέο

απνκλεκφλεπζεο ζπζρεηίδνληαη ζηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο κε ηε

ιεθηηθή, αιιά θαη κε ηελ νπηηθνρσξηθή εξγαδφκελε κλήκε. Σν ίδην θαηλφκελν
παξαηεξείηαη θαη ζηνπο δίγισζζνπο καζεηέο.Σα απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα
απνηειέζνπλ αθεηεξία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο
παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ γισζζηθψλ

δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ

κνλφγισζζνη θαη δίγισζζνη καζεηέο, πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ άζθεζε θαη βειηίσζε ηεο
εξγαδφκελεο κλήκεο, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ,

θαζψο θαη

ηερληθψλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ

θαη

ηεο

αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο θεηκέλσλ.
Λέμεηο θιεηδηά: εξγαδφκελε κλήκε, κνλφγισζζνη καζεηέο, δίγισζζνη καζεηέο, δπζθνιίεο
απνκλεκφλεπζεο ιεμηινγίνπ θαη θεηκέλνπ, κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο,
εθπαίδεπζε.
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πξσηνβάζκηα

Abstract
The present study aimed at comparing the working memory of Greek monolingual
students to bilingual ones from migrant backgrounds who all attend primary school.
Secondly, we recorded not only the difficulties encountered by the specific students when
they try to learn and remember vocabulary, but also the memory strategies they employ to
aid the mnemonic function. The sample consisted of 20 monolingual and 20 bilingual
students of Albanian origin, who attended the 4th, the 5th and 6th grade of three primary
schools in Eastern Thessaloniki. The monolingual and bilingual students were matched
according to their gender and their mark reports on language. Both qualitative and
quantitative techniques were used for data collection: a) a questionnaire for recording
students' profiles and their difficulties when memorizing b) The Automated Working
Memory Assessment (AWMA, Alloway, 2007), c) ‗Think aloud‘ protocols and
retrospective interviews. The data revealed that monolingual and bilingual students had
the same performance in verbal and visuospatial memory and did not differ in relation to
gender and the monolingualism-bilingualism factor. Also, the parents‘socio-educational
status did not appear to affect the working memory. However a statistically significant
positive correlation between working memory and academic progress was found in both
groups. The recording of the memory strategies, that monolingual and bilingual students
use, allowed the holistic approach and the compilation of a strategy taxonomy employed
by both groups in a contextualized framework, when learning vocabulary and
comprehending texts. No correlation was found between gender, the text processing and
assimilation strategies for monolingual or bilingual students. The correlation of the
processing strategies with the academic performance was statistically significant in
monolingual students, as well as in bilinguals. A stronger positive correlation was found
between the assimilation strategies and the monolinguals‘ academic performance, while a
positive trend also emerged for bilinguals. In addition, the processing strategies are
positively correlated with verbal working memory in both groups. The better the
performance is, in the verbal working memory, the more strategic the monolingual and
bilingual students are. The assimilation strategies are correlated with the verbal and
visuospatial working memory for both monolinguals and bilinguals. The results could
contribute to the design and implementation of an intervention program to address
9

language difficulties faced by monolingual and bilingual students, with the purpose to
improve working memory. This intervention program will mainly be based on memory
strategies and techniques instruction to aid the vocabulary learning process and reading
comprehension.

Keywords: working memory, monolingual students, bilingual students, difficulties
remembering vocabulary and text, memory strategies, primary education.
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Εισαγωγή
Ζ δηγισζζία απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν, ζε ςπρνθνηλσληθφ επίπεδν, ρσξίο
ζπκθσλεζέληα νξηζκφ(Butler & Hakuta, 2006).
Κάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο φηαλ έλα άηνκν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί επαξθψο
ηηο παξαγσγηθέο θαη πξνζιεπηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζηηο δχν ηνπιάρηζηνλ γιψζζεο,
ραξαθηεξίδεηαη δίγισζζν, ελψ άιινη, δίλνπλ ηνλ ίδην ραξαθηεξηζκφ ζην άηνκν πνπ
κπνξεί λα επηθνηλσλεί έζησ θαη ειάρηζηα ζηε δεχηεξε γιψζζα. Έλα δίγισζζν άηνκν
κπνξεί λα έρεη αλαπηπγκέλεο πξνζιεπηηθέο θαη παξαγσγηθέο δεμηφηεηεο ζηηο δχν
γιψζζεο, ή κφλν πξνζιεπηηθέο, ή λα αληαπνθξίλεηαη ζηε θαζεκεξηλή ηνπ επηθνηλσληία
κε επάξθεηα θαη ζηηο δχν γιψζεο ή «θαη λα κπνξεί λα αλαπηχμεη δηαθξηηέο γισζζηθέο
δεμηφηεηεο θαη ην ιεμηιφγην κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία θαη εμάζθεζε, αιιά
θαη λα αληαπεμέξρεηαη κε επάξθεηα ζηηο απαηηήζεηο ελφο ζρνιηθνχ/αθαδεκαηθνχ
πεξηβάιινληνο κάζεζεο» (Γξίβα θαη ηάκνπ, 2014:26). Ζ Σαπηόρξνλε δηγισζζία
ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία έλαξμεο θαη νξίδεηαη σο «ε παξάιιειε εθκάζεζε δχν
γισζζψλ», ελψ σο Πξώηκε/παηδηθή δηγισζζία «ε απφθηεζε δχν γισζζψλ θαηά ηελ
παηδηθή ειηθία». πλήζσο ε ηαπηφρξνλε δηγισζζία ζπλδέεηαη κε ηελ πξψηκε ή παηδηθή
δηγισζζία, φπνπ έρνπκε έθζεζε ζηε Γ2 ζε έλα θπζηθφ νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη
αζπλείδεηε κάζεζε (Γξίβα θαη ηάκνπ, 2014).
Καηά ην πξψην κηζφ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, ππήξρε ε πεπνίζεζε φηη ε έθζεζε ησλ
παηδηψλ

ζε

δίγισζζα

πεξηβάιινληα

παξεκπνδίδεη

ηε

γλσζηηθή

ηνπο

αλάπηπμε(Brigham,1926; Terman,1925; Goodenough,1926). Σα παηδηά είραλ ζπρλά
ζηεξεζεί ηε δίγισζζε εθπαίδεπζε, ιφγσ ηνπ «κχζνπ ηεο δίγισζζεο αλαπεξίαο», κία
πεπνίζεζε φηη ηα παηδηά πνπ κηινχλ κηα δεχηεξε γιψζζα εθηφο ηεο πξψηεο,
απνηπγράλνπλ ζην ζρνιείν ιφγσ ηεο γισζζηθήο δηαθνξάο. ηε δεθαεηία ηνπ 1950,
σζηφζν, νη κειέηεο άξρηζαλ λα εμεηάδνπλ ηε γλσζηηθή πηπρή ηεο δηγισζζίαο πέξα απφ
ηελ εκπεηξηθή ή θνηλσληθή άπνςε, θαη ε «δηγισζζία» νξίζηεθε σο ε επάξθεηα ζε δχν
γιψζζεο. Απηή ε πεπνίζεζε ηέζεθε ππφ ακθηζβήηεζε απφ ηνπο Peal θαη Lambert (1962)
ζε έξεπλα ησλ νπνίσλ βξέζεθε, φηη ηα δίγισζζα παηδηά είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηηο
πεξηζζφηεξεο δνθηκαζίεο, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ απαηηνχζαλ ρεηξηζκφ ζπκβφισλ θαη
αλαδηνξγάλσζε.Απηή ε απξνζδφθεηε δηαθνξά κεηαμχ κνλφγισζζσλ θαη

δίγισζζσλ

παηδηψλ δηεξεπλήζεθε αξγφηεξα θαη βξέζεθε φηη ηα δίγισζζα παηδηά παξνπζίαδαλ έλα
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ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ιχλνπλ γισζζηθά πξνβιήκαηα πνπ
βαζίδνληαη ζηε θαηαλφεζε ελλνηψλ φπσο ε δηαθνξά κεηαμχ κνξθήο θαη λνήκαηνο,
δειαδή, κεηαγισζζηθή επίγλσζε (Bialystok 1986,1988) αιιά θαη κε ιεθηηθά
πξνβιήκαηα, ηα νπνία απαηηνχζαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έιεγρν πξνζνρήο, γηα λα
αγλνήζνπλ παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο(Bialystok, Craik & Luk 2012).
Σα παηδηά

πνπ γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο έρνπλ κηα απζφξκεηε

θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο θαη σο εθ ηνχηνπ κηα εληζρπκέλε ηθαλφηεηα λα
καζαίλνπλ λέεο γιψζζεο. Ζ επηξξνή ηεο Γ1 κπνξεί λα παίμεη ζεηηθφ ξφιν ζηελ εθκάζεζε
ηεο Γ2. χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θνηλήο ππνθείκελεο ηθαλφηεηα(Cummins,1984) ν
δίγισζζνο

ρξεζηκνπνηεί

έλα ζχλνιν γισζζηθψλ, γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ

δεμηνηήησλ, νη νπνίεο απνηεινχλ

κηα θνηλή βάζε ελλνηνινγηθψλ γλψζεσλ θαη

δηαδηθαζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη νη νπνίεο

δηαπιέθνληαη

κεηαμχ ηνπο θάησ απφ ηελ

επηθάλεηα θαη αιιειεπηδξνχλ θαηά ηε ρξήζε ησλ γισζζψλ.
Ζ ππεξνρή ησλ δίγισζζσλ αηφκσλ φζνλ αθνξά ζηε Γλσζηηθή αλάπηπμε δηαπηζηψζεθε
απφ πνιινχο εξεπλεηέο(Cook, 1992; McLeay, 2003; Bialystok & Shapero, 2005;
Singleton & Aronin, 2007; Colzato et al., 2008).
Οη εξεπλεηέο έρνπλ εληνπίζεη θαη άιια γλσζηηθά νθέιε ηεο δηγισζζίαο, φπσο απμεκέλε
κεηαγισζζηθή επίγλσζε. Μεηαγισζζηθή επίγλσζε είλαη ε γλψζε πνπ έρνπκε γηα ηε δνκή
ηεο γιψζζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θσλεκάησλ, ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ησλ
γξακκαηηθψλ θαλφλσλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε ζηε Γ1 βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ θαη ζηηο δχν γιψζζεο(Durgunoglu, Nagy & Hancin-Bhatt,
1993; Göncz & Kodžopeljić, 1991; Laurent & Martinot, 2009 κε αλαθνξά ζε Γξίβα θαη
ηάκνπ, 2014).Ζ απμεκέλε κεηαγισζζηθή επίγλσζε επηηξέπεη ζηνπο δίγισζζνπο λα
ζπγθξίλνπλ ηα δχν γισζζηθά ζπζηήκαηα, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηε ρξήζε ηεο
γιψζζαο κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκεχζεη σο εξγαιείν γηα ηελ
εθκάζεζε γισζζψλ, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα βνεζήζεη έλαλ δίγισζζν
καζεηή λα απνθσδηθνπνηήζεη ιέμεηο ζε έλα θείκελν, αληιψληαο γλψζε θαη απφ ηηο δχν
γιψζζεο.Λφγσ ηεο γλσζηηθήο επειημίαο θαη ηεο ιεμηινγηθήο επίγλσζεο, ηα δίγισζζα
παηδηά επεμεξγάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα, επηδεηθλχνληαο πςειφ βαζκφ
αληίιεςεο. Δίλαη

πην επαίζζεηα ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, θαηαλννχλ θαη
12

δηαθξίλνπλ ηηο ιέμεηο απφ ηα λνήκαηα ηνπο θαη αληηιακβάλνληαη ηε δξαζηεξηφηεηα πην
γξήγνξα απφ φ,ηη νη κνλφγισζζνη (Bialystok, 2001).
Παξ΄φια απηά, έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη θαη θάπνηεο επηβαξπληηθέο νπηηθέο γηα ηε
ηαπηφρξνλε δηγισζζία. Oη πεξηζζφηεξεο αλαθέξνληαη ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε
δηγισζζία επεξεάδεη ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηε γισζζηθή αλάπηπμε θαηά ηε
δηάξθεηα φιεο ηεο δσήο, θαη πσο έρεη πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα, θαζψο ν
δίγισζζνο έρεη ζπλήζσο ρακειφηεξε επάξθεηα - επίδνζε ζηελ επίζεκε γιψζζα απφ ηνλ
κνλφγισζζν θαη πην θησρφ ιεμηιφγην (Nikoladis & Geneese, 1996; Bialystok, Craik &
Luk, 2008; Ivanova & Costa, 2008; Bialystok, 2009; Sorace, 2011). Σα νθέιε φκσο είλαη
φηη νη δίγισζζνη εκθαλίδνπλ απμεκέλε ηθαλφηεηα ειέγρνπ ζε γισζζηθέο δηεξγαζίεο, φπσο
πξναλαθέξζεθε.
Ζ επίδξαζε πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηγισζζία ζηελ αλάπηπμε ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο
είλαη δεδνκέλε. Ζ εξγαδφκελε κλήκε (Baddeley & Hitch,1974), ε νπνία απνηειεί
ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη θαη απηή απφ
ηε δηγισζζία.

Απφ ηελ άιιε, νη

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη

ζπγθξίλνπλ ηελ

εξγαδφκελε κλήκε ησλ δίγισζζσλ κε απηή ησλ κνλφγισζζσλ παξνπζηάδνπλ
αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην αλ νη δίγισζζνη απνιακβάλνπλ έλα
πιενλέθηεκα ζηελ εξγαδφκελε κλήκε ζε ζρέζε κε ηνπο κνλφγισζζνπο.
Δξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη, άλ ππάξρεη πιενλέθηεκα, απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ηνπ
κλεκνληθνχ έξγνπ. ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξν έιεγρν ηεο πξνζνρήο, νη
δίγισζζνη θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα εξγαδφκελεο κλήκεο απφ ηνπο
κνλφγισζζνπο(Engle, 2002; Kane, Bleckley, Conway & Engle, 2001; Martin-Rhee, &
Bialystok, 2008; Yang, Yang, Ceci & Wang, 2005; Bialystok, Craik, & Luk, 2008;
Morales, Calvo, & Bialystok, 2013; Blom, Küntay, Messer, Verhagen, & Leseman,
2014).
Δπηπιένλ ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ απνηπγράλνπλ λα δηαπηζηψζνπλ πιενλέθηεκα ζηε
ιεηηνπξγία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ησλ δίγισζζσλ(Bialystok, 2009; Namazi &
Thordardottir, 2010; Engel de Abreu, 2011; Bonifacci, Giombini, Bellocchi, & Contento,
2011).
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Ο ξφινο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο σο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο
έρεη επηβεβαησζεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο (Gathercole & Pickering, 2000; Cain, Oakhill
& Bryant, 2004; St Clair-Thompson & Gathercole, 2006; Alloway & Alloway, 2010).
Σαπηφρξνλα παξαηεξήζεθε φηη έλα έιιεηκα ή θάπνηα κνξθή αλεπάξθεηαο ζηελ
εξγαδφκελε κλήκε

ζπλδέεηαη

κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πνπ θάπνηνη καζεηέο

αληηκεησπίδνπλ. Σν θσλνινγηθφ θχθισκα ηνπ κνληέινπ Baddeley θαη Hitch (1974), ην
νπνίν πηνζεηνχκε ζηε παξνχζα έξεπλα, δηαρεηξίδεηαη θσλνινγηθέο θαη ιεθηηθέο
πιεξνθνξίεο. Έξεπλεο έρνπλ επηβεβαηψζεη φηη ηα ειιείκαηα ζηε θσλνινγηθή κλήκε
ζπλδένληαη κε δηαηαξαρέο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε(Gathercole & Baddeley, 1990; De
Beni, Palladino, Pazzaglia & Cornoldi, 1998; Gathercole, Hitch, & Martin, 1997;
Gathercole, Service, Hitch, Adams, & Martin, 1999; Chiappe, Siegel & Hasher, 2000;
Gathercole, Alloway, Willis & Adams, 2006; Pham & Hasson, 2014).
Όζνλ αθνξά ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε δηαζχλδεζε ηεο δίγισζζεο
αλάπηπμεο κε ηηο γισζζηθέο δηαηαξαρέο, απηά είλαη ιηγνζηά, ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ
θαη αλαθέξνληαη ζε πξνζπάζεηεο εξεπλεηψλ λα πξνζδηνξίζνπλ θιηληθνχο δείθηεο
ζρεηηθνχο κε ηε δηάγλσζε ησλ γισζζηθψλ δπζθνιηψλ ζε δίγισζζνπο(Orgassa &
Weerman, 2008; Verhoeven, Steenge, & van Balkom, 2012; Engel de Abreu,
Cruz‐Santos, & Puglisi, 2014). Γηαπηζηψζεθαλ ζπζρεηηζκνί ζηε θσλνινγηθή κλήκε, ζηε
θσλνινγηθή επίγλσζε, ζηηο γξακκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζηε θαηαλφεζε θεηκέλνπ θαη ζηηο
δχν γιψζζεο. Δπίζεο βξέζεθε φηη ππήξρε ζπζρέηηζε ηεο επάξθεηαο ηεο Γ1 κε ηελ
επάξθεηα ηεο Γ2 θαη φηη ην επίπεδν επάξθεηαο θαη ζηηο δχν γιψζζεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ
ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε, ε νπνία θαίλεηαη λα επηδξά ζηελ αλάπηπμε θαη ησλ δχν
γισζζψλ.
Πεξλψληαο ζηηο κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο, εξεπλεηέο

δηεξεχλεζαλ θαηά πφζν ηα

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά ζηελ αλάγλσζε θαη ζηα καζεκαηηθά
ζρεηίδνληαη κε ην ρακειφ επίπεδν δεμηνηήησλ ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη άλ απηά ηα
πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ζρεδηαζκέλν λα
εληζρχζεη ηελ εξγαδφκελε κλήκε. Σα επξήκαηα ηνπο έδεημαλ φηη ηα ειιείκαηα ζηελ
εξγαδφκελε κλήκε θαη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο φλησο κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κε ηελ
άζθεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο (Holmes, Gathercole & Dunning, 2009). Αμίδεη λα
αλαθέξνπκε, φηη ελψ ε εξγαδφκελε κλήκε
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έρεη απφ θαηξφ ζεσξεζεί φηη έρεη

πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα (Cowan, 2001; Miller, 1956), απμαλφκελεο ελδείμεηο
δείρλνπλ φηη ε ηθαλφηεηα ηεο κπνξεί λα εληζρπζεί κε ζηνρεπκέλε εμάζθεζε (Klingberg
et al., 2005; Westerberg & klingberg, 2007).
Τπάξρεη έλαο ξαγδαία απμαλφκελνο αξηζκφο κειεηψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε εθπαίδεπζε
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο κπνξεί λα
επηθέξεη θαη βειηηψζεηο ζε κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Morrison &
Chein, 2011). Απηή ε εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηε

δηδαζθαιία

κλεκνληθψλ

ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο απνηεινχλ απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε θσδηθνπνίεζε,
ηε ζπληήξεζε, θαη ηελ αλάθηεζε

πιεξνθνξηψλ απφ ηελ εξγαδφκελε κλήκε. Ο

πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη λα απμεζεί ε
απφδνζε ηεο εξγαδφκελεο

κλήκεο

ζε έξγα πνπ απαηηνχλ ηε δηαηήξεζε ησλ

πιεξνθνξηψλ γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα.
Παξαδείγκαηα δηδαζθαιίαο κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμάζθεζε
ηεο θσδηθνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε πξαθηηθή ηεο νκαδνπνίεζεο ζηνηρείσλ(St ClairThompson, Stevens, Hunt, & Bolder, 2010), ηε δεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο κε ηηο ιέμεηο
πξνο εθκάζεζε (McNamara & Scott, 2001), ηε ρξήζε εηθφλσλ (Carretti, Borella, & De
Beni, 2007),ηε δηδαζθαιία ηεο πξνθνξηθήο επαλάιεςεο(Turley-Ames & Whitfield,
2003),ηε δηδαζθαιία ηεο λνεξήο απεηθφληζεο(Bailey, Dunlosky & Kane, 2008).
Οη St Clair-Thompson et al.,(2010) ζε έξεπλα ηνπο εθάξκνζαλ ηε δηδαζθαιία δηαθφξσλ
κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, φπσο πξνθνξηθή επαλάιεςε,
νκαδνπνίεζε, λνεξή απεηθφληζε, αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο θαη δηαπίζησζαλ βειηηψζεηο
ζηελ εξγαδφκελε κλήκε.
Δπίζεο έξεπλεο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη νη αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ

ηθαλφηεηα ηεο

εξγαδφκελεο κλήκεο έρνπλ βαζηέο επηδξάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ
(Engle, Cantor, & Carullo, 1992; Turner & Engle, 1989).
Οκνίσο, νη Schelble, Therriault θαη Miller (2012) βξήθαλ φηη ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο
κπνξεί λα εμεγήζεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε ρακειέο θαη πςειέο επηδφζεηο
ζηελ εξγαδφκελε κλήκε.
πλνςίδνληαο, απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ε
εξγαδφκελε κλήκε ζρεηίδεηαη κε ηελ επξχηεξε αθαδεκατθή επίδνζε θαη ε εθηίκεζε ηεο
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο ζρνιηθήο πξνφδνπ, αιιά θαη ησλ
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δηαηαξαρψλ ζηε γισζζηθή αλάπηπμε. Παξ‘φια απηά, νη κειέηεο πνπ δηεξεχλεζαλ ηηο
γισζζηθέο δηαηαξαρέο ζηε δίγισζζε αλάπηπμε είλαη ιηγνζηέο, ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ
θαη αλαθέξνληαη ζε πξνζπάζεηεο εξεπλεηψλ λα πξνζδηνξίζνπλ θιηληθνχο δείθηεο
ζρεηηθνχο κε ηε δηάγλσζε ησλ γισζζηθψλ δπζθνιηψλ ζε δίγισζζνπο. Απφ ηελ άιιε, ε
δηδαζθαιία ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ άζθεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο
εξγαδφκελεο κλήκεο κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ζεκαληηθψλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ
βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο αξθεηψλ εξεπλεηψλ (Carretti et al., 2007;
Bailey, Dunlosky & Kane, 2008; Morrison & Chein, 2010; Schelble, Therriault & Miller
2012). ηνλ ειιαδηθφ ρψξν δελ πξνθχπηνπλ κέρξη ζήκεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά
κε ηε

ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ησλ κνλφγισζζσλ θαη ησλ

δίγισζζσλ καζεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηηο κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχλ γηα ηε
πξφζθηεζε ιεμηινγίνπ θαη θεηκέλνπ, γεγνλφο πνπ καο ψζεζε ζηε δηεμαγσγή ηεο
παξνχζαο έξεπλαο.
Ο θύξηνο ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη
ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ νη εμήο:
1.Να δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ησλ κνλφγισζζσλ θαη
δίγισζζσλ καζεηψλ κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ βαζκφ
επίδνζεο ζηε γιψζζα θαη ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο.
2.Να θαηαγξαθνχλ νη δπζθνιίεο

πνπ ζπλαληνχλ νη κνλφγισζζνη θαη νη

δίγισζζνη καζεηέο θαηά ηελ απνκλεκφλεπζε ιεμηινγίνπ θαη θεηκέλνπ.
3.Να

θαηαγξαθνχλ

νη

κλεκνληθέο

ζηξαηεγηθέο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ

νη

κνλφγισζζνη θαη δίγισζζνη καζεηέο θαηά ηε πξφζθηεζε ιεμηινγίνπ θαη ηελ
απνκλεκφλεπζε θεηκέλνπ.
4.Να δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
νη κνλφγισζζνη θαη νη δίγισζζνη καζεηέο κε ην θχιν, ηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη
ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο.
ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε
ηαπηφρξνλε δηγισζζία, ηελ επίδξαζε ηεο ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε, ηηο εθηειεζηηθέο
ιεηηνπξγίεο θαη ηε γισζζηθή αλάπηπμε.
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ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα κνληέια κλήκεο θαη ην κνληέιν
κλήκεο Baddeley θαη Hitch (1974), ην νπνίν πηνζεηνχκε ζηελ έξεπλα καο. Αθνινπζεί ε
βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζρέζε ηεο εξγαδφκελεο
κλήκεο κε ηελ επξχηεξε αθαδεκατθή επίδνζε θαη ηηο γισζζηθέο δηαηαξαρέο.Δπίζεο
γίλεηαη αλαθνξά ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο δηγισζζίαο ζηελ
εξγαδφκελε κλήκε θαη πψο ζρεηίδεηαη κε ηε πξφζθηεζε ιεμηινγίνπ θαη ηελ αλάγλσζε
ζηε Γ2.
ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζεσξεηηθά κνληέια ησλ δηαηαξαρψλ ηεο
γισζζηθήο αλάπηπμεο θαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαζχλδεζε ηεο
δηγισζζίαο κε ηηο γισζζηθέο δηαηαξαρέο.
ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ κλεκνληθψλ
ζηξαηεγηθψλ θαη παξνπζηάδνληαη νη πην γλσζηέο ηαμηλνκίεο κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη
εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πην γλσζηέο κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο
θαη ζηε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηελ εξγαδφκελε κλήκε.
ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ν ζθνπφο θαη νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο έξεπλαο, ην
εξεπλεηηθφ εξψηεκα, νη ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο, ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ε κέζνδνο θαη
ηα εξγαιεία έξεπλαο.
ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζην έβδνκν θεθάιαην
αθνινπζεί ε ζπδήηεζε, νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη νη πξνηάζεηο καο.
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1. Γηγισζζία
1.1.Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηεο ηαπηόρξνλεο δηγισζζίαο
Οη νξηζκνί γηα ην ηη είλαη δίγισζζν άηνκν ή δηγισζζία ήηαλ θαη είλαη ζπρλά αζαθείο.
Κάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο φηαλ έλα άηνκν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί επαξθψο
ηηο παξαγσγηθέο θαη πξνζιεπηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζηηο δχν ηνπιάρηζηνλ γιψζζεο,
ραξαθηεξίδεηαη δίγισζζν, ελψ άιινη, δίλνπλ ηνλ ίδην ραξαθηεξηζκφ ζην άηνκν πνπ
κπνξεί λα επηθνηλσλεί έζησ θαη ειάρηζηα ζηε δεχηεξε γιψζζα. Ζ

Kohnert (2010)

ππνζηήξημε φηη ηα άηνκα πνπ πξνζιακβάλνπλ γισζζηθά εξεζίζκαηα ζε δχν γιψζζεο,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πην δπλακηθήο πεξηφδνπ ηεο αλάπηπμεο ηεο επηθνηλσλίαο θάπνπ αλάκεζα ζηε γέλλεζε θαη ηελ εθεβεία , ραξαθηεξίδνληαη σο δίγισζζα.
Έλα δίγισζζν άηνκν κπνξεί λα έρεη αλαπηπγκέλεο πξνζιεπηηθέο θαη παξαγσγηθέο
δεμηφηεηεο ζηηο δχν γιψζζεο, ή κφλν πξνζιεπηηθέο, ή λα αληαπνθξίλεηαη

ζηε

θαζεκεξηλή ηνπ επηθνηλσληία κε επάξθεηα θαη ζηηο δχν γιψζεο ή «θαη λα κπνξεί λα
αλαπηχμεη δηαθξηηέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη ην ιεμηιφγην κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή
δηδαζθαιία θαη εμάζθεζε, αιιά θαη λα αληαπεμέξρεηαη κε επάξθεηα ζηηο απαηηήζεηο ελφο
ζρνιηθνχ/αθαδεκαηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο» (Γξίβα θαη ηάκνπ, 2014:26).
Ζ Σαπηόρξνλε δηγισζζία ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία έλαξμεο θαη νξίδεηαη σο «ε παξάιιειε
εθκάζεζε δχν γισζζψλ», ελψ σο Πξώηκε/παηδηθή δηγισζζία «ε απφθηεζε δχν γισζζψλ
θαηά ηελ παηδηθή ειηθία». πλήζσο ε ηαπηφρξνλε δηγισζζία ζπλδέεηαη κε ηελ πξψηκε ή
παηδηθή δηγισζζία, φπνπ έρνπκε έθζεζε ζηε Γ2 ζε έλα θπζηθφ νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη
αζπλείδεηε κάζεζε (Γξίβα θαη ηάκνπ, 2014).
Οη Butler & Hakuta (2006) αλαθέξνληαη ζηε δηγισζζία σο έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν,
ζε ςπρνθνηλσληθφ επίπεδν, ρσξίο ζπκθσλεζέληα νξηζκφ.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζα πηνζεηήζσ ηελ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο
ηαπηφρξνλεο δηγισζζίαο ησλ Γξίβα θαη ηάκνπ (2014).
1.2 Γηαρξνληθή παξνπζίαζε απόςεσλ γηα ηε δηγισζζία.
Καηά ην πξψην κηζφ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, ππήξρε ε πεπνίζεζε φηη ε έθζεζε ησλ
παηδηψλ ζε δίγισζζα πεξηβάιινληα παξεκπνδίδεη ηε γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε.
Δκπεηξηζηέο πίζηεπαλ φηη ε δηγισζζία, ηδηαίηεξα ζηα παηδηά, νδεγνχζε ζε ρακειά
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επίπεδα λνεκνζχλεο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο (Brigham,1926; Terman,
1925; Goodenough,1926) δήισζαλ φηη νη κεηαλάζηεο ήηαλ απιά γελεηηθά θαηψηεξνη.
ηεξηδφκελνη ζηε θαθή επίδνζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηα ηέζη λνεκνζχλεο, ππνζηήξημαλ φηη
ε λνεκνζχλε ήηαλ εγγελήο θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη κεηαλάζηεο ήηαλ γελεηηθά θαη εγγελψο
θνπηνί. Ζ κνλνγισζζία ήηαλ αλέθαζελ ην πξφηππν, θαη ε δηγισζζία ζεσξήζεθε σο έλα
θνηλσληθφ ζηίγκα (Clark,2000). Σα παηδηά είραλ ζπρλά ζηεξεζεί ηε δίγισζζε
εθπαίδεπζε, ιφγσ ηνπ «κχζνπ ηεο δίγισζζεο αλαπεξίαο», κία πεπνίζεζε φηη ηα παηδηά
πνπ κηινχλ κηα δεχηεξε γιψζζα εθηφο ηεο πξψηεο, απνηπγράλνπλ ζην ζρνιείν ιφγσ ηεο
γισζζηθήο δηαθνξάο.
ηε δεθαεηία ηνπ 1950, σζηφζν, νη κειέηεο άξρηζαλ λα εμεηάδνπλ ηε γλσζηηθή πηπρή ηεο
δηγισζζίαο πέξα απφ ηελ εκπεηξηθή ή θνηλσληθή άπνςε, θαη ε «δηγισζζία» νξίζηεθε σο
ε επάξθεηα ζε δχν γιψζζεο.
Οη Peal θαη Lambert (1962) έζεζαλ ππφ ακθηζβήηεζε απηή ηε πεπνίζεζε, αλαθέξνληαο
φηη ηα παηδηά ζην Μφληξεαι, πνπ είηε κηινχζαλ κφλν ηε Γαιιηθή γιψζζα (κνλφγισζζα)
ή ηελ Αγγιηθή θαη Γαιιηθή (δίγισζζα) δηέθεξαλ σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε κηα ζεηξά
δνθηκαζηψλ.Οη ζπγγξαθείο πεξίκελαλ λα βξνπλ ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηε δίγισζζε
νκάδα αλαθνξηθά κε ηηο γισζζηθέο δνθηκαζίεο, αιιά ηζνδχλακα απνηειέζκαηα ζηηο κειεθηηθέο

ρσξηθέο.Αλη' απηνχ

βξέζεθε φηη ηα

δίγισζζα παηδηά είραλ θαιχηεξεο

επηδφζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο δνθηκαζίεο, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ απαηηνχζαλ ρεηξηζκφ
ζπκβφισλ θαη αλαδηνξγάλσζε.
Απηή ε απξνζδφθεηε δηαθνξά

κεηαμχ

κνλφγισζζσλ

θαη

δίγισζζσλ

παηδηψλ

δηεξεπλήζεθε αξγφηεξα θαη βξέζεθε φηη ηα δίγισζζα παηδηά παξνπζίαδαλ έλα ζεκαληηθφ
πιενλέθηεκα ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ιχλνπλ γισζζηθά πξνβιήκαηα πνπ βαζίδνληαη
ζηε θαηαλφεζε ελλνηψλ φπσο

ε δηαθνξά κεηαμχ κνξθήο θαη

λνήκαηνο, δειαδή,

κεηαγισζζηθή επίγλσζε (Bialystok 1986,1988) αιιά θαη κε ιεθηηθά πξνβιήκαηα, ηα
νπνία απαηηνχζαλ απφ ηνπο

ζπκκεηέρνληεο

έιεγρν πξνζνρήο, γηα λα αγλνήζνπλ

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο (Bialystok, Craik & Luk, 2012).
Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο πνιπάξηζκνπο νξηζκνχο, πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί
γηα ην θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο, επηζεκαίλνληαη δχν θπξίσο θαηεπζχλζεηο, ζρεηηθά κε
ηελ νξηνζέηεζή ηεο. Ζ πξψηε θαηεχζπλζε είλαη ε γισζζνινγηθή, ε νπνία επηθεληξψλεηαη
πεξηζζφηεξν ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ζην βαζκφ πνπ ην δίγισζζν άηνκν
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θαηέρεη θαη ηηο δχν γιψζζεο. ηελ πεξίπησζε απηή δίγισζζν νξίδεηαη ην άηνκν πνπ
κπνξεί νινθιεξσκέλα θαη κε ζσζηφ ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν λα εθθξαζηεί θαη ζηηο δχν
γιψζζεο (Haugen,1956).
Ζ δεχηεξε θαηεχζπλζε είλαη ε ςπρν-θνηλσλην-γισζζνινγηθή, ε νπνία αζρνιείηαη κε ην
πψο, πφηε θαη γηαηί ρξεζηκνπνηεί έλα άηνκν ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα (Γ1), ή ηε γιψζζα
ηεο πιεηνςεθίαο ζην πεξηβάιινλ πνπ δεη (Γ2). Δπνκέλσο ε δηγισζζία είλαη ε ηθαλφηεηα
ελφο αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί δχν γιψζζεο ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη θάζε θνξά
λα αιιάδεη απηφκαηα, ρσξίο δπζθνιίεο, ην γισζζηθφ θψδηθα (Weinreich, 1964). Οκνίσο,
ε δηγισζζία, ζην πιαίζην ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο, αλαθέξεηαη ζε παηδηά πνπ
καζαίλνπλ δχν γιψζζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ πέληε εηψλ ηεο δσήο ηνπο(Garcia
& Martinez, 1981).
Καηά ηνλ Baker (2001), ε ηθαλφηεηα έθθξαζεο ελφο αηφκνπ ζε δχν γιψζζεο αληηζηνηρεί
ζηηο ηέζζεξηο δεμηφηεηεο πξφζιεςεο θαη παξαγσγήο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ
ιφγνπ, δειαδή ηελ αθξφαζε, ηελ νκηιία, ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. Ζ SkutnabbKangas (1981) επηζεκαίλεη θαη κία πέκπηε γισζζηθή δεμηφηεηα αλαθνξηθά κε ην
δίγισζζν άηνκν, ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο δχν γιψζζεο σο εξγαιεία ηεο
ζθέςεο.
Όπσο ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί κε ηνπο νπνίνπο νξηνζεηείηαη ε δηγισζζία, θαηά
παξφκνην ηξφπν ζπλαληψληαη θαη δηάθνξεο κνξθέο απηήο ηεο θαηάζηαζεο, κε θξηηήξην
ηελ επάξθεηα πνπ παξνπζηάδεη ην δίγισζζν άηνκν θαη ζηηο δχν γιψζζεο. Πνιινί
εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε δχν επηπιένλ κνξθψλ δηγισζζίαο βαζηδφκελνη ζηελ
απνδνρή ελφο ζθαηξηθνχ γισζζηθνχ παξάγνληα, φπνπ ζπκππθλψλνληαη δηαθνξεηηθέο
κνξθέο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Έηζη δηαρσξίδνπλ ηελ αθαδεκατθή γισζζηθή ηθαλόηεηα
απφ ηε δηαινγηθή ηθαλόηεηα πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ νη δίγισζζνη νκηιεηέο ζηε κία ή
θαη ζηηο δχν γιψζζεο. Δλδέρεηαη δειαδή άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα επρέξεηα ζηε
δηεμαγσγή κηαο απιήο ζπδήηεζεο, λα κελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο γισζζηθέο
απαηηήζεηο ελφο αθαδεκατθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα παξάδεηγκα νη δίγισζζνη καζεηέο, πνπ
ελψ παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ηθαλφηεηεο ζηε θαζεκεξηλή ηνπο επηθνηλσλία θαη ζηηο
δχν γιψζζεο, απνηπγράλνπλ ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ (Cummins, 1999). Ζ επάξθεηα
πνπ παξνπζηάδεη έλαο δίγισζζνο νκηιεηήο ζηε ρξήζε θαη ησλ δχν γισζζψλ ζπρλά
εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαθηήζεθε ή θαηαθηάηαη ε δεχηεξε
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γιψζζα, θαζψο θαη απφ ην θαηά πφζν ν ίδηνο ν νκηιεηήο εκπιέθεηαη εζειεκέλα ή φρη ζηε
δηαδηθαζία εθκάζεζεο κηαο δεχηεξεο γιψζζαο.
1.3 ζεηηθέο νπηηθέο γηα ηε ηαπηόρξνλε δηγισζζία.
1.3.1 Γηγισζζία θαη Γλσζηηθή αλάπηπμε
Ζ ζεκαζία ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο έρεη ηε κέγηζηε ζεκαζία γηα φια φζα πξέπεη λα
μέξεη έλα παηδί, αιιά θπξίσο ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηε γιψζζα. Κακκία γιψζζα δελ
αλαπηχζζεηαη κφλε ηεο. Ζ δεχηεξε Γ2 αλαπηχζζεηαη πάληα ζε ζρέζε κε ηε πξψηε θαη
γίλεηαη κεηαθνξά γλψζεο απφ ηε πξψηε γιψζζα ζηε δεχηεξε (Cummins, 1999). Ο
καζεηήο πνπ αμηνπνηεί ηε πξνεγνχκελε γλψζε, κέζσ ηεο γιψζζαο θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ
ηνπ είλαη νηθείεο, έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ κηα πινχζηα γθάκα απφ γλσζηηθά ζρήκαηα. Ζ
Chamot (1998) έρεη εμεγήζεη κε ζαθήλεηα ηελ αμία πνπ έρεη ε πξνεγνχκελε γλψζε ζηελ
εθκάζεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη δεμηνηήησλ θαη πφζν πνιχ ζεκαληηθή είλαη γηα ηνπο
καζεηέο δεχηεξεο γιψζζαο (Γ2). Σν γλσζηηθφ ππφβαζξν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο, ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα ιεηηνπξγνχλ
πλεπκαηηθά θαη γισζζηθά ζε αλψηεξν επίπεδν.
Σα παηδηά

πνπ γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο έρνπλ κηα απζφξκεηε

θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο θαη σο εθ ηνχηνπ κηα εληζρπκέλε ηθαλφηεηα λα
καζαίλνπλ λέεο γιψζζεο. Ζ επηξξνή ηεο Γ1 κπνξεί λα παίμεη ζεηηθφ ξφιν ζηελ εθκάζεζε
ηεο Γ2. χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θνηλήο ππνθείκελεο ηθαλφηεηαο (Cummins, 1984) ν
δίγισζζνο

ρξεζηκνπνηεί

έλα ζχλνιν γισζζηθψλ, γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ

δεμηνηήησλ, νη νπνίεο απνηεινχλ

κηα θνηλή βάζε ελλνηνινγηθψλ γλψζεσλ θαη

δηαδηθαζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη νη νπνίεο

δηαπιέθνληαη

κεηαμχ ηνπο θάησ απφ ηελ

επηθάλεηα θαη αιιειεπηδξνχλ θαηά ηε ρξήζε ησλ γισζζψλ.
Οη Singleton θαη Aronin (2007) αλαθέξνπλ φηη νη πνιχγισζζνη έρνπλ κηα πην εθηεηακέλε
γθάκα «εξκελεηψλ» ζηε δηάζεζή ηνπο απφ φηη νη ρξήζηεο κηαο γιψζζαο θαη ππνζηεξίδνπλ
φηη ε εκπεηξία ηνπο σο πνιχγισζζνη, ηνπο παξέρεη ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη γλσζηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπο
πξνζθέξνληαη. Μηα πην εθηεηακέλε γθάκα εξκελεηψλ νδεγεί ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ
επηινγψλ απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ. Απηφ νδεγεί ζηελ άπνςε φηη ν δίγισζζνο
έρεη απμεκέλεο ηθαλφηεηεο ή «πνιπτθαλόηεηα» (multicompetence). Ζ «πνιπτθαλόηεηα»
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επηλνήζεθε σο φξνο γηα λα πεξηγξάςεη ηε λέα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ
ηε δηγισζζία (Cook, 1992).
Έλα δίγισζζν άηνκν πνπ επηδηψθεη λα ιχζεη έλα πξφβιεκα ζε κία γιψζζα ζεσξείηαη
φηη είλαη ζε ζέζε λα αληιήζεη απφ ηελ άιιε γιψζζα επηπιένλ γλσζηηθή ηθαλφηεηα γηα
ηελ επίιπζε ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο ηεο γλσζηηθήο επειημίαο,
δειαδή ε ηθαλφηεηα πνπ έρεη θάπνηνο λα αληηιακβάλεηαη θαη λα επεμεξγάδεηαη πξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο ηαπηφρξνλα, θάπνηνη εξεπλεηέο δήηεζαλ απφ δίγισζζα θαη κνλφγισζζα
άηνκα λα πεξηγξάςνπλ απηφ πνπ έβιεπαλ ζε πιαίζηα, πνπ πεξηείραλ πεξηζζφηεξεο απφ κία
ελζσκαησκέλεο εηθφλεο. ε δχν κειέηεο, νη Bialystok θαη Shapero (2005) δηαπίζησζαλ
φηη ηα δίγισζζα παηδηά δηέθξηλαλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία ην άιιν λφεκα ζηηο εηθφλεο
απφ φηη ηα κνλφγισζζα.
Ο McLeay (2003) δηαπίζησζε φηη φηαλ ζε κνλφγισζζα θαη δίγισζζα άηνκα δφζεθαλ
πην ζχλζεηα θαζήθνληα, νη δίγισζζνη παξνπζίαδαλ πιενλέθηεκα. Οκνίσο, νη Colzato et
al. (2008) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα δίγισζζα άηνκα έρνπλ απνθηήζεη κηα
θαιχηεξε ηθαλφηεηα λα δηαηεξνχλ ηνπο ζηφρνπο δξάζεο θαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ γηα
ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πιεξνθνξίεο. Απηφ δελ ζεκαίλεη
απαξαίηεηα φηη νη δίγισζζνη είλαη γλσζηηθά πην ηθαλνί απφ ηνπο κνλφγισζζνπο, αιιά φηη
κπνξεί λα είλαη θαιχηεξνη ζηελ επεμεξγαζία κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ γλσζηηθψλ δεδνκέλσλ
ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη καζεηέο ζε δίγισζζα πξνγξάκκαηα ζην Βέιγην, ηε
Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Διβεηία επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα
ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ θαη ζην πεξηερφκελν άιισλ καζεκάησλ απφ ηνπο
καζεηέο ζε ηππνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα ηεο πξψηεο γιψζζαο (Gajo and Serra, 2002;
Braun, 2007; Sierra, 2008).
1.3.2 Γηγισζζία θαη εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία
Οη δίγισζζνη πηζηεχεηαη φηη έρνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπο
απφ φηη νη κνλφγισζζνη. Ο Δθηειεζηηθφο έιεγρνο είλαη ην ζχλνιν ησλ γλσζηηθψλ
δεμηνηήησλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ γλσζηηθψλ πφξσλ θαη
εμππεξεηεί ιεηηνπξγίεο φπσο ε αλαζηνιή, ε αλαθαηεχζπλζε πξνζνρήο θαη ε εξγαδφκελε
κλήκε(Miyake et al., 2000). Ο Δθηειεζηηθφο έιεγρνο αλαδχεηαη αξγά θαηά ηελ αλάπηπμε,
κεηψλεηαη ζηηο αξρέο ηεο γήξαλζεο θαη ππνζηεξίδεη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πςειφ επίπεδν
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ζθέςεο, εθηέιεζε πνιιαπιψλ εξγαζηψλ (multi tasking) θαη παξαηεηακέλε πξνζνρή.
Ζ βειηησκέλε εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία ζεσξείηαη φηη βνεζάεη ηνπο δίγισζζνπο λα
εζηηάδνπλ θαιχηεξα ηε πξνζνρή ηνπο θαη λα βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο ελφο
πξνβιήκαηνο απφ κηθξή ειηθία κέρξη θαη αξγφηεξα. Οη Bialystok et al.,(2005) απνδίδνπλ
ηε βειηησκέλε εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ επηπιένλ γλσζηηθή αλάγθε ηεο δηαρείξηζεο
δχν ελεξγψλ γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ. Μηα βαζηθή πηπρή ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο
ελφο αηφκνπ είλαη ε ηθαλφηεηα λα πξνζδηνξίζεη πνηέο πιεξνθνξίεο είλαη άμηεο πξνζνρήο
θαη πνηέο δελ είλαη. Γηα λα ιχζεη θάπνηνο απνηειεζκαηηθά έλα πξφβιεκα, πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα αγλνήζεη ηηο άζρεηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
κελ επηηξαπνχλ άζρεηεο πιεξνθνξίεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ ζθέςε. Έηζη, ε ηθαλφηεηα
ηνπ αηφκνπ λα αγλνήζεη άζρεηα εξεζίζκαηα, ζπκβάιιεη πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή ζθέςε
θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ.
Ωζηφζν, είλαη πηζαλφ φηη νη δηαθνξέο ζηνλ έιεγρν ηεο πξνζνρήο κεηαμχ κνλφγισζζσλ
θαη δίγισζζσλ παηδηψλ λα πξνέξρνληαη ελ κέξεη θαη απφ ηηο δηαθνξέο ζηελ εζληθφηεηα θαη
ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ αλάπηπμε
ηεο πξνζνρήο. Ο Mezzacappa (2004) δηαπίζησζε φηη παηδηά κε πςειφ θνηλσληθφνηθνλνκηθφ ππφβαζξν δείρλνπλ πην γξήγνξε θαη ιηγφηεξν επηξξεπή ζε ιάζε επίδνζε,
ζρεηηθά

κε

ηνλ

έιεγρν

ηεο

πξνζνρήο,

ζε

ζχγθξηζε

κε

παηδηά

ρακεινχ

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ θαη ηα παηδηά απφ ην Καχθαζν δείρλνπλ κεγαιχηεξε
δηάζπαζε πξνζνρήο απφ ηα παηδηά Αθξν-Ακεξηθαληθήο θαηαγσγήο θαη ηα ηζπαλφθσλα.
Οη Noble, Νorman θαη Farah (2005) ζε έξεπλά ηνπο δηαπίζησζαλ φηη ηα παηδηά λεπηαθήο
ειηθίαο κεζαίνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ππεξέρνπλ ησλ παηδηψλ ηεο ίδηαο
ειηθίαο, αιιά ρακεινχ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ζηηο δνθηκαζίεο ηεο γιψζζαο
θαη ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο, παξ‘φια απηά δείρλνπλ ζπγθξίζηκε επίδνζε ζηηο
κεηξήζεηο ηεο νπηηθήο γλψζεο, ηεο νπηηθνρσξηθήο επεμεξγαζίαο θαη ηεο κλήκεο.
Ζ Paradis (2009) βξήθε φηη ηα δίγισζζα παηδηά ζηε Γαιιηθή θαη Αγγιηθή γιψζζα, ησλ
νπνίσλ νη κεηέξεο είραλ παλεπηζηεκηαθά πηπρία, είραλ πην πινχζην ιεμηιφγην θαη ζηηο δχν
γιψζζεο. Ζ ηάζε απηή δηαπηζηψζεθε αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε γιψζζα ηεο δνθηκαζίαο γηα
ην ιεμηιφγην ήηαλ ίδηα κε ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ πην ζπρλά ε κεηέξα κε ην
παηδί. Δπηπιένλ νη Scheele, Leseman θαη Mayo (2010) δηαπίζησζαλ φηη ην πςειφηεξν
θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην ιεμηιφγην ηεο Γ2 ησλ
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δίγισζζσλ παηδηψλ ζηελ Οιιαλδηθή θαη Μαξνθηλή γιψζζα, αιιά δελ είρε αληίθηππν ζην
Γ2 ιεμηιφγην ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ ζηελ Οιιαλδηθή θαη

Σνπξθηθή γιψζζα. Οη

αλαιχζεηο απνθάιπςαλ φηη ν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφο παξάγνληαο πξέπεη λα εμεηάδεηαη
μερσξηζηά απφ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ γισζζηθνχ εηζαγφκελνπ ηεο Γ2 ζην ζπίηη.
1.3.3 Νεπξσληθνί ζπζρεηηζκνί ηεο γλσζηηθήο αλαδηνξγάλσζεο.
Οη Hernandez, Martinez θαη Kohnert (2000), πξνθεηκέλνπ λα εξεπλήζνπλ ηα λεπξσληθά
ζχζηνηρα ηεο δίγισζζεο επεμεξγαζίαο, ρξεζηκνπνίεζαλ fMRI γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο
εθηέιεζεο ελφο γισζζηθνχ έξγνπ απφ δίγισζζνπο θαη ζηηο δχν γιψζζεο ηνπο.
Γηαπίζησζαλ φηη ε αιιαγή ηεο

γιψζζαο ζπλνδεχηεθε απφ ελεξγνπνίεζε

ζην

πιαγηνξαρηαίν πξνκεησπηαίν θινηφ, κηα πεξηνρή πνπ είλαη γλσζηή σο κέξνο ηνπ γεληθνχ
ζπζηήκαηνο εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ. Οη Price, Green θαη Von Studnitz (1999) ζε έξεπλά
ηνπο δηαπίζησζαλ ηελ εκπινθή ηνπ ηνκέα Broca, θαζψο θαη κηαο αξηζηεξήο κεησπηαίαο
επηθάλεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία ελαιιαγήο ησλ γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ.
Οη Abutalebi θαη Green (2008) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα πνηνηηθή αλαζθφπεζε απηψλ ησλ
κειεηψλ θαη πξφηεηλαλ φηη ν αξηζηεξφο πξνκεησπηαίνο θινηφο, ν αξηζηεξφο θεξθνθφξνο
θαη νη ακθίπιεπξεο αλψηεξεο πξφζζηεο έιηθεο απνηεινχλ ηα λεπξσληθά ζχζηνηρα ηνπ
κεραληζκνχ ειέγρνπ, γηα ηελ παξαγσγή ηεο γιψζζαο ζηνπο δίγισζζνπο.
Δπηπιένλ, νη Hedden θαη Gabrieli (2010) ζε έξεπλά ηνπο δηαπίζησζαλ φηη νη πεξηνρέο
ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελαιιαγή ησλ γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ ζηνπο
δίγισζζνπο είλαη επίζεο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε πξνζνρή θαη ην γλσζηηθφ έιεγρν.
Απηή ε επηθάιπςε ζηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, νη νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηηο
δηαδηθαζίεο ελαιιαγήο ηεο γιψζζαο θαη ηνπ γλσζηηθνχ ειέγρνπ ζπλεπάγεηαη φηη νη ίδηνη
κεραληζκνί κπνξεί λα εκπιέθνληαη θαη ζηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο, θαη φηη απηέο νη θνηλέο
δηαδηθαζίεο ίζσο εμεγνχλ ηελ αλψηεξε απφδνζε ησλ δίγισζζσλ ζηα κε ιεθηηθά θαη
αληαγσληδφκελα έξγα.
Οη Colzato et al., (2008) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη απηή ε ππεξνρή ησλ δίγισζζσλ
δελ νθείιεηαη ζηε ζπλερή άζθεζε ηεο αλαζηνιήο, αιιά ζηε κάζεζε λα δηαηεξεί δχν
μερσξηζηέο γιψζζεο θαη ε νπνία νδεγεί ζε βειηίσζε θαηά ηελ επηινγή ηνπ ζηφρνππιεξνθνξίαο.
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Ζ ζπλερήο εκπεηξία ηεο παξαθνινχζεζεο δχν γισζζψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε λα
παξαθνινπζείηαη ην πιαίζην, ν νκηιεηήο θαη άιια πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα, ελψ
ηαπηφρξνλα λα αλαζηέιιεηαη ε πξνζνρή ζηε παξνχζα αιιά αρξεζηκνπνίεηε ελεξγή
γιψζζα ηξνπνπνηνχλ ην πψο ν λνπο θαη ν εγθέθαινο ησλ δίγισζζσλ δξαζηεξηνπνηείηαη
ζε κηα ζπδήηεζε. Όζν πην πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα απαηηείηαη γηα νπνηνδήπνηε απφ
ηα παξαπάλσ ζηνηρεία , ην πην πηζαλφ είλαη νη δίγισζζνη λα πιενλεθηνχλ ζε κε-ιεθηηθά
έξγα.
1.3.4 Γηγισζζία θαη Γισζζηθή επεμεξγαζία
1.3.4.1 Ζ θνηλή ελεξγνπνίεζε ησλ γισζζώλ
Μία πηζαλή ππφζεζε γηα ηελ νξγάλσζε ελφο δίγισζζνπ λνχ είλαη φηη απνηειείηαη απφ
δχν αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα γισζζψλ, πνπ είλαη πξνζβάζηκα μερσξηζηά θαη ζχκθσλα
κε έλα μερσξηζηφ πιαίζην ελεξγνπνίεζεο. Αλη‘ απηνχ, νη άπηαηζηα δίγισζζνη δείρλνπλ
θάπνην κέηξν ελεξγνπνίεζεο θαη ησλ δχν γισζζψλ θαη θάπνηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
ηνπο αλά πάζα ζηηγκή, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ
κφλν ε κία απφ ηηο γιψζζεο. Ζ απφδεημε απηνχ ηνπ ζπκπεξάζκαηνο πξνέξρεηαη απφ
ςπρνγισζζηθέο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηεο

δνθηκαζίεο

δηαγισζζηθήο

εθθίλεζεο ( κία ιέμε ζε κηα γιψζζα δηεπθνιχλεη ηελ αλάθηεζε κηαο ζεκαζηνινγηθά
ζρεηηθήο ιέμεο ζε άιιε γιψζζα) θαη ιεμηινγηθψλ απνθάζεσλ (νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη
λα απνθαζίζνπλ, αλ κηα αθνινπζία γξακκάησλ είλαη κηα πξαγκαηηθή ιέμε ζε κία απφ ηηο
γιψζζεο) θαη νη νπνίεο δείρλνπλ ηελ επίδξαζε ηεο γιψζζαο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη επί
ηνπ παξφληνο, ηφζν γηα ηελ θαηαλφεζε φζν θαη γηα ηε παξαγσγή ιφγνπ (Costa, Miozzo,
& Caramazza, 1999).
Υξεζηκνπνηψληαο ηε ηερλνινγία ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ καηηνχ, νη Marian, Spivey, θαη
Hirsch (2003) αλέθεξαλ φηη δίγισζζνη ζηελ Αγγιηθή – Ρσζηθή, νη νπνίνη εθηεινχζαλ έλα
έξγν ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη έπξεπε λα θνηηάμνπλ ζε εηθφλα κε ζπγθεθξηκέλν φλνκα
απφ ηέζζεξηο επηινγέο, ηε πξνζνρή ηνπο απνζπνχζε ε εηθφλα, ην φλνκα ηεο νπνίαο
ζρεηηδφηαλ θσλνινγηθά κε ηε Ρσζηθή, αλ θαη δελ ππήξρε θακκία ζχλδεζε κε ηελ έλλνηα
ηεο εηθφλαο-ζηφρνπ. Απηή ε απφ θνηλνχ δξαζηεξηνπνίεζε

είλαη

ν

πην

πηζαλφο

κεραληζκφο γηα ηε θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δηγισζζίαο ζηηο γισζζηθέο θαη κεγισζζηθέο επεμεξγαζίεο.Καηά ηε γισζζηθή επεμεξγαζία, απηή ε απφ θνηλνχ
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ελεξγνπνίεζε δεκηνπξγεί έλα πξφβιεκα ζηε πξνζνρή, πνπ δελ πθίζηαηαη γηα ηνπο
κνλφγισζζνπο : εθηφο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ, ηνπο
ζπλδπαζκνχο θαη ηε ζπλσλπκία, ν δίγισζζνο νκηιεηήο πξέπεη επίζεο λα επηιέμεη ηε
ζσζηή γιψζζα απφ αληαγσληζηηθέο επηινγέο. Παξά ην γεγνλφο, φηη ε απφ θνηλνχ
δξαζηεξηνπνίεζε

δεκηνπξγεί θίλδπλν γηα ηε παξεκβνιή ηεο

κηαο γιψζζαο θαη

γισζζηθά ιάζε, απηά ζπκβαίλνπλ ζπάληα, απνδεηθλχνληαο φηη ε επηινγή ηεο γιψζζαοζηφρνπ ζπκβαίλεη θαη κε κεγάιε αθξίβεηα. Ωζηφζν, ε αλάγθε ηεο επηινγήο ζην επίπεδν
ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο θαζηζηά ηε ζπλήζε γισζζηθή επεμεξγαζία πην δχζθνιε
γηα ηνπο δίγισζζνπο απφ φηη γηα ηνπο κνλφγισζζνπο.
Σνπιάρηζηνλ δχν κνληέια έρνπλ πξνηαζεί γηα ην πψο ην εθηειεζηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ
επηηπγράλεη ηελ επηινγή ηεο γιψζζαο ζην πιαίζην ηεο θνηλήο ελεξγνπνίεζεο, κέζσ ηεο
αλαζηνιήο ηεο γιψζζαο, πνπ δελ απνηειεί ζηφρν. Σν πξψην, ην κνληέιν αλαζηαιηηθνχ
ειέγρνπ (Green,1998) βαζίδεηαη ζην επνπηηθφ ζπζηήκαηνο πξνζνρήο θαη εθηείλεηαη ζε
κηα πεξηνρή - ζην γεληθφ θαη

πεξηνξηζκέλσλ δξάζεσλ

ζχζηεκα πξνζνρήο γηα ηε

δηαρείξηζε ησλ αληαγσληδφκελσλ γισζζψλ.
Σν δεχηεξν, ην δίγισζζν

δηαδξαζηηθφ κνληέιν

ελεξγνπνίεζεο (Dijkstra θαη Van

Heuven, 1998) ρξεζηκνπνηεί πξνζνκνίσζε ππνινγηζηή γηα λα κνληεινπνηήζεη

ηε

ιεμηινγηθή επηινγή ηφζν απφ ελδνγισζζηθνχο φζν θαη απφ πξφζζεηνπο γισζζθνχο
αληαγσληζηέο.
Οη De Groot θαη Christoffels (2006) πξνηείλνπλ ηε θαζνιηθή αλαζηνιή, ε νπνία
αλαθέξεηαη ζε αλαζηνιή νιφθιεξνπ ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, π.ρ αλαζηνιή ηεο
Γαιιηθήο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε

Αγγιηθή, θαη ηελ

ηνπηθή αλαζηνιή ε νπνία

αλαθέξεηαη ζε αλαζηνιή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληαγσληζηηθνχ παξάγνληα δηάζπαζεο ,
φπσο ε αληίζηνηρε κεηάθξαζε ηεο απαηηνχκελεο έλλνηαο.
Οη

Guo, Liu, Misra, θαη Kroll (2011) ρξεζηκνπνίεζαλ ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή

ηνκνγξαθία (fMRI) γηα λα απνδείμνπλ ηελ επηζηξάηεπζε δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ
εγθεθάινπ γηα ηε θαζνιηθή αλαζηνιή θαη ηε ηνπηθή αλαζηνιή αληίζηνηρα ζε έλα
δείγκα απφ δίγισζζνπο ζηε Κηλεδηθή θαη Αγγιηθή γιψζζα θαη επηθπξψλνληαο έηζη
ηνπο δηαθξηηνχο ηνπο ξφινπο ζηνλ έιεγρν ηεο γιψζζαο απφ ηνπο δίγισζζνπο.
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1.3.4.2 Γηγισζζία θαη κεηαγισζζηθέο δεμηόηεηεο
Οη εξεπλεηέο έρνπλ εληνπίζεη θαη άιια γλσζηηθά νθέιε ηεο δηγισζζίαο, φπσο απμεκέλε
κεηαγισζζηθή επίγλσζε. Μεηαγισζζηθή επίγλσζε είλαη ε γλψζε πνπ έρνπκε γηα ηε δνκή
ηεο γιψζζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θσλεκάησλ, ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ησλ
γξακκαηηθψλ θαλφλσλ (Cloud et al., 2000).
Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε ζηε Γ1 βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ θαη
ζηηο δχν γιψζζεο(Durgunoglu, Nagy, & Hancin-Bhatt, 1993).
Απμεκέλε κεηαγισζζηθή επίγλσζε επηηξέπεη ζηνπο δίγισζζνπο λα ζπγθξίλνπλ ηα δχν
γισζζηθά ζπζηήκαηα, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο κε κεγαιχηεξε
αθξίβεηα.Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκεχζεη σο εξγαιείν γηα ηελ εθκάζεζε γισζζψλ,
δεδνκέλνπ

φηη κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα βνεζήζεη έλαλ δίγισζζν καζεηή λα

απνθσδηθνπνηήζεη ιέμεηο ζε έλα θείκελν, αληιψληαο γλψζε θαη απφ ηηο δχν γιψζζεο.
Δπίζεο ε κεηαγισζζηθή επίγλσζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.Ζ
Bialystok (1986) επηζεκαίλεη φηη έλα παηδί, έρνληαο ηνλ έιεγρν ηεο γισζζηθήο
επεμεξγαζίαο, κπνξεί λα εζηηάζεη ζε εθείλεο ηηο πηπρέο ηεο γιψζζαο, πνπ ζα βνεζήζνπλ
ζηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο.
Οκνίσο, ν Clarkson (2007), ν νπνίνο κειέηεζε δίγισζζνπο καζεηέο, δηαπίζησζε φηη
εθείλνη πνπ είλαη επηηπρείο ζηα καζεκαηηθά, θαίλεηαη λα έρνπλ θαιχηεξεο κεηαγισζζηθέο
δεμηφηεηεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ ηελ απην-δηφξζσζε θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Έλα δίγισζζν κπαιφ αληιεί απφ ηε κεηαγισζζηθή ηνπ επίγλσζε γηα λα θαηαιάβεη φηη νη
ιέμεηο κπνξνχλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία έλλνηεο ή λα κεηαβάιιεηαη ην λφεκα ηνπο
απφ γιψζζα ζε γιψζζα. Οη δίγισζζνη είλαη πην πηζαλφ λα εληνπίζνπλ αζάθεηα ζηελ
επηθνηλσλία, ηελ νπνία επηδηψθνπλ κε αθξίβεηα φρη κφλν ζηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, αιιά
θαη ησλ ππνθείκελσλ ελλνηψλ. Απηφ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα
ιέμεσλ ζηα καζεκαηηθά ή λα ζπκβάιιεη ζε κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηε δηαπξνζσπηθή
επηθνηλσλία (Moore, 2006).
Έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο, ηεο κεηαγισζζηθήο
επίγλσζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ ππνζηεξίδνπλ
ηελ ππφζεζε φηη ε πξψηκε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ε κεηαγισζζηθή επίγλσζε
θαίλεηαη λα εληζρχνληαη θαη λα πξνσζνχληαη ζε παηδηά πνπ εθηίζεληαη ζε πξψηκεο
δηγισζζηθέο εκπεηξίεο(Göncz & Kodžopeljić,1991), ελψ ζε κηα δηαρξνληθή κειέηε ησλ
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Laurent θαη Martinot (2009) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο,
δηαπηζηψζεθε ε ππεξνρή ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε έλαληη
ησλ κνλφγισζζσλ, πξηλ αθφκε θαηαθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο αλάγλσζεο» (Γξίβα θαη
ηάκνπ, 2014: 63).
Λφγσ ηεο γλσζηηθήο επειημίαο θαη ηεο ιεμηινγηθήο επίγλσζεο, ηα δίγισζζα παηδηά
επεμεξγάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα, επηδεηθλχνληαο πςειφ βαζκφ αληίιεςεο.
Δίλαη πην επαίζζεηα ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, θαηαλννχλ θαη δηαθξίλνπλ ηηο
ιέμεηο απφ ηα λνήκαηα ηνπο θαη αληηιακβάλνληαη ηε δξαζηεξηφηεηα πην γξήγνξα απφ φ,ηη
νη κνλφγισζζνη (Bialystok, 2001).
1.4 Πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ ηαπηόρξνλε δηγισζζία
Oη Bialystok, Craik θαη Luk (2008) αλαθέξνληαη ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηγισζζία
επεξεάδεη ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ γισζζηθή αλάπηπμε θαηά ηε δηάξθεηα φιεο
ηεο δσήο, θαη πσο έρεη πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα, θαζψο ν δίγισζζνο έρεη
ζπλήζσο ρακειφηεξε επάξθεηα - επίδνζε ζηελ επίζεκε γιψζζα απφ ηνλ κνλφγισζζν θαη
πην θησρφ ιεμηιφγην. Σα νθέιε

φκσο είλαη φηη νη δίγισζζνη εκθαλίδνπλ απμεκέλε

ηθαλφηεηα ειέγρνπ ζε γισζζηθέο δηεξγαζίεο, φπσο πξναλαθέξζεθε.
Ζ Sorace (2011) ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηεο αλαθέξεη φηη ε εκπεηξία ηνπ λα
ρεηξίδεηαη θαλείο δχν γιψζζεο επηδξά ζεκαληηθά ηφζν ζηε γισζζηθή επίδνζε φζν θαη
ζηηο γεληθέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Ωζηφζν, θαη ζηνπο δπν ηνκείο, ν αληίθηππνο απηφο
κπνξεί λα έρεη πιενλεθηήκαηα ή κεηνλεθηήκαηα, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο θαηάζηαζεο θαη
ην λνεηηθφ έξγν πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δίγισζζνη. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη επηπηψζεηο
ηεο δηγισζζίαο κπνξεί λα κεγεζχλνπλ ηηο δπζθνιίεο επεμεξγαζίαο, πνπ επίζεο φκσο
αληηκεησπίδνπλ θαη νη κνλφγισζζνη.
H Bialystok (2009) αλαθέξεη φηη ε δηγισζζία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ γλσζηηθή
ιεηηνπξγία θαη ηελ γλσζηηθή δνκή.Σν γισζζηθφ έιιεηκκα θαη ην πιενλέθηεκα ειέγρνπ
αιιειεπηδξνχλ, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζχλζεηε εηθφλα ηεο γλψζεο πνπ είλαη
δηαθνξεηηθή γηα ηνπο δίγισζζνπο θαη ηνπο κνλφγισζζνπο, αιιά φρη κε ηξφπν πνπ κπνξεί
απιά λα νξίδεηαη σο θαιχηεξε, ρεηξφηεξε, ή αδηάθνξε. Δπηπιένλ, φιεο νη έξεπλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο κειέηεο βαζίζηεθαλ ζε άηνκα πνπ ήηαλ πιήξσο δίγισζζα θαη
ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ηηο δχν γιψζζεο ηαθηηθά (ζπρλά εκεξεζίσο) ζε έλα πςειφ επίπεδν
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απφδνζεο. ηελ ίδηα έξεπλά ηεο, ζπλνςίδνληαο, επηζεκαίλεη φηη ε δηγισζζία επεξεάδεη ηε
γισζζηθή θαη γλσζηηθή επίδνζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Ζ επίδξαζε ζηε γισζζηθή
επίδνζε ζεσξείηαη γεληθά σο έλα έιιεηκκα, ζηελ νπνία ηα δίγισζζα παηδηά έρνπλ
κηθξφηεξν έιεγρν ζην ιεμηιφγην απφ φηη ηα κνλφγισζζα ζπλνκήιηθα ηνπο θαη νη
δίγισζζνη ελήιηθεο παξνπζηάδνπλ πην ρακειή επίδνζε ζηηο εξγαζίεο αλάθηεζεο ηνπ
ιεμηινγίνπ.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Paradis (2010), νη δίγισζζνη καζεηέο ζηελ ειηθία ησλ 7
ρξφλσλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε πνιιά ζεκεία: ζην ρξφλν έθζεζεο πνπ είραλ ζε θάζε
κία απφ ηηο δπν γιψζζεο ηνπο, ηελ ειηθία απφθηεζεο

ή ην ρξφλν έλαξμεο γηα ηελ

εθκάζεζε θάζε γιψζζαο, θαη πνηά απφ ηηο γιψζζεο ηνπο είλαη θπξίαξρε. Όινη απηνί νη
παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο γισζζηθέο επηδφζεηο ηνπο θαη ζηηο δχν
γιψζζεο. Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηε πιεηνλνηηθή/κεηνλνηηθή (θνηλσληνγισζζηθή δηάζηαζε)
γιψζζα ελφο δίγισζζνπ είλαη κηα άιιε ζρεηηθή δηάθξηζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη. Σα
παηδηά πνπ κηινχλ κηα γιψζζα ηεο πιεηνςεθίαο ζην ζπίηη, φπσο ηα αγγιηθά ζηνλ Καλαδά,
θαη καζαίλνπλ ηα γαιιηθά σο Γ2 κέζα ζην ζρνιείν, έρνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ζηε
γιψζζα απφ φ,ηη ηα παηδηά ησλ νπνίσλ ε Γ1 είλαη κηα κεηνλνηηθή γιψζζα (Geneese,
2004). Απηά ηα παηδηά, ησλ νπνίσλ ε Γ1 είλαη κεηνλνηηθή, ζα είλαη ζε θίλδπλν γηα ειιηπή
απφθηεζε ή /θαη απψιεηα ηεο Γ1.
Οη Ivanova θαη Costa (2008) εξεχλεζαλ ηελ ππφζεζε φηη ε δηγισζζία κπνξεί λα απνηειεί
γισζζηθφ κεηνλέθηεκα ζηε πξφζβαζε ιεμηινγίνπ, αθφκε θαη γηα ηελ πξψηε θαη θπξίαξρε
γιψζζα ησλ δίγισζζσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξαγκαηνπνίεζαλ έλα πείξακα κε
νλνκαηνδνζία εηθφλσλ, ην νπνίν ζχγθξηλε ηελ απφδνζε ησλ κνλφγισζζσλ κε εμαηξεηηθά
θαινχο,

Γ1-θπξίαξρνπο

δίγισζζνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη κνλφγισζζνη

νλφκαδαλ ηηο εηθφλεο γξεγνξφηεξα απφ φ,ηη νη δίγισζζνη, ηφζν φηαλ νη δίγισζζνη
εθηεινχζαλ νλνκαηνδνζία ζηε πξψηε θαη θπξίαξρε γιψζζα ηνπο, αιιά θαη φηαλ ην
έθαλαλ ζηελ αζζελέζηεξε δεχηεξε γιψζζα ηνπο. Απηή ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ
απνδείρζεθε φηη νη δίγισζζνη παξνπζηάδνπλ κεηνλέθηεκα νλνκαηνδνζίαο ζηε Γ1 ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο κνλφγισζζνπο.
Οη Baus, Costa θαη Carreiras (2013) εξεχλεζαλ ηηο επηδξάζεηο ηεο εκβχζηζεο ζε κηα
δεχηεξε γιψζζα (Γ2) ζηε παξαγσγή ηεο πξψηεο

γιψζζαο (Γ1) θαη πψο απηέο

δηακνξθψλνληαη ζε ζρέζε κε ηε ιεμηινγηθή ζπρλφηεηα θαη ηε ζπγγέλεηα ησλ ιέμεσλ. Σα
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απνηειέζκαηα απνθάιπςαλ ιαλζάλνπζα βξαδχηεξε νλνκαηνδνζία ζην ηέινο απφ φ,ηη
ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ εκβχζηζεο, αιιά κφλν γηα εθείλεο ηηο εηθφλεο, ησλ νπνίσλ νη
αληίζηνηρεο νλνκαζίεο
ζεκαζηνινγηθή

ήηαλ ρακειήο ζπρλφηεηαο θαη κε ζπγγεληθέο. Δπηπιένλ, ε

επρέξεηα ιφγνπ

έδεημε κία κείσζε ζην πνζνζηφ ησλ κε ζπγγελψλ

ιέμεσλ, πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εκβχζηζεο. Ζ παξαηεξνχκελε
κείσζε ηεο πξφζβαζεο ιέμεσλ ζηε Γ1 κεηά απφ κηα ζχληνκε πεξίνδν εκβχζηζεο ζηε Γ2
εμεγείηαη απφ ηελ άπνςε ηνπ γεληθνχ κεηνλεθηήκαηνο ηνπ δίγισζζνπ ζηε πξφζβαζε
ιεμηινγίνπ.
Οη Nikoladis θαη Geneese (1996) αλαθέξνπλ φηη ηα δίγισζζα παηδηά παξνπζηάδνπλ
θαζπζηεξήζεηο ζην λα δηαθξίλνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζην γισζζηθφ εηζαγφκελν,
πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζην φηη εθηίζεληαη ζε δχν γιψζζεο ζηελά ζπλδεδεκέλεο.
Οη δνθηκαζίεο ιεθηηθήο επθξάδεηαο είλαη κηα θνηλή λεπξνςπρνινγηθή κέηξεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ, ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα εθθέξνπλ φζεο
πην πνιιέο ιέμεηο κπνξνχλ,

νη νπνίεο ζπκκνξθψλνληαη κε κηα

θσλνινγηθή ή

ζεκαζηνινγηθή νδεγία ζε 60 sec. Οη Bialystok, Craik θαη Luk (2008) δηεξεχλεζαλ ηελ
επίδνζε ζηηο δνθηκαζίεο απηέο θαη δηαπίζησζαλ ζπζηεκαηηθά

ειιείκκαηα γηα ηνπο

δίγισζζνπο ζπκκεηέρνληεο, ηδηαίηεξα ζε ζπλζήθεο ζεκαζηνινγηθήο επρέξεηαο αθφκε θαη
αλ νη απαληήζεηο κπνξνχλ λα παξέρνληαη ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα (Gollan θαη Ferreira,
2009). Έηζη, ε απιή πξάμε ηεο αλάθηεζεο κηαο θνηλήο ιέμεο απαηηεί κεγαιχηεξε
πξνζπάζεηα γηα ηνπο δίγισζζνπο.
πλνςίδνληαο, ηα γλσζηηθά θαη γισζζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ηαπηφρξνλεο δηγισζζίαο
έρνπλ επηβεβαησζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο. Τπάξρνπλ φκσο θαη αληηθξνπφκελεο απφςεηο,
βάζεη

εξεπλεηηθψλ

δεδνκέλσλ,

νη

νπνίεο

αλαθέξνληαη

ζηηο

επηβαξπληηθέο

αιιειεπηδξάζεηο, πνπ κπνξεί λα έρεη ε εθκάζεζε ηεο Γ2 ζηε Γ1 θαη αληίζηξνθα, θαζψο
θαη ζηε ζπλνιηθή γισζζηθή εμέιημε.
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2.Δξγαδόκελε Μλήκε
2.1 Μλήκε – Μνληέια κλήκεο
Ζ κλήκε απνηειεί κηα αλψηεξε γλσζηηθή ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη ηελ απφθηεζε, ηε
δηαηήξεζε θαη ηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ, ζε χζηεξν ρξφλν. Ζ κλεκνληθή ιεηηνπξγία
πξνυπνζέηεη ηελ «εγγξαθή» ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε κλήκε, ηε ζπγθξάηεζή ηνπο θαη ηε
ηειηθή αλάπιαζε ή αλαπαξαγσγή ηνπο(Πφξπνδαο, 2011, ζει.152).
Ο Matlin (2005) αλαθέξεηαη ζηε κλήκε σο ηε δηαδηθαζία ηεο δηαηήξεζεο πιεξνθνξηψλ
ζηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (αλαθνξά ζε Mc Leod, 2007).
O Sternberg (1999) νξίδεη ηε κλήκε σο ην ζχλνιν ησλ κέζσλ, κε ηα νπνία ζα
αληιήζνπκε απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηέο
ηηο πιεξνθνξίεο ζην παξφλ (αλαθνξά ζε Mc Leod, 2007)
Ο ελεξγφο ηεο ξφινο ζηε κάζεζε νδήγεζε πνιινχο εξεπλεηέο ζηε κειέηε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο σο έλα απνζεθεπηηθφ ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο πιεξνθνξηψλ δηαθνξεηηθνχ
ηχπνπ φπσο εηθφλεο, ήρνπο ή έλλνηεο θαη αλάθιεζεο απηψλ είηε ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα.
Έηζη αλαπηχρζεθαλ δηάθνξα κνληέια γηα ηε κλήκε, ηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ ελ
ζπληνκία θαη ζα αθνινπζήζεη δηεμνδηθή παξνπζίαζε ηνπ Μνληέινπ Baddeley θαη Hitch
γηα ηελ εξγαδφκελε κλήκε, ην νπνίν πηνζεηνχκε θαη ζηε παξνχζα έξεπλα.
α) Σν δνκηθφ κνληέιν
Σν κνληέιν κλήκεο πνπ παξνπζίαζαλ νη Atkinson θαη Shiffrin (1968) πεξηιακβάλεη κία
ζεηξά απνζεθεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, κέζα απφ ηα νπνία δηέξρεηαη ε εηζεξρφκελε
πιεξνθνξία θαη απηά είλαη ε αηζζεηεξηαθή κλήκε, ε βξαρχρξνλε κλήκε θαη ε
καθξφρξνλε κλήκε. Ζ αηζζεηεξηαθή κλήκε πξνζιακβάλεη θαη ζπγθξαηεί πιεξνθνξίεο
γηα πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θάλνληαο ρξήζε ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ. Δάλ
δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε θάπνηεο πιεξνθνξίεο, ηφηε απηέο πεξλνχλ ζην επφκελν
απνζεθεπηηθφ ζχζηεκα, ηε βξαρππξφζεζκε κλήκε. Δδψ νη πιεξνθνξίεο δηαηεξνχληαη γηα
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (15-30 δεπηεξφιεπηα) θαη ε ρσξεηηθφηεηα πεξηνξίδεηαη ζε 7+/-2
κνλάδεο πιεξνθνξίαο. Πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο επαλαιακβάλνληαη εζσηεξηθά πνιιέο
θνξέο σο δνθηκή απνκλεκφλεπζεο, κεηαθέξνληαη ζην επφκελν απνζεθεπηηθφ ζχζηεκα,
ηε καθξνπξφζεζκε κλήκε, φπνπ δηαηεξνχληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (νξηζκέλεο
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θνξέο γηα πάληα). Ζ ρσξεηηθφηεηά ηεο είλαη πνιχ κεγάιε, ίζσο θαη απεξηφξηζηε
(Baddeley,2003; Mc Leod, 2007).
β) Σν κνληέιν ησλ επηπέδσλ ή βάζνπο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ.
Οη Craik θαη Lockhart (1972) ππνζηήξημαλ φηη ην δνκηθφ κνληέιν ιεηηνπξγεί δεζκεπηηθά,
γηαηί ηα κλεκνληθά ππνζπζηήκαηα εθιακβάλνληαη σο ρσξηζηνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη.
Δξσηήκαηα, φπσο ηη ζπκβαίλεη κε ηε ζπγθξάηεζε θάπνησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηε
βξαρχρξνλε κλήκε, πψο θσδηθνπνηνχληαη νη πιεξνθνξίεο θαη πνηέο νη δηαθνξέο ησλ
ηξηψλ δνκηθψλ ζπζηεκάησλ κλήκεο ζρεηηθά κε ηελ απψιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο,
νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο άιινπ κνληέινπ κλεκνληθήο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ην
νπνίν ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη έλα θαη κνλαδηθφ θαη αλάινγα κε
ην βάζνο θαη ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο, ελεξγνπνηείηαη θαη δηαθνξεηηθφ ηκήκα
[βξαρχρξνλε ή καθξφρξνλε κλήκε] (Craik & Lockhart, 1972). ην ζπγθεθξηκέλν
κνληέιν, ε επαλάιεςε ηεο ζπληήξεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθαλεηαθή επεμεξγαζία θαη ε
πιεξνθνξία δηαηεξείηαη ζηε βξαρχρξνλε κλήκε, ελψ ε επαλάιεςε επεμεξγαζίαο
ζρεηίδεηαη κε ηελ ελλνηνινγηθή επεμεξγαζία θαη ε πιεξνθνξία πιένλ απνζεθεχεηαη ζηε
καθξφρξνλε κλήκε (Μπακπιέθνπ, 2003).
Γεδνκέλνπ φηη ε έλλνηα «βάζνο επεμεξγαζίαο» ήηαλ κε κεηξήζηκε θαη δελ κπνξνχζε λα
αμηνινγεζεί, εμ‘ αηηίαο ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο ηεο βαζχηεξεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο
θαιχηεξεο ζπγθξάηεζεο (Baddeley, 1978) αιιά θαη ηεο δπζδηάθξηηεο δηαθνξάο κεηαμχ
ησλ δχν ελλνηψλ (Μπακπιέθνπ, 2003) θαη ζ‘ απηφ ην κνληέιν αζθήζεθε θξηηηθή.
γ) Δξγαδφκελε κλήκε - Σν κνληέιν ησλ Baddeley θαη Hitch.
Οη Baddeley θαη Hitch (1974) εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα «εξγαδφκελε κλήκε», γηα λα
εμεγήζνπλ ηε γλσζηηθή δηεξγαζία ηεο πξνζσξηλήο ζπγθξάηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, κε
ζθνπφ ηελ άκεζε αλάθιεζή ηνπο αιιά θαη ηε ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία ηνπο. Ζ
εξγαδφκελε κλήκε αληηθαζηζηά ηε βξαρχρξνλε κλήκε ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ, φξνο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηε πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη φρη γηα ηελ
επεμεξγαζία ηνπο.Σν αξρηθφ ηνπο κνληέιν πεξηιακβάλεη ηξία δηαθξηηά ζπζηήκαηα, φπσο
θαίλνληαη ζην δηάγξακκα 1.
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Γ.1 Σν κνληέιν ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ησλ Baddeley θαη Hitch (1974)
A. Baddeley/Journal of Communication Disorders 36 (2003) 189–208
α) ην θσλνινγηθφ θχθισκα (Phonological loop), ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη θσλνινγηθέο θαη
ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο.
β)ην νπηηθφ-ρσξεηηθφ ζεκεησκαηάξην (visuo-spatial sketchpad), ην νπνίν επεμεξγάδεηαη
νπηηθέο θαη ρσξηθέο πιεξνθνξίεο.
Σα δχν απηά ζπζηήκαηα απνηεινχλ ηνπο ηνκείο βξαρχρξνλεο απνζήθεπζεο θαη
νλνκάδνληαη «ζπζηήκαηα ζθιάβνη» (slave systems), ππνδειψλνληαο ην παζεηηθφ ηνπο
ξφιν σο απνζεθεπηηθνί ρψξνη πιεξνθνξηψλ.
γ) ηε θεληξηθή εθηειεζηηθή κνλάδα (central executive), ε νπνία ειέγρεη ηε ξνή ησλ
πιεξνθνξηψλ κεηαμχ απηψλ ησλ πεξηνρψλ θαη άιιεο αλψηεξεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο,
φπσο ηηο ζπλερείο κεηαηνπίζεηο κεηαμχ ηεο άκεζεο εθηέιεζεο ελφο έξγνπ θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Οη
Kane θαη Engle

(2002) ηαπηίδνπλ ηελ επηιεθηηθή πξνζνρή πνπ απαηηείηαη, γηα λα

δηαηεξεζεί ε εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη λα αλαζηαινχλ απηέο πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ή λα παξέκβνπλ ζηελ επηηπρή εθηέιεζε ελφο
έξγνπ, κε ηελ εξγαδφκελε κλήκε. Αξγφηεξα, ν Baddeley (2000) πξφζζεζε θαη έλα
ηέηαξην ππνζχζηεκα βξαρχρξνλεο απνζήθεπζεο, ην ξπζκηζηή-θαηαγξαθέα επεηζνδίσλ
(episodic buffer), ην νπνίν δηακεζνιαβεί κεηαμχ ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο θαη ησλ άιισλ
ζπζηεκάησλ βξαρχρξνλεο απνζήθεπζεο, ελζσκαηψλνληαο πιεξνθνξίεο δηαθνξεηηθνχ
ηχπνπ ζε έλα θσδηθνπνηεκέλν ζχλνιν. (Γηάγξακκα 2)
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A. Baddeley/Journal of Communication Disorders 36 (2003) 189–208
Γ.2. Σν κνληέιν ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ηνπ Baddeley (2000), ζηo νπνίo ηα ππνζπζηήκαηα ησλ ιεθηηθψλ
θαη νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ειέγρνληαη απφ έλα θεληξηθφ εθηειεζηηθφ ζχζηεκα. Οη ζθηαζκέλεο πεξηνρέο
αλαθέξνληαη ζε θξπζηαιισκέλα, ή καθξνρξφληα γλσζηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο
απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο θαη ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κε ην ζχζηεκα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο.

2.2. Δξγαδόκελε κλήκε θαη Γισζζηθή Αλάπηπμε.
2.2.1 Δξγαδόκελε κλήκε θαη αθαδεκατθή επίδνζε ζηε γιώζζα.
Ο θεληξηθφο ξφινο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζε πνηθίιεο γλσζηηθέο επεμεξγαζίεο, θπξίσο,
απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε παξεκβνιή, ζπγθξνχζεηο ή δηάζπαζε πξνζνρήο νδήγεζε
πνιινχο εξεπλεηέο λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζπζρέηηζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ηελ
αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ.
Οη Gathercole θαη Pickering (2000) ζε κία κειέηε ηνπο δηεξεχλεζαλ θαηά πφζνλ νη
ηθαλφηεηεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζπλδένληαη κε ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο παηδηψλ
ειηθίαο 7 εηψλ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Αγγιηθνχ Δζληθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 83 παηδηά, ειηθίαο 6 θαη 7 εηψλ, πνπ θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα
ζρνιεία ηεο Ν.Γ Αγγιίαο. Ζ εξγαδφκελε κλήκε αμηνινγήζεθε κε κία ζεηξά δνθηκαζηψλ
πνπ είρε ζρεδηαζηεί έηζη, ψζηε λα ελεξγνπνηήζεη φια ηα επηκέξνπο κλεκνληθά ζπζηήκαηα
ηνπ κνληέινπ κλήκεο Baddeley θαη Hitch (1974). Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο,
κία νκάδα κε ρακειή θαη κία νκάδα κε θαλνληθή επίδνζε ζηηο εμεηάζεηο ηεο αγγιηθήο
γιψζζαο θαη ησλ καζεκαηηθψλ ζχκθσλα κε ην Δζληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα παηδηά κε ρακειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο παξνπζίαδαλ
αμηνζεκείσηε αλεπάξθεηα ζηηο κεηξήζεηο ηεο θεληξηθήο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη
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ζηελ νπηηθνρσξηθή κλήκε. Μία εληαία βαζκνινγία απφ φιεο ηηο δνθηκαζίεο πξνζδηφξηζε
κε επηηπρία ηε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ πνπ απέηπραλ λα θζάζνπλ ηα αλακελφκελα
εζληθά επίπεδα αθαδεκατθήο επίδνζεο. πκπέξαλαλ ινηπφλ φηη νη ζχλζεηεο δεμηφηεηεο
ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ θαη
φηη ε αμηνιφγεζή ηεο ζα κπνξνχζε λα απνηειεί έλα αληρλεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ εμέηαζε
ησλ παηδηψλ, πνπ ελδερνκέλσο βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θαθήο ζρνιηθήο πξνφδνπ.
Οη Cain, Oakhill θαη Bryant (2004) πξαγκαηνπνίεζαλ κία δηαρξνληθή κειέηε

πνπ

εμέηαζε ηε ζρέζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο
θεηκέλνπ ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. ηελ έξεπλά ηνπο ζπκκεηείραλ 102
παηδηά ειηθίαο 8, 9 θαη 11 εηψλ, ηα νπνία θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα ζρνιεία ζηε λφηηα αθηή
ηεο Αγγιίαο. ε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, νη εξεπλεηέο αμηνινγνχζαλ ηελ αλαγλσζηηθή
ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ, ην ιεμηιφγην θαη ηηο ιεθηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ηελ επίδνζε ηνπο
ζε δχν δνθηκαζίεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαζψο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηε
θαηαλφεζε θεηκέλνπ. Σα απνηειέζκαηα, ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, έδεημαλ φηη ε
εξγαδφκελε

κλήκε

θαη

νη

δεμηφηεηεο

θαηαλφεζεο

(εμαγσγή

ζπκπεξαζκάησλ,

παξαθνινχζεζε θαηαλφεζεο, δνκή ηζηνξίαο) πξνέβιεςαλ κνλαδηθή δηαθχκαλζε ζηε
θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Πεξαηηέξσ αλαιχζεηο απνθάιπςαλ φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ
ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο

θαη ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ αιιά θαη ηεο

παξαθνινχζεζεο ηεο θαηαλφεζεο δελ δηακεζνιαβνχληαη πιήξσο απφ ηελ εξγαδφκελε
κλήκε.
ε κία άιιε έξεπλα, νη St Clair-Thompson θαη Gathercole (2006) αμηνιφγεζαλ ηελ
αθαδεκατθή επίδνζε, ηηο θχξηεο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο (ελαιιαγή, ελεκέξσζε θαη
αλαζηνιή) θαη ηε ιεθηηθή θαη νπηηθνρσξηθή κλήκε ζε 51 παηδηά ειηθίαο 11 θαη 12
ρξφλσλ, ηα νπνία θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα ζρνιεία ηεο Β.Α. Αγγιίαο. Γηεξεπλεηηθή
παξαγνληηθή αλάιπζε εληφπηζε δχν εθηειεζηηθνχο παξάγνληεο : ν έλαο ζρεηηδφηαλ κε ηηο
ιεηηνπξγίεο ελεκέξσζεο θαη ν άιινο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαζηνιήο. Οη ηθαλφηεηεο
ελεκέξσζεο ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ επίδνζε ζηηο δνθηκαζίεο ηεο ιεθηηθήο θαη
νπηηθνρσξηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο. Ζ εξγαδφκελε κλήκε βξέζεθε λα έρεη ζηελή ζρέζε
κε ηελ επίδνζε ζηε Γιψζζα θαη ζηα Μαζεκαηηθά, ελψ ε αλαζηνιή κε ηελ επίδνζε ζηε
Γιψζζα, ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Δπίζεο, ζε ζπγθεθξηκέλνπο
ηνκείο ππήξμαλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη ηεο επίδνζεο
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ζηε Γιψζζα θαζψο θαη ζπζρεηίζεηο ηεο νπηηθνρσξηθήο κλήκεο κε ηελ επίδνζε ζηε
Γιψζζα, ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.
Παξνκνίσο, νη Alloway θαη Alloway (2010) δηεξεχλεζαλ ηνπο ξφινπο ηεο εξγαδφκελεο
κλήκεο θαη ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο σο παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο
επίδνζεο.ηελ έξεπλα ηνπο ζπκκεηείραλ 98 παηδηά, ηα νπνία εμεηάζηεθαλ ζε δχν
ρξνληθέο ζηηγκέο. ηε ρξνληθή ζηηγκή 1, ηα παηδηά θνηηνχζαλ ζην λεπηαγσγείν.
Ξαλαειέγρζεθαλ 6 ρξφληα αξγφηεξα κε ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο κλήκεο (AWMAAlloway 2007), λνεκνζχλεο θαη κάζεζεο. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη νη δεμηφηεηεο
εξγαδφκελεο κλήκεο ησλ παηδηψλ ζε ειηθία 5 εηψλ, ήηαλ ν θαιχηεξνο πξνγλσζηηθφο
δείθηεο γηα ηελ επίδνζε ζηε γιψζζα θαη ζηα καζεκαηηθά 6 ρξφληα αξγφηεξα. Αληηζέησο,
ν δείθηεο λνεκνζχλεο αληηζηνηρνχζε ζε κηθξφηεξν ηκήκα ηεο κνλαδηθήο δηαθχκαλζεο ζε
απηά ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. πκπέξαλαλ φηη ε εξγαδφκελε κλήκε δελ
αληηπξνζσπεχεη ην δείθηε λνεκνζχλεο, αιιά απνηειεί κηα μερσξηζηή γλσζηηθή
ηθαλφηεηα κε κνλαδηθέο δηαζπλδέζεηο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε θαη απνηειεί ηζρπξφ
πξνάγγειν ηεο κεηέπεηηα αθαδεκατθήο επηηπρίαο, φηαλ εμεηάδεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο
ηππηθήο εθπαίδεπζεο.
2.2.2. Δξγαδόκελε κλήκε θαη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε γιώζζα.
ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, έγηλε αλαθνξά ζε έξεπλεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ην ξφιν ηεο
εξγαδφκελεο

κλήκεο

σο

πξνγλσζηηθνχ

δείθηε

ηεο

αθαδεκατθήο

επίδνζεο.

Γηθαηνινγεκέλα, ζα κπνξνχζακε λα αλαξσηεζνχκε ηί ζπκβαίλεη ζηε πεξίπησζε πνπ ε
εξγαδφκελε κλήκε παξνπζηάδεη ειιείκκαηα ή θάπνηα κνξθή αλεπάξθεηαο. Σελ απάληεζε
ζην παξαπάλσ εξψηεκα καο ηε δίλνπλ εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε ζρέζε ηεο
εξγαδφκελεο κλήκεο θαη ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ γεληθά θαη εηδηθά ζηε
γιψζζα, πνπ αθνξά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
Οη Gathercole θαη Baddeley (1990) ζχγθξηλαλ ηηο ηθαλφηεηεο θσλνινγηθήο κλήκεο
παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ιφγνπ κε εθείλα δχν νκάδσλ ειέγρνπ κε αληίζηνηρεο ιεθηηθέο
ηθαλφηεηεο ζηε κία νκάδα θαη αληίζηνηρε κε ιεθηηθή λνεκνζχλε ζηελ άιιε. Σα παηδηά
κε γισζζηθέο δηαηαξαρέο είραλ ρακειφηεξε επίδνζε ζηελ επαλάιεςε κεκνλσκέλσλ
ιέμεσλ θαη ηελ αλάθιεζε θαηαιφγσλ κε ιέμεηο απφ ηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο κε ηηο
ίδηεο ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο. Παξ‘ φια απηά, ηα παηδηά κε δηαηαξαρέο ιφγνπ ήηαλ επαίζζεηα
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ζηε θσλνινγηθή νκνηφηεηα θαη ζην κήθνο ησλ ιέμεσλ. Σα απνηειέζκαηα δχν επηπιένλ
δνθηκαζηψλ έδεημαλ φηη ε θησρή κλεκνληθή επίδνζε απηψλ ησλ παηδηψλ ήηαλ απίζαλν λα
νθείιεηαη ζε κεησκέλε αληηιεπηηθή επεμεξγαζία ή αξγνχο ξπζκνχο άξζξσζεο. Έηζη
ινηπφλ πξφηεηλαλ φηη έλα έιιεηκκα ζηε θσλνινγηθή απνζήθεπζε ηεο εξγαδφκελεο
κλήκεο κπνξεί λα εληζρχεη ηε θαθή κλεκνληθή επίδνζε ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρέο
ιφγνπ, αιιά θαη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε γισζζηθή ηνπο εμέιημε.
Οη De Beni, Palladino, Pazzaglia θαη Cornoldi (1998) κειέηεζαλ ηελ ππφζεζε φηη ε
ηθαλφηεηα αλαζηνιήο επεμεξγαζκέλσλ θαη άζρεησλ πιεξνθνξηψλ ζα κπνξνχζε λα
επεξεάζεη ηελ επίδνζε ζηε δνθηκαζία ηεο αθξφαζεο (Daneman & Carpenter,1980) θαη λα
παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε θαηαλφεζε θεηκέλνπ. ε δχν πεηξάκαηα, δνθηκαζίεο
αθξφαζεο θαη εξγαδφκελεο κλήκεο ρνξεγήζεθαλ ζε 2 νκάδεο λεαξψλ ελειίθσλ, κε
ρακειή θαη θαιή επίδνζε ζηε θαηαλφεζε θεηκέλνπ αληίζηνηρα. ην πξψην πείξακα, νη 22
«θησρνί» αλαγλψζηεο είραλ ζεκαληηθά πην ρακειή επίδνζε ζηε δνθηκαζία αθξφαζεο, ε
νπνία ζπλδέζεθε κε έλα πςειφηεξν αξηζκφ παξεκβνιψλ. ην δεχηεξν πείξακα, κία
δνθηκαζία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο επηλνήζεθε γηα λα αλαιχζεη πην απνηειεζκαηηθά ηελ
εκθάληζε ησλ παξεκβνιψλ ζε 15 «θησρνχο» θαη 15 θαινχο αλαγλψζηεο. Οη
ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα αθνχζνπλ έλα απμαλφκελν αξηζκφ ιέμεσλ / νλνκάησλ δψσλ θαη
ιέμεσλ πνπ δελ είραλ θακία ζρέζε κε δψα. Έπξεπε λα εληνπίζνπλ πφηε άθνπγαλ φλνκα
δψνπ θαη ζην ηέινο θάζε ζεηξάο έπξεπε λα ζπκεζνχλ ηελ ηειεπηαία ιέμε. Οη «θησρνί»
αλαγλψζηεο είραλ ζεκαληηθά πην ρακειή επίδνζε ζηε δνθηκαζία κλήκεο θαη
παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ παξεκβνιψλ, ηδηαίηεξα ζηηο ιέμεηο –νλφκαηα δψσλ.
Οκνίσο, νη Gathercole, Hitch θαη Martin (1997) θαζψο θαη νη Gathercole, Service, Hitch,
Adams θαη Martin (1999) δηεξεχλεζαλ ηε θχζε ηεο αλαπηπμηαθήο ζρέζεο ηεο
θσλνινγηθήο κλήκεο θαη ηεο γλψζεο ιεμηινγίνπ, θαη θαηά πφζν απηή πξνθχπηεη απφ ηελ
απαίηεζε ηεο άξζξσζεο κλεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ αλάθιεζε ή απφ
πξνεγνχκελεο γλσζηηθέο επεμεξγαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε θσδηθνπνίεζε θαη ζηελ
απνζήθεπζε ηνπ θσλνινγηθνχ πιηθνχ. Ζ ζρέζε θσλνινγηθήο κλήκεο θαη ιεμηινγίνπ
βξέζεθε λα είλαη ηζρπξή ζηε ζεηξηαθή αλαγλψξηζε ςεπδνιέμεσλ θαη ζηελ αλάθιεζή
ηνπο, γεγνλφο πνπ επηβεβαίσζε ηελ άπνςε φηη νη ηθαλφηεηεο ηεο θσλνινγηθήο κλήκεο
είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ εθκάζεζε ιεμηινγίνπ θαη φρη νη ηθαλφηεηεο παξαγσγήο
ιφγνπ.
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Οη Chiappe, Siegel θαη Hasher (2000) κειέηεζαλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο εξγαδφκελεο
κλήκεο, ηνπ αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο ζε 966 άηνκα,
ειηθίαο 6-49 εηψλ.Υνξεγήζεθαλ ηππνπνηεκέλε δνθηκαζία αλαγλψξηζεο ιέμεσλ θαη
δνθηκαζία εξγαδφκελεο

κλήκεο

(αθξφαζε),

θαζψο εξεπλήζεθαλ θαη ζθάικαηα

παξεκβνιψλ, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί αλ ηα ειιείκκαηα ζηελ εξγαδφκελε κλήκε
ζπλδένληαλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο πξφζβαζεο, δηαγξαθήο ή ειιεηκάησλ ηνπ αλαζηαιηηθνχ
ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα ειιείκκαηα ζηελ εξγαδφκελε κλήκε ήηαλ
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε. Απηά ηα ειιείκκαηα ίζσο
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο πξφζβαζεο θαη αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ.
Οη Gathercole, Alloway, Willis θαη Adams (2006) δηεξεχλεζαλ ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ
ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ζηελ αλάγλσζε θαη ζηα καζεκαηηθά θαζψο
θαη ηνπο πηζαλνχο δηακεζνιαβεηηθνχο παξάγνληεο ηεο ξεπζηήο επθπΐαο, ησλ ιεθηηθψλ
ηθαλνηήησλ, ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο θαη ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζε 46 παηδηά
ειηθίαο 6-11 εηψλ, ηα νπνία θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα ζρνιεία ηεο Β.Α. Αγγιίαο θαη
παξνπζίαδαλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε. ην ζχλνιν ην δείγκα ραξαθηεξίζηεθε απφ
ειιείκκαηα ζηελ εξγαδφκελε κλήκε, ζηελ νπηηθνρσξηθή βξαρχρξνλε κλήκε θαη ρακειέο
βαζκνινγίεο ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο. Ζ ζνβαξφηεηα ησλ δπζθνιηψλ αλάγλσζεο εληφο
ηνπ δείγκαηνο ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ηεο ζχλζεηεο κλήκεο, ηεο
θσλνινγηθήο επίγλσζεο, ελψ ε ρακειή επίδνζε ζηα καζεκαηηθά ζπλδέζεθε κε ηηο
βαζκνινγίεο ηεο ζχλζεηεο κλήκεο, ηεο θσλνινγηθήο βξαρχρξνλεο κλήκεο θαη ηεο
θσλνινγηθήο

επίγλσζεο. Σα επξήκαηά ηνπο ππνδειψλνπλ φηη ηα ειιείκκαηα ζηελ

εξγαδφκελε κλήκε απνηεινχλ αλαζρεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη
γλψζεσλ ζηελ αλάγλσζε θαη ζηα καζεκαηηθά.
Οη Pham θαη Hasson (2014) εμέηαζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ ηεο
εξγαδφκελεο κλήκεο (ιεθηηθή θαη νπηηθν-ρσξηθή) θαη ηελ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ζε 157
παηδηά

ειηθίαο

9-12

εηψλ, ζε έλα

επξχ

θάζκα αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ.

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο, ηεο ιεθηηθήο θαη
νπηηθνρσξηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα
έδεημαλ φηη ε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε ήηαλ ηζρπξφηεξνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ζηελ
αλαγλσζηηθή επρέξεηα θαη θαηαλφεζε. Παξ‘ φια απηά, ε νπηηθνρσξηθή κλήκε επίζεο
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πξνέβιεςε αλαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη παξείρε πην κνλαδηθή δηαθχκαλζε

ζηε

θαηαλφεζε θεηκέλνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα.
Αλαθεθαιαηψλνληαο, ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ ηε δηαζχλδεζε
ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ηελ ηθαλφηεηα πξφζθηεζεο ιεμηινγίνπ θαη ηελ αλαγλσζηηθή
ηθαλφηεηα. Tα ειιείκαηα ζηε θσλνινγηθή κλήκε ζπλδένληαη κε δηαηαξαρέο ζηε
γισζζηθή αλάπηπμε. Ζ ζρέζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ηε δίγισζζε αλάπηπμε
δηεξεπλάηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα.
2.3 Δξγαδόκελε κλήκε θαη δηγισζζία
Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν αληίζεηεο ππνζέζεηο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο εξγαδφκελεο
κλήκεο θαη ηεο δηγισζζίαο. Ζ πξψηε ππφζεζε πξνηείλεη φηη ε δηγισζζία κπνξεί λα
εκπνδίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ εξγαδφκελε κλήκε,
ιφγσ ηνπ γλσζηηθνχ θνξηίνπ (cognitive load), πνπ επηβάιιεηαη απφ ηε ηαπηφρξνλε
δηαρείξηζε δχν γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ (Sweller & Chandler, 1994; Van Merrienboer &
Sweller, 2005).
Αληίζεηα, ε

δεχηεξε

ππφζεζε

πξνηείλεη

φηη

ε αλεπηπγκέλε

ηθαλφηεηα

πνπ

παξνπζηάδνπλ νη δίγισζζνη ζηελ αλαζηνιή ηεο κηαο γιψζζαο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε
δεχηεξε, ίζσο απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, γηαηί
δηαρεηξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα ηεο κε παξφκνηνπ ηχπνπ αλαζηαιηηθέο επεμεξγαζίεο
(Bialystok, Craik, Klein, & Viswanathan, 2004; Bialystok, Craik & Luk, 2008).
Έξεπλεο πνπ ζπγθξίλνπλ ηελ εξγαδφκελε κλήκε ησλ δίγισζζσλ κε απηή ησλ
κνλφγισζζσλ παξνπζηάδνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην αλ νη
δίγισζζνη απνιακβάλνπλ έλα πιενλέθηεκα ζηελ εξγαδφκελε κλήκε ζε ζρέζε κε ηνπο
κνλφγισζζνπο.
Oη Da Fontoura θαη Siegel (1995) κειέηεζαλ ηε θχζε ηεο γιψζζαο, ηεο κλήκεο θαη ησλ
δεμηνηήησλ αλάγλσζεο ζε 37 δίγισζζνπο καζεηέο, ειηθίαο 9-12 εηψλ. Ζ αγγιηθή γιψζζα
ήηαλ ε γιψζζα ηεο πιεηνςεθίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ε
Πνξηνγαιηθή ήηαλ ε γιψζζα πνπ κηινχζαλ ηα παηδηά ζην ζπίηη.Όια ηα παηδηά είραλ
παξαθνινπζήζεη έλα Πξφγξακκα Γισζζψλ Κιεξνλνκηάο ζην ζρνιείν, φπνπ κάζαηλαλ
λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ Πνξηνγαιηθά. Οη δνθηκαζίεο αλάγλσζεο ςεπδνιέμεσλ θαη
κλήκεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζηηο δχν γιψζζεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ (67%)
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είραλ κέζν φξν επάξθεηαο θαη ζηηο δχν γιψζζεο. Σα παηδηά πνπ είραλ ρακειφ ζθφξ ζηελ
αλάγλσζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, είραλ επίζεο ρακειφ ζθφξ θαη ζηελ αλάγλσζε ηεο
Πνξηνγαιηθήο.Δπίζεο νη δίγισζζνη καζεηέο, πνπ δελ είραλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε,
δελ δηέθεξαλ απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ ησλ κνλφγισζζσλ, εθηφο απφ ηηο ρακειφηεξεο
βαζκνινγίεο πνπ είραλ ζηε δνθηκαζία ζπληαθηηθήο επίγλσζεο ηεο Αγγιηθήο. Σν ίδην
απνηέιεζκα παξνπζηάζηεθε θαη ζηηο νκάδεο δίγισζζσλ θαη κνλφγισζζσλ κε εηδηθέο
δπζθνιίεο αλάγλσζεο. Έηζη ινηπφλ ζπκπέξαλαλ φηη νπνηαζδήπνηε κνξθήο δπζθνιίεο
ζηελ αλάγλσζε θαη ζηηο δχν γιψζζεο

ζπλδέεηαη

κε ειιείκκαηα ζηε θσλνινγηθή

επεμεξγαζία.
Οη Martin-Rhee θαη Bialystok (2008) εξεχλεζαλ ην πιενλέθηεκα ηεο δηγισζζίαο ζηελ
εξγαδφκελε κλήκε θαη δηαπίζησζαλ φηη απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ηνπ κλεκνληθνχ
έξγνπ.ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξν έιεγρν ηεο πξνζνρήο, νη δίγισζζνη
θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα εξγαδφκελεο κλήκεο απφ ηνπο
κνλφγισζζνπο (Engle, 2002; Kane, Bleckley, Conway & Engle, 2001).
Παξνκνίσο, νη Yang, Yang, Ceci θαη Wang (2005) ζχγθξηλαλ ηηο επηδφζεηο ηεο
εξγαδφκελεο κλήκεο αγγιφθσλσλ θαη δίγισζζσλ (Αγγιηθή θαη Κνξεάηηθε γιψζζα)
θνηηεηψλ ζε ζπλζήθεο παξεκπφδηζεο ηεο πξνζνρήο θαζψο θαη ζε ζπλζήθεο ελίζρπζεο
ηεο, γηα λα δηεξεπλήζνπλ πψο ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάγθεο γηα γλσζηηθφ έιεγρν, ζα
κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη νη
δίγισζζνη είραλ ζεκαληηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηηο ζπλζήθεο παξεκπφδηζεο ηεο
πξνζνρήο, γεγνλφο πνπ ηνπο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δίγισζζνη εκθαλίδνπλ
θαιχηεξε εξγαδφκελε κλήκε, φηαλ απαηηείηαη

έιεγρνο ηεο πξνζνρήο γηα ηε

δηεθπεξαίσζε ηνπ γλσζηηθνχ έξγνπ.
Οη Morales, Calvo θαη Bialystok (2013) ζε δχν κειέηεο ηνπο, ζχγθξηλαλ ηελ επίδνζε ησλ
κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ παηδηψλ ζε γλσζηηθά έξγα πνπ απαηηνχζαλ δηαθνξεηηθά
επίπεδα εξγαδφκελεο κλήκεο.
ηε πξψηε κειέηε, 56 παηδηά, ειηθίαο 5 ρξφλσλ, εθηέιεζαλ κηα δνθηκαζία ηχπνπ Simon,
ε νπνία ρεηξαγσγνχζε ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ζπγθξίλνληαο ηηο
ζπλζήθεο κε βάζε δχν θαη ηέζζεξηο θαλφλεο, θαζψο επίζεο ρεηξαγσγνχζε θαη ηηο
απαηηήζεηο

επίιπζεο

ζπγθξνχζεσλ,

ζπγθξίλνληαο

ζπλζήθεο

πνπ

πεξηείραλ

ζπγθξνπζηαθέο δηεξγαζίεο, κε εθείλεο πνπ δελ είραλ.Σα δίγισζζα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ
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πην γξήγνξα απ‘ φηη ηα κνλφγισζζα ζ‘ φιεο ηηο ζπλζήθεο θαη ήηαλ πην αθξηβή ζηελ
αληηκεηψπηζε επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, επηβεβαηψλνληαο έηζη έλα πιενλέθηεκα ζε
νξηζκέλεο πηπρέο ηεο εθηειεζηηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο.
ηε δεχηεξε κειέηε, 125 παηδηά (5 ή 7 ρξφλσλ) εθηέιεζαλ έλα ρσξνηαμηθφ έξγν, ην νπνίν
ρεηξαγσγνχζε

άιιεο

πηπρέο

ηεο

εθηειεζηηθήο

ιεηηνπξγίαο, ρξεζηκνπνηψληαο

ηαπηφρξνλε ή δηαδνρηθή παξνπζίαζε αληηθεηκέλσλ. Σα δίγισζζα παηδηά είραλ θαιχηεξε
επίδνζε απφ ηα κνλφγισζζα, ζπλνιηθά. Καη νη δχν κειέηεο επηβεβαίσζαλ ηελ ππεξνρή
ησλ δίγισζζσλ ζηελ εξγαδφκελε κλήκε, φηαλ ην γλσζηηθφ έξγν πνπ εθηειείηαη, απαηηεί
πξφζζεηεο δηεξγαζίεο ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Οη Blom, Küntay, Messer, Verhagen θαη Leseman (2014) δηεξεχλεζαλ επίζεο αλ ηα
δίγισζζα παηδηά ππεξηεξνχλ απφ ηα κνλφγισζζα ζε δνθηκαζίεο ιεθηηθήο θαη
νπηηθνρσξηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο. Δπηπιένλ δηεξεπλήζεθαλ νη ζρέζεηο ηεο γισζζηθήο
επάξθεηαο κε ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζπίηη θαη ηελ εξγαδφκελε κλήκε. Σα
δίγισζζα παηδηά ζηε Σνπξθηθή-Οιιαλδηθή γιψζζα (n=68) πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο
ρακεινχ θνηλσληθνχ-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ θαη είραλ κηθξφηεξν ιεμηιφγην ζηελ
Οιιαλδηθή απ‘ φηη ηα κνλφγισζζα Οιιαλδηθήο θαηαγσγήο (n =52). Γηαπηζηψζεθε φηη ηα
δίγισζζα παηδηά ζηε Σνπξθηθή-Οιιαλδηθή γιψζζα ππεξηεξνχζαλ ζηηο δνθηκαζίεο
ιεθηηθήο θαη νπηηθνρσξηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο, φηαλ ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν
θαη ην ιεμηιφγην ήηαλ ππφ έιεγρν, θπξίσο ζηηο δνθηκαζίεο πνπ απαηηνχζαλ επεμεξγαζία
θαη φρη απιψο απνζήθεπζε. Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ γλσζηηθά
πιενλεθηήκαηα ζε δίγισζζνπο πιεζπζκνχο ρακεινχ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ,
ην νπνίν ππνλνεί φηη ηα νθέιε ζηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία επνπηεχνληαη απφ ηε
δηγισζζηθή επάξθεηα.
Παξνκνίσο νη Engel de Abreu, Cruz-Santos, Tourinho, Martin θαη Bialystok (2012)
δηεξεχλεζαλ θαηά πφζν ην γλσζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο δηγισζζίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ
εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία

ηζρχεη γηα κηθξά παηδηά ρακεινχ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ

επηπέδνπ θαη αλ λαη, ηφηε πνηέο ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο επεξεάδνληαη. Οη
ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 40 δίγισζζα παηδηά ζηε Πνξηνγαιηθή θαη Λνπμεκβνπξγηαλή
γιψζζα, ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη
40 κνλφγισζζα Πνξηνγαιηθήο πξνέιεπζεο, ηα νπνία νινθιήξσζαλ δνθηκαζίεο ηεο
νπηηθνρσξηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο, ηεο αθεξεκέλεο αηηηνιφγεζεο, ηεο επηιεθηηθήο
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πξνζνρήο θαη ηεο θαηαζηνιήο παξεκβνιψλ. Οη δίγισζζνη είραλ θαιχηεξε επίδνζε απφ
ηνπο κνλφγισζζνπο, ην νπνίν απνδεηθλχεη φηη ην πιενλέθηεκα ηεο δηγισζζίαο νχηε
ζπγρέεηαη νχηε πεξηνξίδεηαη απφ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο.
Παξ‘ φια απηά ζηηο δνθηκαζίεο ηεο νπηηθνρσξηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο δελ
παξαηεξήζεθε θακία δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο κνλφγισζζνπο θαη ηνπο δίγισζζνπο.
Αληηζέησο,ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ απνηπγράλνπλ λα δηαπηζηψζνπλ πιενλέθηεκα ζηε
ιεηηνπξγία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ησλ δίγισζζσλ.
Ζ Engel de Abreu (2011) κειέηεζε κνλφγισζζα θαη δίγισζζα παηδηά ηνπ
Λνπμεκβνχξγνπ, ηα νπνία ηαπηφρξνλα κάζαηλαλ θαη κηα άιιε γιψζζα απφ ηε γέλλεζή
ηνπο (γαιιηθά, γεξκαληθά, νιιαλδηθά, θ.η.ι). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ παηδηά
ειηθίαο έμη, επηά θαη νθηψ εηψλ, επηιεγκέλα ζχκθσλα κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηα
νπνία κειεηήζεθαλ ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Σα παηδηά ζπγθξίζεθαλ ζε
δχν

δνθηκαζίεο

ηεο

εξγαδφκελεο

κλήκεο,

πνπ

πξνζαξκφζηεθαλ

απφ

ηελ

Απηνκαηνπνηεκέλε Γνθηκαζία Δθηίκεζεο ηεο Δξγαδφκελεο Μλήκεο [AWMA]
(Alloway, 2007). ηε πξψηε δνθηκαζία, νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα κεηξήζνπλ ηνπο
θχθινπο ζε κηα δηαδνρηθή ζεηξά απφ εηθφλεο, πνπ πεξηείραλ ηξίγσλα θαη θχθινπο. Ζ
απφδνζε κεηξήζεθε ζην ηέινο θάζε δνθηκαζίαο, κε ηελ αλάθιεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
θχθισλ πνπ ππήξραλ ζε θάζε εηθφλα θαη

κε ηελ ίδηα ζεηξά κε ηελ νπνία

παξνπζηάζηεθαλ. Οη ζπκκεηέρνληεο επίζεο εθηέιεζαλ κηα δνθηκαζία αληίζηξνθεο
αλάθιεζεο ςεθίσλ. Οη αλαιχζεηο δελ έδεημαλ θαλέλα πιενλέθηεκα ησλ δίγισζζσλ ζε
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ησλ δνθηκαζηψλ.
Οη Bonifacci, Giombini, Bellocchi, θαη Contento (2011) αμηνιφγεζαλ θαηά πφζν ην
δίγισζζν πιενλέθηεκα ζε κε ιεθηηθά έξγα ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί θαιχηεξα σο
έλα γεληθφ πεδίν ή πην ζπγθεθξηκέλν. ηε πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ, ζα
γηλφηαλ πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ νη βαζηθέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη.
Γίγισζζνη θαη κνλφγισζζνη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν ειηθηαθέο νκάδεο
(παηδηά, λένη) θαη εθηέιεζαλ κηα ζεηξά δνθηκαζηψλ, πνπ απνηεινχληαλ απφ ζηνηρεηψδε
γλσζηηθά έξγα.Απηά ήηαλ:έλα έξγν επηινγήο ρξφλνπ αληίδξαζεο, δχν έξγα εξγαδφκελεο
κλήκεο (κε αξηζκνχο θαη ζχκβνια) θαη έλα έξγν πξφβιεςεο.Σα δίγισζζα παηδηά δελ
δηέθεξαλ, εθηφο απφ ην έξγν ηεο πξφβιεςεο, φπνπ βξέζεθε νη δίγισζζνη λα είλαη
ηαρχηεξνη θαη πην αθξηβείο.
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Οη Namazi θαη Thordardottir (2010) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο εξγαδφκελεο
κλήκεο θαη ηεο νπηηθά ειεγρφκελεο πξνζνρήο, ζε κηθξά δίγισζζα θαη κνλφγισζζα
παηδηά. Γεθαπέληε κνλφγισζζα παηδηά Γαιιηθήο πξνέιεπζεο, 15 κνλφγισζζα Αγγιηθήο
πξνέιεπζεο θαη 15 πξψηκα δίγισζζα ζηελ Αγγιηθή θαη Γαιιηθή εθηέιεζαλ έξγα
ιεθηηθήο βξαρχρξνλεο, ιεθηηθήο εξγαδνκέλεο θαη νπηηθήο κλήκεο θαζψο θαη έξγα
νπηηθψο ειεγρφκελεο πξνζνρήο. Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ζηε
γιψζζα ζπιιέρζεθαλ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπίζεο αμηνινγήζεθαλ νη
γισζζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ζηα δχν γισζζηθά ζπζηήκαηα. Γίγισζζν πιενλέθηεκα
δελ βξέζεθε. Γίγισζζα θαη κνλφγισζζα παηδηά αγλφεζαλ επηηπρψο ηελ αληηιεπηηθή
απφζπαζε πξνζνρήο ζην έξγν ηνπ Simon. Δπηπξφζζεηα ε νπηηθή εξγαδφκελε κλήκε
ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ηελ νπηηθψο ειεγρφκελε πξνζνρή.
Ζ Bialystok (2009) αλαθέξεη φηη δελ είλαη ζαθέο εθ ησλ πξνηέξσλ φηη ε δηγισζζία
επεξεάδεη ηελ εξγαδφκελε κλήκε. Ζ δηγισζζηθή επάξθεηα θαη ηδηαίηεξα ε πξφζβαζε ζην
ιεμηιφγην, φπσο επίζεο θαη ν έιεγρνο πξνζνρήο, φζνλ αθνξά ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ
απφ ηα αληαγσληδφκελα γισζζηθά ζπζηήκαηα, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
παξαγσγή ιφγνπ απφ ηνπο δίγισζζνπο. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ 190 δίγισζζα θαη κνλφγισζζα παηδηά, ηα νπνία έπξεπε λα αλαθαιέζνπλ
απμαλφκελν αξηζκφ νλνκάησλ δψσλ, δελ παξνπζίαζαλ θακκία δηαθνξά ζηε βξαρχρξνλε
κλήκε.
Μηα ζχλζεηε αλάιπζε απφ δηάθνξεο έξεπλεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 544 κνλφγισζζνη
θαη δίγισζζνη, είηε παηδηά ή ελήιηθεο θαη νη νπνίνη εθηέιεζαλ έλα απιφ έξγν εξγαδφκελεο
κλήκεο, δελ έδεημε θακκηά δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. ‘ απηή ηελ πεξίπησζε, νη
ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα αθνχζνπλ ιέμεηο, πνπ απμάλνληαλ ζηνλ αξηζκφ ζηαδηαθά θαη
λα ηηο αλαθαιέζνπλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά ή δηςήθηνπο αξηζκνχο θαη λα ηνπο
αλαθαιέζνπλ κε αχμνπζα αθνινπζία. Έηζη ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ
ζχλζεησλ αλαιχζεσλ δελ επηβεβαίσζαλ ηε βειηίσζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζηνπο
δίγισζζνπο,

παξ‘ φιν πνπ απηή απνηειεί ζπζηαηηθφ θνκκάηη ηεο εθηειεζηηθήο

ιεηηνπξγίαο.
Δπίζεο, νη Bialystok, Craik

θαη

Freedman

(2007) ζέινληαο λα δηεξεπλήζνπλ ηη

ζπκβαίλεη ζε κε ιεθηηθά έξγα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, δεκηνχξγεζαλ κηα κε ιεθηηθή
δνθηκαζία, ε νπνία παξνπζίαδε

δηαθνξνπνηήζεηο
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σο

πξνο ηηο

απαηηήζεηο ηνπ

εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ. Καη γηα ηα παηδηά θαη γηα ηνπο ελήιηθεο, νη κνλφγισζζνη θαη νη
δίγισζζνη είραλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζηελ αλάθιεζε ζε απιέο ζπλζήθεο, φηαλ φκσο νη
απαηηήζεηο ηνπ εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ απμάλνληαλ, θαζηζηψληαο πην δχζθνιν ην έξγν γηα
ηελ εξγαδφκελε κλήκε, νη δίγισζζνη δηαηήξεζαλ ην επίπεδν ηεο απφδνζήο ηνπο
θαιχηεξα απ‘ φηη νη κνλφγισζζνη. Έηζη ινηπφλ ε δηαθνξά δελ ήηαλ ζηε κλήκε, αιιά
κάιινλ ζηηο απαηηήζεηο γηα πεξηζζφηεξν έιεγρν θαη αλαζηνιή.
Οη Miyake θαη Friedman (2012) πξφηεηλαλ έλα θαηλνχξγην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηηο
εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ην πιαίζην ηεο ελφηεηαο θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο (unity and
diversity),δει. έλα ζχζηεκα απφ ζπζρεηηδφκελεο αιιά θαη ηαπηφρξνλα μερσξηζηέο
ιεηηνπξγίεο. χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε εξγαδφκελε κλήκε
απηφκαηα επεξεάδεηαη απφ νπνηαδήπνηε εκπεηξία, ε νπνία επεξεάδεη ην εθηειεζηηθφ
ζχζηεκα ειέγρνπ. ην πξψην θεθάιαην, έγηλε αλαθνξά ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε
δηγισζζία ζηελ αλάπηπμε ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο. χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ
πιαίζην ησλ Miyake θαη Friedman, ε εξγαδφκελε κλήκε σο ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν
ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα επεξεάδεηαη θαη απηή απφ ηε δηγισζζία. Παξ‘
φια απηά νη

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, παξνπζηάδνπλ αζαθή απνηειέζκαηα ή

αληηθξνπφκελα θαη έηζη ινηπφλ δελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε κε βεβαηφηεηα φηη ε
εξγαδφκελε κλήκε βειηηψλεηαη απφ ηελ επίδξαζε ηεο δηγισζζίαο.
2.3.1 Δξγαδόκελε κλήκε θαη Πξόζθηεζε ιεμηινγίνπ / Αλάγλσζε ζηε Γ2.
ηελ ελφηεηα 2.1 αλαθεξζήθακε ζην κνληέιν κλήκεο ησλ Baddeley θαη Hitch (1974) θαη
ην νπνίν πηνζεηνχκε ζηελ έξεπλά καο. Σν κνληέιν απηφ απνηειείηαη απφ ηε θεληξηθή
εθηειεζηηθή κνλάδα, ην θσλνινγηθφ θχθισκα, ην νπηηθνρσξηθφ ζεκεησκαηάξην θα ην
ξπζκηζηή επεηζνδίσλ. Σν θσλνινγηθφ θχθισκα δηαρεηξίδεηαη θσλνινγηθέο θαη ιεθηηθέο
πιεξνθνξίεο.
Οη Baddeley, Gathercole θαη Papagno (1998) ζε κηα αλαζθφπεζε εξεπλψλ γηα ηελ
εθκάζεζε ιεμηινγίνπ απφ ελήιηθεο θαη παηδηά, λεπξνςπρνινγηθνχο αζζελείο αιιά θαη
εηδηθά αλαπηπζζφκελνπο πιεζπζκνχο, δηαπίζησζαλ πσο ην θσλνινγηθφ θχθισκα παίδεη
δσηηθφ ξφιν ζηελ εθκάζεζε λέσλ θσλεκάησλ, θσλνινγηθψλ ζρεκάησλ θαη ιέμεσλ. Οη
εξεπλεηέο πξφηεηλαλ φηη ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ θσλνινγηθνχ θπθιψκαηνο είλαη ε
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απνζήθεπζε άγλσζησλ ερεηηθψλ κνηίβσλ, ελψ ηαπηφρξνλα πην κφληκα θσλεηηθά αξρεία
κλήκεο θαηαζθεπάδνληαη.
Οη Ellis θαη Sinclair (1996) ππνζηήξημαλ φηη ε εξγαδφκελε κλήκε ζπκκεηέρεη ελεξγά
ζηελ απφθηεζε ηεο γιψζζαο, θαζψο α) έλα κεγάιν κέξνο ηεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο
είλαη ε εθκάζεζε γισζζηθψλ αθνινπζηψλ β) ε εξγαδφκελε κλήκε επηηξέπεη ηε
βξαρππξφζεζκε δηαηήξεζε ηεο αθνινπζίαο πιεξνθνξηψλ θαη γ) ε βξαρππξφζεζκε
επαλάιεςε ησλ γισζζηθψλ αθνινπζηψλ πξνάγεη ηελ εδξαίσζή ηνπο ζηε καθξφρξνλε
κλήκε. Παξνπζίαζαλ έλα πείξακα πνπ δηεξεπλνχζε ην ξφιν ηεο αξζξσηηθήο επαλάιεςεο
εθθξάζεσλ μέλεο γιψζζαο γηα ηελ απφθηεζε

απηήο. χγθξηλαλ ηελ εθκάζεζε ηεο

Οπαιηθήο γιψζζαο σο μέλεο αλάκεζα ζε άηνκα, ηα νπνία ελζαξξχλνληαλ λα
επαλαιακβάλνπλ θαηλνχξγηεο

γισζζηθέο

εθθξάζεηο

θαη

ζε

εθείλα πνπ

ηνπο

απαγνξεχνληαλ λα ηηο εθθέξνπλ κε ηε ιεγφκελε αξζξσηηθή θαηαζηνιή. Μηα ηξίηε νκάδα
αηφκσλ απνηεινχζε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Σα άηνκα απηά παξέκελαλ ζησπειά θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ζηε γιψζζα, κπνξψληαο βέβαηα λα επαλαιάβνπλ ηηο γισζζηθέο
εθθξάζεηο απφ κέζα ηνπο. Αμηνινγήζεθαλ: α) σο πξνο ηε πξφζιεςε ηεο γιψζζαο, ε
δπλαηφηεηα λα κεηαθξαζηνχλ κεκνλσκέλεο ιέμεηο

θαη πνιπιεμηθέο εθθξάζεηο ζηε

κεηξηθή Αγγιηθή, β) σο πξνο ηελ παξαγσγή, ε δπλαηφηεηα λα ζπκνχληαη ηηο ιέμεηο θαη
θξάζεηο ηεο μέλεο γιψζζαο θαη λα ηηο πξνθέξνπλ ζσζηά θαη γ) ε δπλαηφηεηα λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξίπινθε γξακκαηηθή δνκή.Γηαπίζησζαλ φηη ηα άηνκα πνπ
αλαγθάζηεθαλ λα επαλαιάβνπλ ηηο μέλεο γισζζηθέο εθθξάζεηο είραλ θαιχηεξε επίδνζε
ζε φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα.Έηζη ινηπφλ ε βξαρππξφζεζκε απνζήθεπζε θαη νη
επαλαιήςεηο επηηξέπνπλ ηελ εδξαίσζε καθξφρξνλεο γισζζηθήο αθνινπζίαο.
Ζ Fortkamp (1999) εμέηαζε αλ ε ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζπζρεηίδεηαη κε
ηε παξαγσγή ιφγνπ ζηε Γ2, φηαλ απηή νκηιείηαη άπηαηζηα. Βαζίζηεθε ζηε Daneman
(1980), ε νπνία πξφηεηλε φηη νη αηνκηθέο δηαθνξέο ζηε θαηαλφεζε θεηκέλνπ
ζπζρεηίδνληαη κε δηαθνξέο ζηε ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ηδηαίηεξα ζηελ
ηζνξξνπία πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο απνζεθεπηηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο θαη απηέο ηεο
επεμεξγαζίαο. Όηαλ νη ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο, ηφηε κεηψλεηαη
ε πνζφηεηα ησλ πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνζεθεχνληαη ζηελ εξγαδφκελε κλήκε.
ηελ έξεπλά ηεο ζπκκεηείραλ 16 νκηινχληεο άπηαηζηα ηελ Αγγιηθή γιψζζα σο Γ2.
Αμηνινγήζεθε ε εξγαδφκελε κλήκε κε δνθηκαζίεο βαζκνλφκεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ
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θαη ηεο αλάγλσζεο ζηελ Αγγιηθή θαη Πνξηνγαιηθή γιψζζα.Σα απνηειέζκαηα
επηβεβαίσζαλ ηε δηαζχλδεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ην είδνο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν
πξνυπνζέηεη φηη ε ηθαλφηεηα απηή είλαη ιεηηνπξγηθή θαη πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επίδνζε ηνπ αηφκνπ ζηηο ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο, πνπ
ζρεηίδνληαη φκσο κε ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ έξγν.
Οη Martin θαη Ellis (2012) αλέιπζαλ ηε ζρέζε ηεο βξαρχρξνλεο θσλνινγηθήο κλήκεο
θαη ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ην ιεμηιφγην θαη ηελ εθκάζεζε γξακκαηηθψλ θαλφλσλ ζε
κηα ηερλεηή μέλε γιψζζα. Ζ επαλάιεςε θαη αλαγλψξηζε ςεπδνιέμεσλ θαζψο θαη ε
αθνπζηηθή ηθαλφηεηα (Listening Span) ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο
κλήκεο.Οη ζπκκεηέρνληεο έκαζαλ ηνλ εληθφ αξηζκφ ιέμεσλ κίαο ηερλεηήο μέλεο γιψζζαο,
πξηλ εθηεζνχλ ζην πιεζπληηθφ αξηζκφ απηψλ ησλ ιέμεσλ κέζα ζε πξνηάζεηο.
Διέγρζεθαλ γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εθαξκφδνπλ ηηο γξακκαηηθέο κνξθέο θαη λα ηηο
γεληθεχνπλ ζε λέεο πξνηάζεηο.Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ αλεμάξηεηεο επηδξάζεηο ηεο
βξαρχρξνλεο θσλνινγηθήο κλήκεο θαη ηεο εξγαδφκελεο

κλήκεο

ζηελ εθκάζεζε

ιεμηινγίνπ θαη γξακκαηηθψλ θαλφλσλ ηεο Γ2.
Ζ Service (1992) ρξεζηκνπνίεζε ηξείο δνθηκαζίεο γηα ηε πξφβιεςε εθκάζεζεο ηεο
Αγγιηθήο γιψζζαο απφ παηδηά Φηιαλδηθήο θαηαγσγήο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ
ηξηψλ εηψλ.Οη δνθηκαζίεο πεξηειάκβαλαλ επαλάιεςε ςεπδνιέμεσλ πνπ ερνχζαλ είηε
ζαλ θηιαλδηθέο ή ζαλ αγγιηθέο, αληηγξαθή ςεπδνιέμεσλ πνπ έκνηαδαλ κε θηιαλδηθέο ή
αγγιηθέο ρσξίο λα ηηο βιέπνπλ θαη ζχγθξηζε ζπληαθηηθψλ-ζεκαζηνινγηθψλ δνκψλ, φπνπ
νη καζεηέο έπξεπε λα βξνχλ δεπγάξηα κε παξφκνηα ζπληαθηηθή δνκή απφ δχν ζχλνια
πξνηάζεσλ ζηε Φηιαλδηθή γιψζζα. Οη ζπζρεηίζεηο ησλ βαζκνινγηψλ ζηηο δνθηκαζίεο κε
ηνπο βαζκνχο ζηελ Αγγιηθή

Γιψζζα

θαη

ηα

Μαζεκαηηθά

επηβεβαίσζαλ

ηε

δηαζχλδεζε ηε επαλάιεςεο θαη ηεο αθξίβεηαο ζηελ αληηγξαθή κε ηελ εθκάζεζε ηεο
μέλεο

γιψζζαο.πκπέξαλε

ινηπφλ

φηη

ε

ηθαλφηεηα

εθπξνζψπεζεο

άγλσζηνπ

θσλνινγηθνχ πιηθνχ ζηελ εξγαδφκελε κλήκε απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ απφθηεζε λέσλ
ιέμεσλ θαηά ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ.
Οκνίσο, νη Abu-Rabia θαη Siegel (2002) αμηνιφγεζαλ ηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο,
γιψζζαο θαη κλήκεο ζε 56 δίγισζζα παηδηά Αξαβηθήο θαηαγσγήο, ειηθίαο 9-14 εηψλ,
πνπ ε θχξηα γιψζζα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ήηαλ ε Αγγιηθή.Όια ηα παηδηά είραλ
παξαθνινπζήζεη Πξφγξακκα Γισζζψλ Κιεξνλνκηάο ζε ζρνιεία ηνπ Σνξφλην, φπνπ
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είραλ κάζεη λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ αξαβηθά. Οη δνθηκαζίεο αλάγλσζεο ιέμεσλ,
ςεπδνιέμεσλ θαη εξγαδφκελεο κλήκεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζηηο δχν γιψζζεο.Όια ηα
παηδηά είραλ επάξθεηα θαη ζηηο δχν γιψζζεο.Παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο
ζηηο δνθηκαζίεο αλάγλσζεο ιέμεσλ θαη ςεπδνιέμεσλ ζε θάζε γιψζζα μερσξηζηά αιιά
θαη κεηαμχ ησλ δχν γισζζψλ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ππφζεζε ηνπ Cummins
(1979).Δπίζεο νη δνθηκαζίεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη ζηηο δχν γιψζζεο παξνπζίαζαλ
ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ αλάγλσζε, εθηφο απφ ηηο κε
ιεθηηθέο δνθηκαζίεο. Οη θησρνί αλαγλψζηεο ζηελ Αξαβηθή γιψζζα είραλ ρακειφηεξεο
βαζκνινγίεο ζε φιεο ηηο γισζζηθέο δνθηκαζίεο, εθηφο απφ ηηο κε ιεθηηθέο.
Οη Swanson, Orosco, Lussier, Gerber θαη Guzman-Orth (2011) δηεξεχλεζαλ αλ ε
ζπκβνιή ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζηελ απφθηεζε θαη αλάγλσζε ηεο Γ2 είρε ζρέζε
κε ηελ επίδνζε ηεο επεμεξγαζίαο ζε θσλνινγηθφ επίπεδν ή κε εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο,
αλεμάξηεηεο απφ ηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία. Πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζεηξά γλσζηηθψλ
δνθηκαζηψλ (βξαρχρξνλε κλήκε, εξγαδφκελε κλήκε, ηαρεία νλνκαηνδνζία, ιεμηιφγην θαη
αλάγλσζε) ζε παηδηά δεκνηηθνχ Ηζπαληθήο θαηαγσγήο κε γιψζζα πιεηνςεθίαο θαη
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ Αγγιηθή. Σα απνηειέζκαηα

έδεημαλ

φηη

ηφζν ε

βξαρχρξνλε κλήκε φζν θαη ε εξγαδφκελε κλήκε ζπλέβαιαλ ζε κνλαδηθή δηαθχκαλζε
ζηελ αλάγλσζε θαη εθκάζεζε ηεο Γ2, πέξα απφ ηε ζπκβνιή ησλ δεμηνηήησλ
θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο ηεο Γ1.
ε

φιεο ηηο έξεπλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, νη κεηξήζεηο ηεο θσλνινγηθήο θαη

εξγαδφκελεο

κλήκεο

πξαγκαηνπνηήζεθαλ

κε

δνθηκαζίεο

αλάθιεζεο

ιέμεσλ,

ςεπδνιέμεσλ θαη αξηζκψλ, νη νπνίεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ
ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο (Baddeley et al.,1998; Gathercole &
Pickering, 2000; Alloway, Gathercole, Willis & Adams, 2004; Gathercole, Pickering,
Ambridge & Wearing, 2004) θαη βαζίδνληαη ζην κνληέιν ησλ Baddeley θαη Hitch.
πλνςίδνληαο, ε εξγαδφκελε κλήκε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε έλα επξχ θάζκα
γισζζηθψλ επεμεξγαζηψλ, κε ηε θσλνινγηθή κλήκε θαη ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο
ειέγρνπ λα απνηεινχλ δσηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληεο γηα ηελ εθκάζεζε θαη ρξήζε ησλ
Γ1 θαη Γ2. Οη δηπιέο ιεηηνπξγίεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο (απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία)
πνηθίινπλ σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπο, αλάινγα κε ηηο γισζζηθέο πιεξνθνξίεο ηεο Γ2. Ζ
αιιειεπίδξαζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ (θσλνινγηθή κε εξγαδφκελε κλήκε), ν βαζκφο
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αιιειεπίδξαζεο θαη πσο απηά επηδξνχλ ζηελ εθκάζεζε
δηεξεπλεζνχλ.

48

ηεο

Γ2

ζα

πξέπεη

λα

3.Γηγισζζία θαη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.
3.1 Γηαηαξαρέο Γισζζηθήο αλάπηπμεο-Θεσξεηηθά κνληέια
Οη δηαηαξαρέο ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο απαξηίδνληαη απφ κνξθέο ζπγθεθξηκέλεο
γισζζηθήο δπζιεηηνπξγίαο πνπ δελ νθείινληαη φκσο ζε πξνβιήκαηα αθνήο, νπηηθέο
λεπξνινγηθέο ή θηλεηηθέο αλεπάξθεηεο(Kohnert, 2010).πγθεθξηκέλα δηαηαξάζζεηαη θαηά
θχξην ιφγν ε αλάπηπμε ηεο κνξθνζπληαθηηθήο δνκήο ηεο γιψζζαο ζε ζρέζε φκσο θαη κε
άιιεο πηπρέο ηεο, φπσο, ιεμηινγηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη
δπζθνιία ζηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ θαηεγνξηψλ, φπσο είλαη νη ρξφλνη
ησλ ξεκάησλ θαη νη θιίζεηο (Bedore & Pena, 2008).
Τπάξρνπλ δχν ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο
γισζζηθήο αλάπηπμεο. Ζ πξψηε βαζίδεηαη ζε γισζζνινγηθά δεδνκέλα θαη ηζρπξίδεηαη
φηη ηα παηδηά κε γισζζηθέο δηαηαξαρέο παξνπζηάδνπλ γεληθεπκέλε θαζπζηέξεζε ζηε
γισζζηθή αλάπηπμε θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο
γξακκαηηθήο. Σα πξνβιήκαηα ζηε γισζζηθή αλάπηπμε παξνπζηάδνληαη σο ζπλέπεηα
ειιείκκαηνο ή θαζπζηεξεκέλεο σξίκαλζεο ηνπ εγγελνχο ζπζηήκαηνο γηα ηελ εθκάζεζε
ηεο γιψζζαο (Van der Lely, 1997).Ζ δεχηεξε ζεσξεηηθή ππφζεζε ηζρπξίδεηαη φηη ηα
παηδηά παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε γιψζζα, επεηδή επεμεξγάδνληαη ηηο
γισζζηθέο πιεξνθνξίεο ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά ή πην αξγά απφ ηνπο ηππηθά
αλαπηπζζφκελνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο (Botting & Conti-Ramsden, 2001; Montgomery,
2003).
Οη Bishop, Adams θαη Norbury (2006) κειέηεζαλ 173 δεπγάξηα δηδχκσλ ζηελ Αγγιία,
ηα νπνία επηιέρζεζαλ ζχκθσλα κε θξηηήξηα επηθηλδπλφηεηαο λα εκθαλίζνπλ γισζζηθέο
δηαηαξαρέο.Υξεζηκνπνίεζαλ κία ζεηξά

ζηαζκηζκέλσλ δνθηκαζηψλ γιψζζαο θαη

λνεκνζχλεο, κηα δνθηκαζία επαλάιεςεο ςεπδνιέμεσλ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε
θσλνινγηθή βξαρχρξνλε κλήκε θαη δχν έξγα εθκαίεπζεο ιφγνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
ρξήζεο ηνπ ξήκαηνο. Σα

απνηειέζκαηα

ησλ

κεηξήζεσλ

ηεο

θσλνινγηθήο

βξαρχρξνλεο κλήκεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ ξεκάησλ δηέθξηλαλ ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαλ
ζε θίλδπλν αλάπηπμεο γισζζηθήο δηαηαξαρήο

απφ εθείλα πνπ δελ ζα παξνπζίαδαλ

κειινληηθά πξνβιήκαηα.Δπίζεο ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε έδεημε φηη νη παξαπάλσ
δπζιεηηνπξγίεο ήηαλ θιεξνλνκηθέο. Σα επξήκαηά ηνπο ππνδεηθλχνπλ φηη ε γιψζζα είλαη
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κηα ζχλζεηε ιεηηνπξγία πνπ εμαξηάηαη απφ πνιιαπιέο ππνθείκελεο εθηειεζηηθέο
ιεηηνπξγίεο κε δηαθξηηή γελεηηθή πξνέιεπζε.
Οη Henry, Messer θαη Nash (2012) αμηνιφγεζαλ ηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία ζε 160
παηδηά, ιακβάλνληαο ππ‘ φςηλ ηελ ειηθία, ην κε ιεθηηθφ δείθηε λνεκνζχλεο θαη ηε
ιεθηηθή ηθαλφηεηα. Απφ ηα 160 παηδηά, ηα 41 είραλ γισζζηθέο δηαηαξαρέο, ηα 31 είραλ
ρακειή επίδνζε ζηε γισζζηθή/γλσζηηθή ιεηηνπξγία, αιιά δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα
γηα γισζζηθή δπζιεηηνπξγία θαη ηα 88 ήηαλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελα κε θακία δπζθνιία
ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο.Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα παηδηά κε δηαηαξαρέο
γισζζηθήο αλάπηπμεο θαη ρακειή επίδνζε ζηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο είραλ ζεκαληηθά
ρακειφηεξε επίδνζε απφ ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα ζηηο 6 απφ ηηο 10 δνθηκαζίεο
αμηνιφγεζεο ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Οη Archibald θαη Gathercole (2006) δηεξεχλεζαλ ζε ηη βαζκφ ζπλππάξρνπλ ειιείκκαηα
ζηελ άκεζε ιεθηηθή βξαρχρξνλε κλήκε ζε 20 παηδηά, ειηθίαο 7-11 εηψλ κε εηδηθέο
γισζζηθέο δηαηαξαρέο.Σα επξήκαηά ηνπο φλησο έδεημαλ ειείκκαηα ζηε ιεθηηθή
εξγαδφκελε κλήκε,

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ

αληηκεησπίδνπλ απηά ηα παηδηά ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο.
Παξνκνίσο νη Martνn θαη Schwartz (2003) εμέηαζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο
εξγαδφκελεο κλήκεο κε ηε γισζζηθή θαηαλφεζε ζε 13 παηδηά, ειηθίαο 7-10 εηψλ, κε
δπζθνιίεο ζηε γιψζζα θαη ζε 13 παηδηά, ίδηαο ειηθίαο, ηππηθψο αλαπηπζζφκελα.
Αλαθάιπςαλ φηη ηα παηδηά κε γισζζηθέο δηαηαξαρέο είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε
επίδνζε ζηηο δηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα πξνζνρήο.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ζα πηνζεηήζνπκε ηε πξνζέγγηζε πνπ
βαζίδεηαη ζηηο ειιηπείο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζηελ αλεπάξθεηα ηεο εξγαδφκελεο
κλήκεο σο αηηίεο εκθάληζεο δηαηαξαρψλ ζηε γισζζηθή αλάπηπμε.
Πνηέο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζπλδένληαη κε ηηο δηαηαξαρέο ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο
παξακέλεη αδηεπθξίληζην, ηδηαίηεξα αλ πηνζεηήζνπκε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ Miyake
θαη Friedman (2012) ζην νπνίν αλαθέξζεθα ζηελ ελφηεηα 2.3 θαη νη νπνίνη πξνηείλνπλ
έλα πιαίζην ελφηεηαο θαη πνηθηινκνξθίαο, έλα ζχζηεκα απφ ζπζρεηηδφκελεο αιιά θαη
ηαπηφρξνλα μερσξηζηέο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο.Παξ‘ φια απηά, πξφζθαηα εξεπλεηηθά
δεδνκέλα, ζηα νπνία έγηλε αλαθνξά θαη ζηελ ππνελφηεηα 2.2.2 ζπλδένπλ ηηο δηαηαξαρέο
ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο κε ηελ εξγαδφκελε κλήκε.
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3.2 Γηγισζζία θαη δηαηαξαρέο γισζζηθήο αλάπηπμεο.
Ζ ζπλχπαξμε ηεο δηγισζζίαο κε ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε γιψζζα απνηειεί
πξφθιεζε γηα ηνπο εξεπλεηέο, ηνπο ινγνζεξαπεπηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζνλ αθνξά
ζηελ αλαγλψξηζε-δηάγλσζή ηνπο, ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε κε
ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο.
Οη γισζζηθέο δηαηαξαρέο ζε παηδηά κε δίγισζζν ππφβαζξν ππεξεθηηκνχληαη πνιιέο
θνξέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηαηί νη ηειεπηαίνη δελ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνζδνθίεο
φζνλ αθνξά ζηε δίγισζζε γισζζηθή αλάπηπμε.Άιιεο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί
ππνβαζκίδνπλ ηηο γισζζηθέο δηαηαξαρέο ζηα δίγισζζα παηδηά, γηαηί πεξηκέλνπλ λα
εληνπίζνπλ δπζθνιίεο αθνχ καζαίλνπλ κηα δεχηεξε γιψζζα (Bedore θαη Pena, 2008).
Tα παηδηά πνπ μεθηλνχλ λα καζαίλνπλ κηα δεχηεξε γιψζζα θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα ζεσξεζεί, φηη παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε
φηαλ ζπγθξίλνληαη κε ηνπο κνλφγισζζνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο.πρλά επηδεηθλχνπλ
γισζζηθά πξνθίι πνπ κνηάδνπλ κε απηά ησλ κνλφγισζζσλ παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ζηε
γισζζηθή αλάπηπμε (Paradis, 2010).
Παξ‘ φια απηά, αηνκηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ξπζκνχο εθκάζεζεο κηαο
γιψζζαο πνηθίινπλ ζην δίγισζζν πιεζπζκφ θαη ζα κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ
ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο.
Ζ Paradis (2011) αλαθέξεη σο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο: α) ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα β)
ηε κεηαθνξά κνξθνζπληαθηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηε Γ1 ζηε Γ2 θαη γ) ηε γλσζηηθή
σξηκφηεηα

πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηελ ρξνλνινγηθή ειηθία.Ζ γισζζηθή ηθαλφηεηα

πεξηιακβάλεη ηηο ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο κλήκεο, ηηο ηθαλφηεηεο αλαιπηηθήο αηηηνιφγεζεο
θαη ηηο δεμηφηεηεο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ θαη απνηειεί πξνγλσζηηθφ δείθηε επηηπρίαο
ζηελ εθκάζεζε μέλεο γιψζζαο απφ ελήιηθνπο ( Dörnyei & Skehan, 2003).
Ωο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, ε Paradis (2011) νξίδεη απηνχο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε
πνζφηεηα αιιά θαη ηε πνηφηεηα ηνπ γισζζηθνχ εηζαγφκελνπ πνπ ην παηδί ιακβάλεη ζηε
γιψζζα-ζηφρν (Γ2). Ζ πνζφηεηα κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα
ηεο έθζεζεο ζηελ Γ2 ή δηαθνξέο σο πξνο ηελ έθζεζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ
θνηλσλία θαη ζην ζπίηη. Όζνλ αθνξά ζηε πνηφηεηα, δηαθνξνπνηήζεηο θαηά ηελ επαθή κε
νκηιεηέο ηεο Γ1, πινχζην γισζζηθφ εηζαγφκελν πνπ απνθηήζεθε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ
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φπσο ε αλάγλσζε θαη ζπλνκηιεηέο πνπ πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμεο ηεο γιψζζαο ζα
κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο απφθηεζεο ηεο Γ2.
Οη Bohman, Bedore, Peña, Mendez-Perez θαη Gillam (2010) δηεξεχλεζαλ ηνπο
παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ απφθηεζε ηεο Αγγιηθήο θαη Ηζπαληθήο γιψζζαο ζε 757
παηδηά Ηζπαληθήο θαηαγσγήο πξνζρνιηθήο ειηθίαο.Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο
έδεημαλ φηη ζεηηθνί παξάγνληεο ήηαλ ην γισζζηθφ εηζαγφκελν θαη εμαγφκελν, ε ειηθία
έλαξμεο ηεο έθζεζεο ζηε Γ2, ε κφξθσζε ησλ γνλέσλ αιιά θαη ε πεξηνρή ηνπ
ζρνιείνπ.
Οη Scheele et al. (2010) δηεξεχλεζαλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο
ζην ζπίηη θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ζε δείγκα κνλφγισζζσλ παηδηψλ κε κεηξηθή ηελ Οιιαλδηθή
(n=58) θαη δίγισζζσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Οιιαλδία Μαξνθηλήο θαηαγσγήο (n=46) θαζψο
θαη ζε δίγισζζα παηδηά (n=55) Σνπξθηθήο θαηαγσγήο, ειηθίαο 3 εηψλ.Παξά ηηο ίζεο
γεληθέο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ηα κνλφγισζζα παηδηά είραλ πςειφηεξε επίδνζε απφ ηα
δίγισζζα ζηηο δνθηκαζίεο ιεμηινγίνπ.Οη αλαιχζεηο

έδεημαλ ηζρπξή επίδξαζε

ζπγθεθξηκέλνπ γισζζηθνχ εηζαγφκελνπ πνπ ζρεηίδνηαλ κε εγγξάκκαηεο θαη πξνθνξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη ζηε Γ1 θαη ζηε Γ2.Δπίζεο ππήξμαλ ελδείμεηο γισζζηθήο
κεηαθνξάο απφ ηε Γ1 ζηε Γ2 θαζψο επίζεο θαη αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ δχν
γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ. Έηζη ινηπφλ ε κφξθσζε ησλ γνλέσλ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε
πην πξνεγκέλε γισζζηθή αλάπηπμε.
Οη

Υνλδξνγηάλλε θαη Μαξίλεο (2011) δηεξεχλεζαλ ηηο ρξνληθέο επηδξάζεηο ησλ

εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ (ειηθία έθζεζεο/δηάξθεηα) θαη εμσηεξηθψλ-πεξηβαιινληηθψλ
παξαγφλησλ ζηελ αλάπηπμε ελφο επξέσο θάζκαηνο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζε δηαδνρηθά
δίγισζζα παηδηά Σνπξθηθήο θαηαγσγήο πνπ δηέκελαλ ζηελ Αγγιία θαη ήηαλ ρακεινχ
θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ.Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε απφθηεζε ηνπ
ιεμηινγίνπ θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ επεξεάζηεθαλ απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο
παξάγνληεο, ελψ νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο δελ δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
αλάπηπμε ηεο κνξθνινγίαο ησλ ξεκαηηθψλ ρξφλσλ.
Οκνίσο, νη Golberg, Paradis θαη Crago (2008) ζε έξεπλά ηνπο δηαπίζησζαλ φηη ηα παηδηά
πνπ μεθηλνχζαλ ηελ εθκάζεζε δεχηεξεο γιψζζαο ζε κεγαιχηεξε ειηθία, παξνπζίαδαλ
κεγαιχηεξε ηαρχηεηα αλάπηπμεο ζηε Γ2, φζνλ αθνξά ζην ιεμηιφγην θαη ζηε
κνξθνζπληαθηηθή δνκή ηεο γιψζζαο.Δπνκέλσο ε ειηθία έθζεζεο ζηε Γ2 είλαη άιινο
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έλαο παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα ζπλεμεηάδεηαη θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ εηδηθψλ
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.
Δπίζεο πνιινί γνλείο ζηακαηνχλ λα κηινχλ ηε Γ1 ζην ζπίηη θαη ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηε
γιψζζα ηεο πιεηνςεθίαο Γ2 ζεσξψληαο φηη έηζη ζα δηεπθνιχλνπλ ην παηδί ηνπο ζηελ
εθκάζεζή ηεο θαη ζπλεπψο ζα έρεη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζην ζρνιείν.Μεξηθέο θνξέο θαη
νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί πξνηείλνπλ κφλν ηε ρξήζε ηεο Γ2 ζην ζπίηη. Με δεδνκέλν φηη ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο νη γνλείο δελ είλαη γισζζηθά επαξθείο ζηε Γ2, κάιινλ δελ βνεζνχλ
ζηελ αλάπηπμε απηήο θαη επηπιένλ ππνλνκεχεηαη θαη ε δηαηήξεζε ηεο Γ1 (Fillmore,
1991; Paradis, 2011).
ην πξψην θεθάιαην έγηλε αλαθνξά ζηελ ππφζεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ γισζζψλ
(Cummins,1984) ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε Γ1 ζηα δίγισζζα παηδηά κπνξεί λα επεξεάζεη
ηελ αλάπηπμε ηεο Γ2, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε έθζεζε ζηε Γ2 είλαη επαξθήο θαη
ππάξρνπλ θίλεηξα γηα ηελ εθκάζεζή ηεο.
Ζ δηαγισζζηθή κεηαθνξά (cross linguistic transfer) επηηξέπεη ηε ρξήζε γισζζηθψλ,
γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ηεο Γ1 κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά γλψζεσλ ζηε
Γ2.Δπνκέλσο ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε επαξθήο γλψζε ηεο Γ1 δηεπθνιχλεη
ηελ εθκάζεζε ηεο Γ2.
Οη Verhoeven, Steenge θαη van Balkom (2012) δηεξεχλεζαλ ηε γισζζηθή επάξθεηα ηεο
Γ1 θαη Γ2 ζε 75 δίγισζζα παηδηά Σνπξθηθήο θαηαγσγήο πνπ δνχζαλ ζηελ Οιιαλδία θαη
παξνπζίαδαλ γισζζηθέο δηαηαξαρέο, ειηθίαο 7-11 εηψλ.Σα επξήκαηά ηνπο έδεημαλ φηη
ππήξρε ζπζρέηηζε ηεο επάξθεηαο ηεο Γ1 κε ηελ επάξθεηα ηεο Γ2.Δπίζεο βξέζεθαλ
ζπζρεηηζκνί ζηε θσλνινγηθή κλήκε, ζηε

θσλνινγηθή επίγλσζε, ζηηο γξακκαηηθέο

δεμηφηεηεο θαη ζηε θαηαλφεζε θεηκέλνπ θαη ζηηο δχν γιψζζεο. Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο
έδεημε φηη ηα επίπεδα επάξθεηαο ηεο Γ2 κπνξνχζαλ λα εμεγεζνχλ απφ ηα επίπεδα
επάξθεηαο ηεο Γ1.Δπίζεο ην επίπεδν επάξθεηαο θαη ζηηο δχν γιψζζεο ζπζρεηίζηεθε κε
ηελ εξγαδφκελε κλήκε, ε νπνία θαίλεηαη λα δηακεζνιαβεί ζηελ αλάπηπμε θαη ησλ δχν
γισζζψλ.
Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαγισζζηθή κεηαθνξά είλαη ε ηππνινγία
ησλ γισζζψλ.Οη δηαγισζζηθέο επηξξνέο πνπ είλαη κνλαδηθέο γηα θάζε δεπγάξη γισζζψλ,
φζνλ αθνξά ζηα ηππνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ ή λα
δπζρεξαίλνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο Γ2 θαη λα επεξεάζνπλ ην κνηίβν ησλ ιαζψλ πνπ
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παξαηεξνχληαη

ζε

δίγισζζα

παηδηά

κε

εηδηθέο

καζεζηαθέο

δπζθνιίεο

ζηε

γιψζζα(Paradis, 2010).
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αληηιακβαλφκαζηε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ φρη κφλν ζηελ Γ2 αιιά θαη ζηε Γ1, έηζη
ψζηε λα έρνπκε κηα πην ζαθή εηθφλα ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο, δεδνκέλνπ φηη νη εηδηθέο
καζεζηαθέο δπζθνιίεο ελππάξρνπλ θαη ζηηο δχν γιψζζεο (Kohnert, 2010).
Tα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ζρεηηθά κε ηε δηαζχλδεζε ηεο δίγισζζεο αλάπηπμεο θαη ησλ
γισζζηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη ιηγνζηά, ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ θαη αλαθέξνληαη ζε
πξνζπάζεηεο εξεπλεηψλ λα πξνζδηνξίζνπλ θιηληθνχο δείθηεο ζρεηηθνχο κε ηε δηάγλσζε
ησλ γισζζηθψλ δπζθνιηψλ.
Οη Orgassa θαη Weerman (2008) ζχγθξηλαλ δχν νκάδεο Οιιαλδφθσλσλ παηδηψλ (ηππηθά
αλαπηπζζφκελσλ θαη κε γισζζηθέο δηαηαξαρέο) κε ηξείο νκάδεο δίγισζζσλ Σνπξθηθήο
θαηαγσγήο (ελειίθσλ, ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ θαη κε γισζζηθέο δηαηαξαρέο) σο πξνο ηε
πξφζθηεζε ηνπ γέλνπο γξακκαηηθήο ηεο Οιιαλδηθήο γιψζζαο.πλνιηθά, ηα επξήκαηά
ηνπο έδεημαλ φηη ην γέλνο ήηαλ επάισην ζηηο νκάδεο ησλ κνλφγισζζσλ κε γισζζηθέο
δηαηαξαρέο θαη ζηηο νκάδεο ησλ δίγισζζσλ γεληθά.Πξφηεηλαλ φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
παηδηψλ κπνξεί λα γίλνπλ θαιχηεξα θαηαλνεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηε πξφζιεςε θαη φρη ζε ζρέζε κε ηε πξφζβαζε ζε γξακκαηηθνχο θαλφλεο.
Σα παηδηά πνπ παξνπζίαδαλ γισζζηθέο δπζθνιίεο είραλ έιιεηκκα ζηελ επεμεξγαζία, ελψ
ηα δίγισζζα παηδηά είραλ ιάβεη θησρφ γισζζηθφ εηζαγφκελν ζηελ Οιιαλδηθή, δχν
παξάγνληεο πνπ πξνθάιεζαλ ειιεηπή πξφζιεςε.Σν αζξνηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο
δηγισζζίαο κε δηαηαξαρέο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε
πξφζιεςε ηνπ γισζζηθνχ εηζαγφκελνπ.Ζ

νκάδα

ησλ

δίγισζζσλ

παηδηψλ κε

γισζζηθέο δηαηαξαρέο δηέθεξε φρη κφλν απφ ηελ νκάδα ησλ δίγισζζσλ ηππηθά
αλαπηπζζφκελσλ, αιιά θαη απφ ηνπο κνλφγισζζνπο κε δηαηαξαρέο ζηε γιψζζα.
Οη

Engel de Abreu, Cruz‐Santos θαη Puglisi (2014) ζχγθξηλαλ ηηο εθηειεζηηθέο

ιεηηνπξγίεο δίγισζζσλ παηδηψλ πνπ δνχζαλ ζην Λνπμεκβνχξγν, Πνξηνγαιηθήο
θαηαγσγήο θαη κνλφγισζζσλ ζηελ Πνξηνγαιία.ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 81 παηδηά,
ειηθίαο 8 εηψλ, ηα νπνία αλήθαλ ζε ηξείο νκάδεο:α)15 δίγισζζα κε γισζζηθέο
δηαηαξαρέο, β)33 δίγισζζα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα θαη γ)33 κνλφγισζζα ηππηθψο
αλαπηπζζφκελα απφ ηελ Πνξηνγαιία.Όια ηα παηδηά εθηέιεζαλ κηα ζεηξά δνθηκαζηψλ, νη
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νπνίεο εμέηαδαλ ηελ έθθξαζε θαη πξφζιεςε ιεμηινγίνπ, ηε ζπληαθηηθή θαηαλφεζε θαη ηε
ιεθηηθή θαη νπηηθνρσξηθή εξγαδφκελε κλήκε.Γηα ηηο κεηξήζεηο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο
ρξεζηκνπνηήζεθε

ην

Πνξηνγαιηθήο

έθδνζεο

AWMA

(Alloway,2007).Δπίζεο

ρνξεγήζεθαλ δνθηκαζίεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο θαη θαηαζηνιήο παξεκβνιψλ.Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα δίγισζζα παηδηά κε δηαηαξαρέο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε
είραλ εμίζνπ θαιή επίδνζε ζηηο κεηξήζεηο ηεο νπηηθνρσξηθήο κλήκεο ζπγθξηηηθά κε ηα
δίγισζζα θαη

κνλφγισζζα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα, αιιά είραλ ρακειφηεξεο

βαζκνινγίεο ζηε ιεθηηθή κλήκε θαη απφ ηηο δχν νκάδεο ειέγρνπ.Δπίζεο ηα ηππηθψο
αλαπηπζζφκελα δίγισζζα παηδηά ππεξείραλ απφ ηα κνλφγισζζα θαη ηππηθψο
αλαπηπζζφκελα ζηηο δνθηκαζίεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο θαη θαηαζηνιήο παξεκβνιψλ.
Οη Iluz – Cohen θαη Walters (2012) εμέηαζαλ ηε παξαγσγή αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ζε
δίγισζζα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλήζνπλ κε
κεηξήζηκνπο ηξφπνπο, πψο νη δηαηαξαρέο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε «εηζβάιινπλ» ζηνλ
αθεγεκαηηθφ ιφγν.Υξεζηκνπνίεζαλ έλαλ πνιηηηζκηθά επαίζζεην ζρεδηαζκφ γηα λα
πξνθαιέζνπλ ηελ ελαιιαγή θσδίθσλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο γισζζηθέο δηαηαξαρέο. Έηζη
ηα παηδηά θιήζεθαλ λα πνπλ κηα ηζηνξία ζε ηξία δηαθνξεηηθά θνηλσληνγισζζηθά πιαίζηα:
α) (ζην ζπίηη) κηα ηζηνξία πνπ έιεγαλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ζε κηα καξηνλέηα, πνπ
κηινχζε κφλν Δβξατθά β) (ζην ζρνιείν) κηα ηζηνξία πνπ έιεγαλ ζηελ Δβξατθή γιψζζα ζε
κηα καξηνλέηα πνπ κηινχζε κφλν Αγγιηθά θαη γ) (ζην γξαθείν γηαηξνχ – εηδηθνχ) κηα
ηζηνξία πνπ έιεγαλ, ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηηο δχν γιψζζεο (Αγγιηθά – Δβξατθά) ζε κηα
δίγισζζε καξηνλέηα.Σα απνηειέζκαηα, απφ ηηο επαλαιήςεηο ηεο αθήγεζεο ζηα ηξία
δηαθνξεηηθά πιαίζηα, έδεημαλ φηη ε νκάδα κε ηηο γισζζηθέο δηαηαξαρέο έθαλε πην ζπρλά
ελαιιαγή θσδίθσλ θαη παξνπζίαζε πην κεγάια ηκήκαηα ιφγνπ κε ελαιιαγή ησλ δχν
γισζζψλ.Δπηπιένλ ε νκάδα κε ηηο δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ πξαγκαηνπνίεζε ελαιιαγή
θσδίθσλ ζε δηπιάζηα ζπρλφηεηα απφ ηελ Γ2 πξνο ηε Γ1, απ‘ φηη ζηε Γ1 πξνο ηε Γ2
(Γ2→Γ1), ελψ ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα δίγισζζα παηδηά πξαγκαηνπνίεζαλ ελαιιαγή
θσδίθσλ εμίζνπ πξνο θάζε θαηεχζπλζε (Γ1←→Γ2).
πλνςίδνληαο, ε ζπλχπαξμε ηεο δηγισζζίαο κε ηαπηφρξνλεο δηαηαξαρέο ηεο γισζζηθήο
αλάπηπμεο θαζηζηά ηε δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο πνιχπινθε.
Ζ εηεξνγέλεηα ηεο δίγισζζεο αλάπηπμεο ζέηεη θνβεξέο πξνθιήζεηο θαη ε επίγλσζε ησλ
αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο
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εηδηθνχο γηα ηελ εξκελεία ησλ αμηνινγήζεσλ ηεο αθαδεκατθήο θαη γισζζηθήο επίδνζεο
ησλ δίγισζζσλ ή γηα ηε ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζην
ζπίηη θαη ηε γιψζζα δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν.Ζ δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εηδηθψλ
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζε παηδηά πνπ κηινχλ δχν γιψζζεο, πξέπεη λα βαζίδεηαη
ζηελ ζπλεθηίκεζε ηεο εηεξνγέλεηαο ηεο δίγισζζεο αλάπηπμεο θαη ησλ εηδηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γισζζηθήο αλεπάξθεηαο (Paradis,2010).
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4.Μλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο
4.1 Οξηζκόο ησλ κλεκνληθώλ ζηξαηεγηθώλ.
Οη ζηξαηεγηθέο απνκλεκφλεπζεο έρνπλ κηα καθξά ηζηνξία πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηελ
αξραηφηεηα.ην πιαίζην ηεο εθκάζεζεο ησλ γισζζψλ, βνεζνχλ ηνπο καζεηέο

λα

ζπλδέζνπλ λνεξά έλα λέν ιεμηινγηθφ ζηνηρείν κε κία εηθφλα ή ιέμε, κε ηελ νπνία
νη καζεηέο είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη (Schmitt, 1997) θαη ιεηηνπξγνχλ σο βνεζήκαηα
ζηε κλήκε (Sökmen, 1997).
ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληνχκε δηάθνξνπο νξηζκνχο γηα ηηο κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο
κλεκνληθέο ηερληθέο, ζηξαηεγηθέο απνκλεκφλεπζεο, κλεκνηερληθνί θαλφλεο ή κέζνδνη.
Ο Bellezza (1981) αλαθέξεηαη ζηηο κλεκνληθέο «ηερληθέο» σο λνεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηε
θπζηθή «κεηαθνξά» ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ νπνία ζέινπκε λα απνκλεκνλεχζνπκε, ζε
κηα κνξθή πνπ

ηε θαζηζηά πην εχθνιε γηα

λα ηε ζπκφκαζηε.Οη ηερληθέο

απηέο

πεξηιακβάλνπλ ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κηα ιέμε,
θξάζε, ή νπηηθή

εηθφλα

ιεηηνπξγεί σο

δηακεζνιαβεηήο γηα λα ζπκφκαζηε κηα

ζπγθεθξηκέλε ιέμε.Απηή ε εθ λένπ θσδηθνπνίεζε δηαθξίλεη απηέο ηηο ηερληθέο απφ
ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο απνζηήζηζεο, ηεο επαλάιεςεο ή ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ιέμεσλ
αλάινγα κε ηε δνκή ηνπο ή ηε ζεκαζία ηνπο. Ζ Thompson (1987:43 κε αλαθνξά ζε Li,
2004) επηζεκαίλεη φηη «Δίλαη δχζθνιν λα ζθεθηψ έλα εθπαηδεπηηθφ ζηφρν γηα ηνλ νπνίν,
ε ηθαλφηεηα ηεο δηαηήξεζεο ησλ πιεξνθνξίσλ είλαη αζήκαληε.H αλζξψπηλε κλήκε
είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ έλλνηα ηεο κάζεζεο »
Ο Ahmed (1989) βιέπεη ηελ απνκλεκφλεπζε σο θαζαξά κεραληθή ελέξγεηα (πξνθνξηθή
θαη γξαπηή επαλάιεςε) ελψ νη

Gu θαη Johnson (1996) κηινχλ γηα ζηξαηεγηθέο

επαλάιεςεο θαη θσδηθνπνίεζεο αλαθεξφκελνη ζηε λνεξή απεηθφληζε, ηηο εηθφλεο θαη ηηο
ερεηηθέο ζπζρεηίζεηο (αλαθνξά ζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή Ruutmets, 2005).
Ο Schmitt (1997) ηζρπξίδεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο ζηξαηεγηθέο κλήκεο ζπλεπάγνληαη ηε
ζπζρέηηζε

ηεο

ιέμεο,

πνπ

πξέπεη

λα

δηαηεξεζεί,

κε

πξνεγνχκελε

γλψζε,

ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα κνξθή εηθφλσλ, ή νκαδνπνίεζε.
Οκνίσο, ε Thompson (1987 κε αλαθνξά ζε Li, 2004) ζπλδέεη ηηο κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο
κε ηελ ελεξγνπνίεζε γλσζηψλ αξρψλ ηεο ςπρνινγίαο: έλα ζρέδην αλάθηεζεο
αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη λνεξή
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απεηθφληζε, νπηηθή θαη ιεθηηθή.Οη κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο βνεζνχλ ηα άηνκα λα
καζαίλνπλ πην γξήγνξα θαη λα ζπκνχληαη θαιχηεξα, επεηδή ελζσκαηψλνπλ ηηο λέεο
γλψζεηο ζηηο ππάξρνπζεο γλσζηηθέο ελφηεηεο θαη επεηδή παξέρνπλ ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ
ζηελ αλάθηεζε.
ηε παξνχζα έξεπλα απνθαζίζακε λα πηνζεηήζνπκε ηνλ επξχηεξν φξν «κλεκνληθέο
ζηξαηεγηθέο».πκπεξαζκαηηθά, κηα κλεκνληθή ζηξαηεγηθή κπνξεί λα νξηζηεί επξέσο
σο νπνηαδήπνηε λνεξή δηεξγαζία πνπ ππνθηλείηαη ζθφπηκα γηα ηελ επίηεπμε ηεο
απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπλεηδεηή αλάθιεζή ηνπο.Με ηε βνήζεηα δηαθφξσλ
κλεκνληθψλ

ζρεδηαζκψλ,

νη

πιεξνθνξίεο

νξγαλψλνληαη,

κεηαζρεκαηίδνληαη

ή

δηαηεξνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε
ηεο πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ κλεκνληθνχ ζπζηήκαηνο.Έηζη, ην θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ κηαο κλεκνληθήο ζηξαηεγηθήο είλαη φηη δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, αιιά είλαη έλαο εζεινληηθφο ζρεδηαζκφο πνπ πηνζεηείηαη απφ
ην καζεηή, γηα γλσζηηθή νηθνλνκία.
4.1.2 Αλαπηπμηαθή εμέιημε ησλ κλεκνληθώλ ζηξαηεγηθώλ
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ δεθαεηηψλ, νη ζηξαηεγηθέο ηεο κλήκεο έρνπλ
εξεπλεζεί σο βαζηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο

ηεο αλάπηπμεο ηεο κλήκεο.Πνιιέο

κειέηεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο νξγάλσζεο, δειαδή, ηελ
ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα νκαδνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ζε ζεκαζηνινγηθέο θαηεγνξίεο
θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο θαηεγνξίεο σο βνεζήκαηα αλάθηεζεο θαηά ηελ
απνκλεκφλεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ (Kron-Sperl, Schneider & Hasselhorn, 2008).
Ο Flavell ήηαλ ν πξψηνο πνπ δηαπίζησζε φηη νη ζηξαηεγηθέο ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο
νξγάλσζεο αλαπηχζζνληαη ζηηο ειηθίεο κεηαμχ 5 θαη 10 εηψλ (Flavell, Beach & Chinsky,
1966 κε αλαθνξά ζε Schneider, 2002).Οη Schwenck, Bjorklund θαη Schneider (2009)
απέδεημαλ φηη ηα παηδηά κεγαιψλνληαο, γίλνληαη πην ηθαλά ζηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ
γηα ηελ θσδηθνπνίεζε, απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ.
Οη εξεπλεηέο εληφπηζαλ δχν ακθηιεγφκελα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο
ζηξαηεγηθήο ηεο νξγάλσζεο.Σν πξψην δήηεκα αθνξνχζε ην είδνο ηνπ αλαπηπμηαθνχ
πξνηχπνπ (ζπλερέο ή αζπλερέο) θαη ην δεχηεξν επηθεληξψζεθε ζην εξψηεκα αλ ε πξψηε
απζφξκεηε ζηξαηεγηθή νδεγεί ή φρη ζε βειηησκέλε αλάθιεζε (αλεπαξθήο αμηνπνίεζε).
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χκθσλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζπγρξνληθέο κειέηεο, ε ζηξαηεγηθή ηε ζεκαζηνινγηθήο
νξγάλσζεο αλαπηχζζεηαη ζπλερψο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηα παηδηά ζηαδηαθά
απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν.
Οη Schlagmüller θαη Schneider (2002 κε αλαθνξά ζε Schneider, 2002) δηεξεχλεζαλ ηα
κνηίβα ησλ αιιαγψλ ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη κέηξεζαλ ηελ αλάθιεζε ζε παηδηά ειηθίαο 812 εηψλ γηα 11 ζπλερφκελεο εβδνκάδεο θαη δηαπίζησζαλ φηη ε κεηάβαζε απφ κεζηξαηεγηθή ζε ζηξαηεγηθή ζπκβαίλεη γξήγνξα θαη φρη ζηαδηαθά.Μφιηο ηα παηδηά άξρηζαλ
λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα νξγαλσηηθή ζηξαηεγηθή, βειηίσζαλ επίζεο θαη ηηο επηδφζεηο ζηελ
αλάθιεζε.
Ο φξνο αλεπάξθεηα αμηνπνίεζεο (utilization deficiency) αλαθέξεηαη ζηα πξψηα ζηάδηα
απφθηεζεο κηαο ζηξαηεγηθήο, φηαλ έλα παηδί παξάγεη απζφξκεηα κηα θαηάιιειε
ζηξαηεγηθή, αιιά δελ επσθειείηαη απφ απηή.Ο νξηζκφο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε
αξγφηεξα, πεξηιακβάλνληαο θάπνηεο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο
νξγάλσζεο, σο απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο ρσξίο φκσο ηηο αληίζηνηρεο βειηηψζεηο
ζηελ απφδνζε.
Οη Bjorklund, Miller, Coyle θαη Slawinski (1997) δηαπίζησζαλ φηη ε ρξήζε ηεο
ζηξαηεγηθήο ηεο νξγάλσζεο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη θαιχηεξε αλάθιεζε.Σέηνηα
ειιείκαηα ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο έρνπλ δηαπηζησζεί ζε παηδηά λεπηαγσγείνπ,
αιιά θαη ζε παηδηά δεκνηηθνχ.Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα, ε ρξήζε
κηαο ζηξαηεγηθήο φπσο ε νξγάλσζε είλαη κφλν έλα πξψην βήκα.Αθνχ γίλεη ε εκπέδσζε
ησλ κεραληζκψλ ηεο ζηξαηεγηθήο, ηα παηδηά ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα
κπνξέζνπλ λα ηελ εθηειέζνπλ πξνο φθεινο ηεο κλήκεο.Ζ αλεπάξθεηα αμηνπνίεζεο έρεη
επίζεο απνδεηρζεί θαη ζε κειέηεο κε ελήιηθεο (Gaultney, Kipp & Kirk, 2005).
Παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεπάξθεηαο αμηνπνίεζεο
θαίλεηαη λα είλαη νη αηνκηθέο δηαθνξέο ζηε ρσξεηηθφηεηα ηεο κλήκεο, ε πξσηχηεξε
γλψζε θαη ε κεηακλήκε.Σα πην θνηλά εξκελεπηηθά κνληέια ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
αλεπάξθεηαο αμηνπνίεζεο

ππνζέηνπλ φηη ε εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ εμαληιεί ην

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο κλήκεο ησλ παηδηψλ.ηελ
πεξίπησζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ, απηφ ζεκαίλεη φηη δελ έρνπλ απνκείλεη ζρεδφλ θαζφινπ
γλσζηηθνί πφξνη γηα λα απνκλεκνλεχζνπλ ελεξγά ηηο πιεξνθνξίεο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
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επηπιένλ ζηξαηεγηθέο, ή λα εθηειέζνπλ κεηακλεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο (Miller, Seier,
Probert, & Aloise, 1991 κε αλαθνξά ζε Kron-Sperl, Schneider & Hasselhorn, 2008).
Δθηφο απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο νξγάλσζεο, νη κειέηεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο
κλήκεο ησλ παηδηψλ έρνπλ δηεξεπλήζεη ηελ επαλάιεςε θαη ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο,
ηφζν ηηο νπηηθέο φζν θαη ηηο ιεθηηθέο (Schneider & Sodian,1997).
Αξρηθά, νη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηε δηεμαγσγή κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ θαίλεηαη
ζε κεγάιν βαζκφ λα απνπζηάδνπλ απφ ην ξεπεξηφξην ηνπ παηδηνχ.Σα κηθξά παηδηά
εκθαλίδνπλ αλεπάξθεηα ζηε δηακεζνιάβεζε, δειαδή νη πξνζπάζεηεο ηνπο λα εθηειέζνπλ
κηα ζηξαηεγηθή-είηε απζφξκεηα είηε κε θαζνδήγεζε-δελ δηεπθνιχλεη ηελ αλάθιεζε (Kee
& Davies,1990 κε αλαθνξά ζε Schneider, 2002).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν παξαηεξείηαη κηα πνιχ
ζπζηεκαηηθή κεηάβαζε απφ ζρεηηθά παζεηηθέο ζε πην ελεξγέο ηερληθέο νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηε ζθφπηκε απνκλεκφλεπζε ιέμεσλ ή εηθφλσλ θαη ηε ζπλεηδεηή αλάθιεζε
ηνπο (Schneider & Bjorklund, 1998 κε αλαθνξά ζε Schneider, 2002).
Οη Reese, Haden θαη Fivush (1993) δηαπίζησζαλ ηελ αλάπηπμε κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ
ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ζην πιαίζην ησλ επηθνηλσληαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε
ηνπο γνλείο ηνπο, πνπ αθνξνχζαλ εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο.Καη‘επέθηαζε είλαη πηζαλφ
φηη ην ξεπεξηφξην ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θνίηεζεο

ζην

Γεκνηηθφ

ζρνιείν

λα

επεξεάδεηαη

απφ

παξφκνηνπο

ηχπνπο

αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο δαζθάινπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.Οη Morrison, Smith θαη
Dow-Ehrensberger (1995) εξεχλεζαλ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο
ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο κλήκεο θαη δηαπίζησζαλ ηε άκεζε ζπζρέηηζε ηνπο
θαηά ην πξψην ρξφλν θνίηεζεο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν.
Με δεδνκέλν φηη ε ηππηθή εθπαίδεπζε

αλαγλσξίδεηαη

σο

έλα

δπλακηθφ κέζν

δηεπθφιπλζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ, ν Mercer (1996)
πξαγκαηνπνίεζε ζπζηεκαηηθέο παξαηεξήζεηο ζηε πξψηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ θαη
εξεχλεζε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε κλήκε.
Γηαπίζησζε φηη, παξφιν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο κλήκεο πνιχ
ζεκαληηθέο, δελ ηηο δίδαζθαλ κε άκεζν ηξφπν.Όκσο ζπρλά απαηηνχζαλ ηελ
απνκλεκφλεπζε

ζηηο ηάμεηο ηνπο (Mercer, 1996 κε αλαθνξά ζε.Coffman, Ornstein,

McCall & Curran, 2008).
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Ζ ηειεπηαία πεξίνδνο ηεο αλάπηπμεο ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ μεθηλά ζηα ηέιε ηεο
παηδηθήο ειηθίαο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ γλσζηηθά ψξηκε θαη πνιχπινθε ρξήζε
ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο ηειεηνπνηνχληαη θαηά ηελ εθεβεία θαη ηελ πξψηκε ελήιηθε δσή.
Ζ έξεπλα δείρλεη φηη νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ
ιεμηινγίνπ, θαη κεξηθέο απφ ηηο πην θνηλέο ζηξαηεγηθέο είλαη ε απιή απνκλεκφλεπζε, ε
επαλάιεςε θαη νη γξαπηέο ζεκεηψζεηο.Απηέο νη κεραληθέο ζηξαηεγηθέο ζπρλά
πξνηηκνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο πην ζχλζεηεο, νη νπνίεο απαηηνχλ ελεξγή δηαρείξεζε
ησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο ε λνεξή απεηθφληζε θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα
ζπκθξαδφκελα.Παξ‘φια απηά, νη ςπρνιφγνη πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
απαηηνχλ

πεξηζζφηεξε

εκπινθή

θαη

δηαρείξεζε

ησλ

πιεξνθνξηψλ

γηα

ηελ

απνκλεκφλεπζε ηνπο (βαζχηεξε επεμεξγαζία) νδεγνχλ ζε θαιχηεξε απνζήθεπζε θαη
έηζη αλ νη καζεηέο εθπαηδεχνληαη ζηε ρξήζε βαζχηεξσλ ζηξαηεγηθψλ επεμεξγαζίαο,
ελδερνκέλσο λα κπνξνχλ λα καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά (Schmitt, 2007).
Ζ ρξήζε ζηξαηεγηθψλ, φπσο ν ζρεκαηηζκφο λνεξψλ ζπλδέζεσλ (Cohen & Aphek,1981)
θαη ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ιέμε-θιεηδί (Hulstijn, 1997) εληζρχνπλ ηελ απνζήθεπζε ησλ
πιεξνθνξηψλ θαιχηεξα απφ ηελ απνζηήζηζε.
Οη ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα, παξά
κεκνλσκέλα.Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ελεξγή θαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ
είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απνκλεκφλεπζε.πλήζσο νη θαινί καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ κηα
πνηθηιία απφ ζηξαηεγηθέο, δνκνχλ ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ έρνπλ λα κάζνπλ,
αλαζεσξνχλ, θάλνπλ εμάζθεζε θαη γλσξίδνπλ ηηο ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
λέσλ ιέμεσλ θαη απηψλ πνπ έρνπλ ήδε κάζεη.Γειαδή, έρνπλ επίγλσζε ηεο κάζεζήο ηνπο
θαη ιακβάλνπλ κέηξα γηα λα ηελ ξπζκίζνπλ.Οη θαθνί καζεηέο γεληθά

ζηεξνχληαη

απηή ηελ επίγλσζε θαη ηνλ έιεγρν απηνξχζκηζεο (Sanaoui, 1995).
Οη Bjorklund θαη Coyle (1995) απέδεημαλ φηη ν κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ

ησλ

ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, απμάλεηαη κε ηελ ειηθία.Δπίζεο νη DeMarie, Miller,
Ferron θαη Cunningham (2004) ζε κειέηε ηνπο ζπζρέηηζαλ ηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη
ηε κεηακλήκε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νξγαλσηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.Φαίλεηαη φηη ε
θαιή εξγαδφκελε κλήκε βνεζά ζηελ ελζσκάησζε θαη ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ
θαηά ηε κάζεζε.
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Οη έξεπλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ θχινπ κε ηηο
ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο ησλ γισζζψλ απνθαιχπηνπλ κηα κεγαιχηεξε ρξήζε απηψλ ησλ
ζηξαηεγηθψλ απφ ηηο γπλαίθεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο (Kaylani, 1996 κε αλαθνξά
ζε Chamot, 2004).Οη ζπκκεηέρνληεο φκσο ήηαλ θνηηεηέο παλεπηζηεκίνπ ζηηο
πεξηζζφηεξεο απφ απηέο.Ο Vandergrift (1997) δελ βξήθε δηαθνξέο ζηε ρξήζε
ζηξαηεγηθψλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ.Ζ έξεπλα έρεη επίζεο δείμεη φηη νη δχν νκάδεο
ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο(Green & Oxford,1995; El-Dib, 2004).
Ζ Catalan (2003) δηεξεχλεζε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ Ηζπαλφθσλα
αγφξηα θαη θνξίηζηα θαηά ηελ εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.Σα απνηειέζκαηα
έδεημαλ φηη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ην εχξνο ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ.Όζνλ αθνξά ζην εχξνο ησλ ζηξαηεγηθψλ ιεμηινγίνπ, 8 απφ ηηο 10 πην
ζπρλέο ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ηα δχν θχια.Σα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ
ηηο ζηξαηεγηθέο κειέηεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο θαλφλσλ, ηελ επαλάιεςε θαη ηηο
ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ, ηηο ζηξαηεγηθέο εθκαίεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο θαηαλφεζεο
ηνπ θεηκέλνπ, ελψ ηα αγφξηα πξνηηκνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ
απεηθφληζε (Reid,1987).Σα αγφξηα πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ηεο κεηάθξαζεο πεξηζζφηεξν
απφ ηα θνξίηζηα, αιιειεπηδξνχλ κε έκθαζε ζην παξαγφκελν, ελψ ηα θνξίηζηα
αιιειεπηδξνχλ

γηα λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο (Gass & Varonis,1986 κε αλαθνξά ζε

Catalan,2003).
Ωζηφζν, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο θαη ηνπ επηπέδνπ
γισζζηθήο επάξθεηαο ηνπ καζεηή είλαη πνιχ ζαθέζηεξε.Οη πην ηθαλνί καζεηέο μέλσλ
γισζζψλ ρξεζηκνπνηνχλ κηα κεγαιχηεξε πνηθηιία θαη ζπρλά έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ
ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο (Anderson, 2005; Bruen, 2001; Phakiti, 2003)
Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν ηθαλψλ καζεηψλ ζηελ εθκάζεζε
κηαο μέλεο γιψζζαο εληνπίδνληαη ζηνλ αξηζκφ θαη ην εχξνο ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη, ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζηξαηεγηθέο εθαξκφδνληαη θαη ζηε
θαηαιιειφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ.Ζ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο
εξγαζίαο θαη θαηά πφζν ζα κπνξνχζαλ λα ηαηξηάμνπλ κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ
αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ θάλεθε λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο θαζνξηζηηθφο
παξάγνληαο ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ εθκάζεζεο (Chamot,
2004).
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Οη ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα εθηειεζηνχλ

είηε

θαηά

ηε

ζηηγκή

ηεο

κάζεζεο

(θσδηθνπνίεζε) ή αξγφηεξα, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάθηεζε απφ ηε καθξφρξνλε
κλήκε.Δπίζεο κειέηεο δηεξεχλεζαλ αλ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ παξαπάλσ απφ κία
ζηξαηεγηθέο ηαπηφρξνλα θαη αλ ε ρξήζε πνιιαπιψλ ζηξαηεγηθψλ σθειεί ηελ κλήκε θαη
ηελ αλάθιεζε (Schneider, Kron - Sperl, & Hünnerkopf, 2009; Schwenck et al., 2007).
Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε ρξήζε κφλν κίαο ζηξαηεγηθήο (είηε είλαη
επηινγή ή νκαδνπνίεζε ή επαλάιεςε) νδήγεζε ζε ρεηξφηεξεο επηδφζεηο αλάθιεζεο, ζε
ζχγθξηζε κε ηε ρξήζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ (Schwenck et al.,2009).
4.2 Η δηαζύλδεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ κε ηηο κλεκνληθέο
ζηξαηεγηθέο.
ην παξειζφλ, νη κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ θπξίσο ηε κλήκε,
απνηεινχζαλ ζρεδφλ ηε κνλαδηθή ηάμε / νκάδα ζηξαηεγηθψλ ιεμηινγίνπ, επεηδή ε
πξφζθηεζε ιεμηινγίνπ ζεσξνχληαλ απιψο

δηαδηθαζία απνκλεκφλεπζεο κίαο ιίζηαο

ιέμεσλ, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ζηξαηεγηθέο ιεμηινγίνπ ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηε
γλσζηηθή θαη κεηαγλσζηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ δηδαζθφκελνπ (Gu & Johnson, 1996).
Ζ δηαδηθαζία ηεο µάζεζεο αλαθέξεηαη ζε εθείλεο ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, κε ηηο νπνίεο
ν µαζεηήο επεμεξγάδεηαη γλσζηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη, θαη ηηο κεηαζρεκαηίδεη
ζε γλψζε.Ζ ιεηηνπξγία ηεο απνκλεκφλεπζεο ζηνρεχεη ζηε
πιεξνθνξηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε

κφληκε ζπγθξάηεζε

κάζεζε.Απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθέο

αιιά

αιιειέλδεηεο δηαδηθαζίεο (Κνιηάδεο,2002).
Απηνί νη λνεηηθνί ρεηξηζκνί επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίνη ζηνρεχνπλ είηε
ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εηζαγφκελεο πιεξνθνξίαο ζε γλψζε ή ζηελ απνκλεκφλεπζε
θαη αλάθιεζε ηεο είλαη γλσζηνί µε ηνλ φξν ζηξαηεγηθέο. χµθσλα µε ηνπο εξεπλεηέο,
γηα λα ζεσξεζεί ε ηερληθή επεμεξγαζίαο µηαο εηζεξρφµελεο πιεξνθνξίαο, σο ζηξαηεγηθή,
ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζηα παξαθάησ θξηηήξηα, ηα νπνία θαίλεηαη φηη ραξαθηεξίδνπλ ηηο
ζηξαηεγηθέο µάζεζεο ηεο γιψζζαο.Σα θξηηήξηα απηά µπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο:
- Οη ζηξαηεγηθέο αλαθέξνληαη ζε εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηερληθέο, απφ ηηο νπνίεο
νξηζµέλεο είλαη παξαηεξήζηµεο, ελψ θάπνηεο δελ είλαη.
-Οη ζηξαηεγηθέο ζηνρεχνπλ ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήµαηνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο µάζεζεο θαη νξηζµέλεο ζρεηίδνληαη άµεζα µε ηε δηαδηθαζία ηεο µάζεζεο,
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φπσο είλαη νη µλεµνηερληθνί θαλφλεο, ελψ άιιεο έµµεζα θαη αθνξνχλ θπξίσο ηε ρξήζε
ηεο γιψζζαο, φπσο είλαη ε επαιήζεπζε ηεο ζεµαζίαο µηαο ιέμεο.
-Οξηζµέλεο επίζεο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο είλαη ζπλεηδεηά αλαπηπζζφµελεο, ππφθεηληαη ζε
αιιαγέο, ηξνπνπνηνχληαη θαη πξνζαξµφδνληαη απφ ηνλ µαζεηή.
Δπίζεο, θάζε µαζεηήο µπνξεί λα θαηαζθεπάζεη µηα δηθή ηνπ ζηξαηεγηθή γηα λα βνεζεζεί
ζηελ επεμεξγαζία µηαο εηζεξρφµελεο πιεξνθνξίαο(Wenden & Rubbin, 1987 κε αλαθνξά
ζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Εάγθα, 2004).
Δξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ρξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξνπο
νξηζκνχο(Wenden & Rubin, 1987; O‘Malley & Chamot, 1990; Oxford, 1990 κε αλαθνξά
ζε Riankamol, 2008).Έλα θνηλφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε νκφθσλε παξαδνρή πσο νη
ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο «φρεκα» ή «δηακεζνιαβεηέο» κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε
ηεο κάζεζεο.
H Oxford (2011) πεξηθιείεη ζηνλ νξηζκφ ηεο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλεηδεηήο επηινγήο
θαη ηε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ.
Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα, ν φξνο ζηξαηεγηθή αληηθαηαζηάζεθε απφ φξνπο φπσο
απηνδηαρείξηζε ή απηνξξχζκηζε. Ζ έλλνηα ηεο απηνδηαρείξηζεο ηνπ καζεηή (learner selfmanagement) ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε Rubin (2001) ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ζην ρψξν
ηεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα
ρξεζηκνπνηεί κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο επίζεο γλψζε θαη
πεπνηζήζεηο, έηζη ψζηε λα πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ, ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε.Ζ Oxford
(2011) νξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο σο απηνξξπζκηδφκελεο, ζπλεηδεηέο ελέξγεηεο πνπ
απνζθνπνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιιεη ν καζεηήο, γηα λα κάζεη
κία μέλε γιψζζα (κε αλαθνξά ζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο αξαθηαλνχ,2013). Δίλαη
επλφεην φηη νη ζηξαηεγηθέο ρξεζηµνπνηνχληαη θαη ζηελ εθµάζεζε ηεο Γ1 θαη ζηελ
εθµάζεζε ηεο Γ2.

4.2.1.Σαμηλνκίεο

ησλ

ζηξαηεγηθώλ

εθκάζεζεο

ιεμηινγίνπ

θαη

ησλ

κλεκνληθώλ

ζηξαηεγηθώλ.
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη απνκλεκφλεπζεο ηνπ ιεμηινγίνπ:(α) ε κεραληθή επαλάιεςε,
θαηά ηελ νπνία κία ιέμε θαη ην λφεκά ηεο επαλαιακβάλεηαη , κέρξη λα εδξαησζεί θαη λα
κπνξεί λα αλαθιεζεί ζπλεηδεηά, (β) ε επεμεξγαζία ηεο ιεθηηθήο δνκήο, θαηά ηελ νπνία ε
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ιέμε αλαιχεηαη ζχκθσλα κε ηε ξίδα ηεο, ηα πξνζθχκαηα θαη ην ηξφπν πνπ θιίλεηαη, σο
έλαο ηξφπνο γηα λα θαηαιάβνπκε ην λφεκά ηεο,(γ) ε ρξήζε ζεκαζηνινγηθψλ
ζηξαηεγηθψλ κε ηελ εχξεζε ζπλσλχκσλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν κε
ζπλδεφκελεο έλλνηεο, ε ζεκαηηθή νκαδνπνίεζε ή ε ζχλδεζε ηε ιέμεο κε ηε πξφηαζε
ζηελ νπνία βξέζεθε ή κε κηα άιιε πξφηαζε θαη (δ) ε ρξήζε κηαο κλεκνληθήο ηερληθήο,
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα γλσζηηθή ζχλδεζε, έλαο γλσζηηθφο δηακεζνιαβεηήο
κεηαμχ κηαο άγλσζηεο ιέμεο ζηε μέλε γιψζζα θαη ηεο κεηάθξαζήο ηεο (Cohen,1996).
Οη ζηξαηεγηθέο απνκλεκφλεπζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο δχν πην γλσζηέο ηαμηλνκήζεηο
ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο.Οη O'Μalley θαη Chamot (1990) ηνπνζεηνχλ ηηο κλεκνληθέο
ζηξαηεγηθέο κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε
πξφζθηεζε, απνζήθεπζε, αλάθιεζε θαη ρξήζε γισζζηθψλ πιεξνθνξηψλ (αλαθνξά ζε
Pineda, 2010)
Ζ Oxford (1990) πξνζδηνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο κλήκεο σο κηα ππν-θαηεγνξία ησλ
άκεζσλ ζηξαηεγηθψλ, ρσξηζηά απφ ηηο γλσζηηθέο.Καηεγνξηνπνηεί ηηο ζηξαηεγηθέο
εθκάζεζεο ζε έμη θαηεγνξίεο, ηηο νπνίεο νκαδνπνηεί ζε Άκεζεο θαη Έκκεζεο.Οη Άκεζεο
πεξηιακβάλνπλ ηηο Μλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο, ηηο Γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο
Αληηζηαζκηζηηθέο.Οη Έκκεζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο Μεηαγλσζηηθέο, ηηο Κνηλσληθέο θαη ηηο
πλαηζζεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο.
Αθνινπζεί αλαθνξά κφλν ησλ Μλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηε
ηαμηλνκία ηεο Oxford(1990), νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο
έξεπλαο.
Μλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο (Oxford,1990)
Γεκηνπξγία λνεξώλ ζπλδέζεσλ
 Οκαδνπνίεζε
 πζρέηηζε / χλδεζε (ζπζρέηηζε ηεο θαηλνχξγηαο πιεξνθνξίαο κε πξνππάξρνπζεο
γλψζεηο
 δεκηνπξγία λνεξψλ ζπλδέζκσλ
 ηνπνζέηεζε λέσλ ιέμεσλ ζην ζπγθείκελν
 Γνκεκέλε επαλάιεςε
Υξήζε εηθόλσλ θαη ήρσλ
 ρξήζε εηθφλσλ
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 ζεκαζηνινγηθνί ράξηεο
 ρξήζε απφ ιέμεηο- θιεηδηά
 αλαπαξάζηαζε ήρσλ ζηε κλήκε
 ρξήζε θίλεζεο
Υξήζε δξάζεο
 ρξήζε θπζηθήο απφθξηζεο
 ρξήζε κεραληζηηθψλ ηερληθψλ
Ζ Thompson(1987, κε αλαθνξά ζε Li,2004) δηαηξεί ηηο ζηξαηεγηθέο κλήκεο ζε έμη
ππνθαηεγνξίεο: ηε γισζζηθή, ηελ νπηηθή, ηε ρσξηθή, ηε κέζνδν θπζηθήο απφθξηζεο, ηηο
ιεθηηθέο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο θαη άιιεο ηερληθέο ελίζρπζεο ηεο κλήκεο. Όιεο νη ππνθαηεγνξίεο ηεο Thompson θαίλεηαη λα ζπλδέoληαη κε έλα βαζχηεξν επίπεδν επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ.
Ζ

Stoffer (1995, κε αλαθνξά ζε Çelik & Toptaş, 2010) αλαθέξεη

9 θαηεγνξίεο

ηξαηεγηθψλ Δθκάζεζεο Λεμηινγίνπ ζηε ηαμηλνκία πνπ αλέπηπμε :
1.ηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ απζεληηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο.
2. ηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θηλεηνπνίεζε.
3. ηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νξγάλσζε ιέμεσλ.
4. ηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία λνεξψλ ζπλδέζεσλ.
5. Μλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο.
6. ηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
7. ηξαηεγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε θπζηθή απφθξηζε.
8. ηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξεζε ηνπ άγρνπο.
9. Αθνπζηηθέο ζηξαηεγηθέο
Οη Gu θαη Johnson (1996) ηαμηλνκνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ ηεο Γ2 ζε 4
θαηεγνξίεο:ηηο κεηαγλσζηηθέο, ηηο γλσζηηθέο, ηηο κλεκνληθέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο
ελεξγνπνίεζεο.Οη Μεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο απνηεινχληαη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο
επηιεθηηθήο πξνζνρήο θαη απην-έλαξμεο.Όζνη εθαξκφδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο επηιεθηηθήο
πξνζνρήο, γλσξίδνπλ πνηέο ιέμεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα λα ηηο κάζνπλ θαη είλαη
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απαξαίηεηεο γηα ηελ επαξθή θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ.Οη εθπαηδεπφκελνη πνπ
εθαξκφδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο απην-έλαξμεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία κέζσλ γηα λα
θάλνπλ ην λφεκα ησλ ιέμεσλ ζαθέο.Οη Γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ζηε ηαμηλφκεζε ησλ Gu
θαη Johnson πεξηιακβάλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο εηθαζίαο, ηελ επηδέμηα ρξήζε ιεμηθψλ θαη
ηε ζηξαηεγηθή ηεο ηήξεζεο ησλ ζεκεηψζεσλ. Οη καζεηέο ελεξγνπνηνχλ ηε πξσηχηεξε
γλψζε ηνπο, γηα λα καληέςνπλ ην λφεκα κηαο ιέμεο, θαζψο θαη

ηηο ππάξρνπζεο

γισζζηθέο ελδείμεηο, φπσο ηηο γξακκαηηθέο δνκέο ηεο πξφηαζεο.Οη κλεκνληθέο
ζηξαηεγηθέο ηαμηλνκνχληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο θσδηθνπνίεζεο.ηε
θαηεγνξία ηεο επαλάιεςεο αλήθνπλ νη ιίζηεο ιέμεσλ θαη ε πξνθνξηθή επαλάιεςε.Οη
ζηξαηεγηθέο θσδηθνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ζηξαηεγηθέο φπσο ζπλδέζεηο, εηθφλεο,
νπηηθή,

αθνπζηηθή,

ζεκαζηνινγηθή

θσδηθνπνίεζε,

θσδηθνπνίεζε

«πιαηζίνπ»

(ζπκθξαδφκελα) θαη αλάιπζε ηεο δνκήο ηεο ιέμεο (πξνζθχκαηα). Οη ζηξαηεγηθέο ηεο
ελεξγνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ιέμεηο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα.Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο λα
θάλνπλ πξνηάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο, πνπ κφιηο έρνπλ κάζεη.Αθνινπζεί ε
ζχλνςε ηεο ηαμηλνκίαο ησλ Gu & Johnson ζην Πίλαθα 1.
Πίλαθαο 1: Σαμηλνκία ζηξαηεγηθψλ εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ ησλ Gu & Johnson ( 1996)
Μεηαγλσζηηθέο
Γλσζηηθέο
Μλεκνληθέο
* Δπηιεθηηθή Πξνζνρή:
Δληνπηζκφο ησλ
* Δηθαζία
απαξαίηεησλ ιέμεσλ γηα ηε Δλεξγνπνίεζε
θαηαλφεζε.
πξσηχηεξεο γλψζεο *Δπαλάιεςε: Λίζηεο
κε ηε ρξήζε
ιέμεσλ,πξνθνξηθή
γισζζηθψλ
επαλάιεςε θ.η.ι
ελδείμεσλ.

* Υξήζε ιεμηθψλ
* Απην-έλαξμε:Υξήζε
δηάθνξσλ κέζσλ γηα λα
γίλεη ην λφεκα ησλ
ιέμεσλ πην ζαθέο
.

* Σήξεζε
ζεκεηψζεσλ
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* Κσδηθνπνίεζε:
πλδέζεηο
(απεηθφληζε, νπηηθή,
Αθνπζηηθή , θ.η.ι.)

Δλεξγνπνίεζεο
* Υξήζε ησλ λέσλ
ιέμεσλ ζε
δηαθνξεηηθφ
πιαίζην.

Ο Schmitt(1997), ηαμηλνκψληαο ηηο ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ, απνθάζηζε λα
ζπκπεξηιάβεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ απαηηνχλ πνιχπινθε θαη ιεπηνκεξή λνεηηθή
επεμεξγαζία ζηε θαηεγνξία ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ.Οη κεραληθέο ζηξαηεγηθέο
(πξνθνξηθή θαη γξαπηή επαλάιεςε) έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο δελ εζηηάδνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο λνεηηθήο επεμεξγαζίαο.H κειέηε
ηνπ αλέδεημε πέληε νκάδεο ζηξαηεγηθψλ: ηηο Πξνζδηνξηζηηθέο (Determination), ηηο
Κνηλσληθέο (Social), ηηο Μλεκνληθέο (Memory), ηηο Γλσζηηθέο (Cognitive) θαη ηηο
Μεηαγλσζηηθέο (Metacognitive).Οη ζηξαηεγηθέο απηέο πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα ηελ
αλαθάιπςε ηεο ζεκαζίαο κηαο λέαο ιέμεο, ηελ εκπέδσζε θαη απνκλεκφλεπζή ηεο.
Οη κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ Schmitt πεξηιακβάλνπλ:
 Ννεξή απεηθφληζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο .
 χλδεζε ηεο ιέμεο κε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο.
 πζρέηηζε ηεο ιέμεο κε ηα ζπκθξαδφκελα.
 χλδεζε ηεο ιέμεο κε ηα ζπλψλπκα θαη ηα αληίζεηα ηεο.
 Υξήζε ζεκαζηνινγηθψλ ραξηψλ.
 Υξήζε θιίκαθαο γηα ηε δηαβάζκηζε επηζέησλ.
 Ζ Peg κέζνδνο.
 Ζ Loci κέζνδνο.
 Οκαδνπνίεζε ιέμεσλ
 Οκαδνπνίεζε ιέμεσλ ρσξνηαμηθά ζηε ζειίδα
 Υξήζε ηεο ιέμεο ζε πξνηάζεηο.
 Γεκηνπξγία ηζηνξίαο κε ηηο ιέμεηο πξνο εθκάζεζε.
 Μειέηε ηεο νξζνγξαθίαο κηαο ιέμεο
 Μειέηε ηνπ ήρνπ κηαο ιέμεο.
 Δθθψλεζε ηεο λέαο ιέμεο θαηά ηελ εθκάζεζε.
 Ννεξή απεηθφληζε ηεο ίδηαο ηεο ιέμεο.
 Τπνγξάκκηζε ηνπ αξρηθνχ γξάκκαηνο ηεο ιέμεο.
 χλζεζε
 Υξήζε ηεο κεζφδνπ Λέμε-Κιεηδί
 Πξφζθπκα θαη ξίδα ηεο ιέμεο
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 Μέξνο ηνπ ιφγνπ
 Παξάθξαζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο
 Υξήζε παξαγψγσλ
 Οκαδηθή εθκάζεζε ησλ ιέμεσλ ελφο ηδησκαηηζκνχ.
 Υξήζε Φπζηθήο απφθξηζεο θαηά ηελ εθκάζεζε κηαο ιέμεο.
 Υξήζε ζεκαζηνινγηθψλ πιεγκάησλ.
Μία ζρεηηθά πξφζθαηε ηαμηλφκεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ εθκάζεζεο/δηδαζθαιίαο ηνπ
ιεμηινγίνπ είλαη εθείλε ηνπ Nation (2001), ζχκθσλα κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα
εληνπίζνπκε ηηο εμήο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ:
 Ζ πξψηε θαηεγνξία ζηξαηεγηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη εζηηάδεηαη ζηελ
νκάδα ησλ ιέμεσλ πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ:ζε πνηεο ιέμεηο ζα εζηηαζηεί ε
δηδαζθαιία.
 Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ζηξαηεγηθψλ αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεγψλ: απφ πνχ ζα
αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηηο ιέμεηο (αλάιπζε ηεο ιέμεο, αμηνπνίεζε ησλ
ζπκθξαδνκέλσλ,

ρξεζηκνπνίεζε

δίγισζζσλ

ή

κνλφγισζζσλ

ιεμηθψλ

θαη

ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ καζεηψλ).
 Ζ ηξίηε θαηεγνξία ζηξαηεγηθψλ δίλεη έκθαζε ζηηο δηεξγαζίεο: πψο ζα εδξαηψζνπκε
ηε γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ δηδάρζεθε.Ζ ηαμηλφκεζε ζηξαηεγηθψλ εθκάζεζεο ηνπ
Nation (2001) ζπλνςίδεηαη ζην Πίλαθα 2.
Πίλαθαο 2: Σαμηλνκία ηξαηεγηθψλ Δθκάζεζεο Λεμηινγίνπ ηνπ Nation (2001)
Γεληθή Σαμηλνκία ηξαηεγηθώλ
ρεδηαζκφο: επηινγή ηεο ιεμεο ζηελ νπνία
εζηηάδεηαη ε πξνζνρή, πφηε θαη πφζν ζπρλά.

Δίδε ζηξαηεγηθώλ
Δπηινγή ιέμεσλ. Δπηινγή ησλ δηαθφξσλ
πηπρψλ ηεο γλψζεο ηνπ ιεμηινγίνπ.
Δπηινγή ζηξαηεγηθψλ.
ρεδηαζκφο επαλάιεςεο.

Πεγέο:αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιέμε

Αλάιπζε ηεο ιέμεο.
Υξήζε πιαηζίνπ (ζπκθξαδφκελα).
Υξήζε πεγψλ αλαθνξάο ζηε Γ1 θαη Γ2.
Υξήζε αλαινγηψλ ζε Γ1 θαη Γ2.
Παξαηήξεζε ,Αλάθιεζε, Παξαγσγή

Γηεξγαζίεο:εδξαίσζε ηεο γλψζεο
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Ζ κεραληθή κάζεζε ή απνζηήζηζε είλαη κηα κέζνδνο πνπ πεξηιακβάλεη επαλάιεςε θαη
απνκλεκφλεπζε (Moore, 2000:1, κε αλαθνξά ζε Li, 2004).Οη κεραληζηηθέο ζηξαηεγηθέο
εθκάζεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ επαλάιεςε ζχκθσλα κε ηνπο Gairns & Redman (1986,
κε αλαθνξά ζε Li,2004) είλαη νη αθφινπζεο:
 Γηαβάδσ απφ κέζα κνπ ή θσλαρηά.
 Γξάθσ ηηο ιέμεηο παξαπάλσ απφ κηα θνξά.
 Μαζαίλσ ιίζηεο κε ιέμεηο ή ζε θάξηεο (κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ
νπνηαδήπνηε ζηηγκή).
 Υξεζηκνπνηψ ηππηθά παξαδείγκαηα.
 Μεηαθξάδσ ζηε Γ2.
 Βξίζθσ νξηζκνχο.
 Οκαδνπνηψ δεπγάξηα ιέμεσλ.
 Απνκλεκνλεχσ αλψκαια ξήκαηα.
Οη πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο επαλαιήςεηο εκθαλίδνληαη σο νη δχν πην θνηλνί ηξφπνη, πνπ
νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ, γηα ηελ εθκάζεζε ιεμηινγίνπ (Gairns θαη Redman, 1986;
Schmitt 1997).Ο ιφγνο είλαη, φηη ζηε πεξίπησζε ηνπ ιεμηινγίνπ, ν ζηφρνο ησλ
κλεκνληθψλ θαη ησλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη λα βνεζήζεη ζηελ αλάθιεζε ησλ
ιέμεσλ κέζσ θάπνηαο κνξθήο ρεηξαγψγεζεο ηεο γιψζζαο (Schmitt 1997).Οη Gairns θαη
Redman (1986) απνδίδνπλ ηε ρξήζε ηεο επαλάιεςεο, ζην γεγνλφο φηη επηηξέπεη ζηνπο
καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα εχθνια, ην νπνίν ηνπο δίλεη κηα αίζζεζε
επηηεχγκαηνο.
4.2.2 Δλδεηθηηθή παξνπζίαζε κλεκνληθώλ ζηξαηεγηθώλ.
 Πξνθνξηθή επαλάιεςε (rehearsal)
Δίλαη ε πξψηε θαη πην βαζηθή κλεκνληθή ζηξαηεγηθή θαη ζπλήζσο αλαπηχζζεηαη ρσξίο
θακία θαζνδήγεζε ή εθπαίδεπζε.Ζ αλάπηπμε ηεο πηζηεχεηαη φηη ζπλδέεηαη ελ κέξεη κε
ηελ ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε (Minear & Shah, 2006). Παξά ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά
κπνξεί λα αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα απιή ζηξαηεγηθή επαλάιεςεο ήδε απφ ηελ
ειηθία ησλ 5 ή 6 εηψλ, δελ είλαη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε ζηξαηεγηθή κέρξη ηελ ειηθία
ησλ 10(Gill, Klecan-Aker, Roberts & Fredenburg, 2003). Ζ επαλάιεςε, σο κηα ζεηξηαθή
επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, επηηξέπεη ηηο πιεξνθνξίεο λα δηαηεξεζνχλ ζηελ εξγαδφκελε
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κλήκε γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα(Gathercole, 1999), εληζρχνληαο έηζη ηελ
αλάθιεζε απφ ηε βξαρχρξνλε κλήκε θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο θσδηθνπνίεζεο γηα ηελ
απνζήθεπζε ζηε καθξφρξνλε κλήκε.Σα παηδηά κε αλαπεξίεο ζπρλά απνηπγράλνπλ λα
αλαπηχμνπλ ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιεθηηθέο ζηξαηεγηθέο επαλάιεςεο.Πνιπάξηζκεο
κειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ε επαλάιεςε βειηηψλεη ζεκαληηθά ηε δηαηήξεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ ζηε βξαρχρξνλε κλήκε θαζψο θαη ηελ επίδνζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο
ησλ παηδηψλ, κε θαη ρσξίο αλαπεξία (Comblain,1994; Klingberg et al,2005).Σνπιάρηζηνλ
ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηαηήξεζε ζηε βξαρχρξνλε κλήκε, νη ζηξαηεγηθέο επαλάιεςεο έρνπλ
ζπρλά απνδεηρζεί φηη είλαη πην απνηειεζκαηηθέο απφ φ,ηη νη πην πνιχπινθεο ζηξαηεγηθέο
κλήκεο (Turley-Ames & Whitfield, 2003).Ίζσο απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε
απιφηεηά ηνπο είλαη ιηγφηεξν απαηηεηηθή γηα ηνπο ήδε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ηεο
εξγαδφκελεο κλήκεο ή γηαηί νη πην πεξίπινθεο ζηξαηεγηθέο εηζάγνπλ παξεκβνιέο.
 Ζ κέζνδνο ιέμε-θιεηδί (key-word method)
Ζ κέζνδνο ιέμε-θιεηδί αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Atkinson (1975) θαη είλαη ε ζηξαηεγηθή
εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ, ε νπνία έρεη κειεηεζεί πην πνιχ απφ φιεο κέρξη ζήκεξα. Ζ ιέμεθιεηδί ππνδειψλεη κηα ιέμε ζηε Γ1 πνπ αθνχγεηαη ζαλ ηε ιέμε ηεο Γ2, ε νπνία πξέπεη
λα απνκλεκνλεπζεί.Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε κέζνδνο, ε απνκλεκφλεπζε πξέπεη λα
πεξάζεη απφ δχν ζηάδηα.Πξψηνλ, νη καζεηέο πξέπεη λα βξνχλ κηα θαηάιιειε ιέμε-θιεηδί
(δειαδή δεκηνπξγνχλ έλα ερεηηθφ ζχλδεζκν) θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα
λνεηηθή εηθφλα πνπ λα ζπλδέεη ηηο δχν ιέμεηο (Schmitt, 1997).
Ζ κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζηε Γηπιή Θεσξία ηεο Κσδηθνπνίεζεο (Dual Coding
Theory),κηα θαζηεξσκέλε ζεσξία ηεο γεληθήο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη εθαξκνζηεί
άκεζα ζην γξακκαηηζκφ.Ζ ζεσξία απηή αλαπηχρζεθε αξρηθά γηα λα εμεγήζεη ηηο
ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο επηδξάζεηο ζηε κλήκε, αιιά έρεη επεθηαζεί θαη ζε πνιινχο
άιινπο ηνκείο ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κέζα απφ ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο
(Paivio,1991).Έρεη επεθηαζεί ζην πεδίν ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο (Sadoski &
Paivio, 1994; Sadoski, Paivio, & Goetz, 1991), ηεο γξαπηήο ζχλζεζεο (Sadoski, 1992) θαη
έρεη πξνηαζεί σο κηα ελνπνηεκέλε ζεσξία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο (Sadoski &
Paivio, 2001).
Όπσο νη Shapiro θαη Waters (2005) επεζήκαλαλ, νη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη κέζσ
δχν

δηαθνξεηηθψλ

ζπζηεκάησλ

θσδηθνπνίεζεο
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θαη

κε

δηαθνξεηηθά

επίπεδα

επεμεξγαζίαο.Ζ ξερή επεμεξγαζία ηνλίδεη ηα επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιέμεσλ
πνπ πξέπεη λα ζπκφκαζηε, φπσο ήρνπο, νξζνγξαθία, ή θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ν
αξηζκφο ησλ θάζεησλ γξακκψλ ζε κηα ιέμε,ελψ ε επεμεξγαζία ζε βάζνο επηθεληξψλεηαη
ζηελ έλλνηα.Όζν πην βαζηά είλαη ε επεμεξγαζία, ηφζν πεξηζζφηεξν δηεπθνιχλεηαη ε
αλάθιεζε (Craik & Lockhart, 1972). Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζπζρεηίδεη ηελ έλλνηα, ηνλ ήρν
θαη ηελ εηθφλα κηαο ιέμεο απφ ηε Γ1 κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Γ2 θαη βνεζά ζηελ
απνζήθεπζε (Hulstijn, 1997).
Οη Sagarra & Alba (2006), ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο κλεκνληθψλ
ζηξαηεγηθψλ, αλαθέξνπλ φηη νη ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ, νη νπνίεο απαηηνχλ
βαζχηεξε επεμεξγαζία θαη δεκηνπξγία λνεξψλ ζπλδέζεσλ, δειαδή ε κέζνδνο ιέμεθιεηδί) απνθέξνπλ θαιχηεξε απνζήθεπζε .
Ωζηφζν, νη καζεηέο ηεο Γ2 πξνηηκνχλ θαη επηιέγνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ απαηηνχλ
ειάρηζην βάζνο επεμεξγαζίαο, εθηφο θη αλ ππάξρνπλ αληίζεηεο νδεγίεο.Ζ πξνηίκεζε απηή
ππάξρεη επεηδή ε ηθαλφηεηα λα επεμεξγάδνληαη θαη λα απνζεθεχνπλ ηηο εηζεξρφκελεο
πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνξηζκέλε (Baddeley, 2003; Just & Carpenter,1992).Έξεπλεο
επηβεβαηψλνπλ, φηη νη ιηγφηεξν ηθαλνί καζεηέο ηεο Γ2 ζπάληα ρξεζηκνπνηνχλ απζφξκεηα
ηηο πην ζχλζεηεο ζηξαηεγηθέο, φπσο εηθφλεο, ηε ζπκπεξαζκαηηθή δηαδηθαζία

θαη ηε

κέζνδν ιέμε-θιεηδί (Cohen & Aphek, 1981; O'Malley & Chamot, 1990).
Μηα άιιε εθδνρή ηεο κεζφδνπ ιέμε-θιεηδί, είλαη απηή πνπ βαζίδεηαη ζην ζρεκαηηζκφ
πξνηάζεσλ.Μηα ζεηξά απφ κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε κέζνδνο είλαη ηδηαίηεξα
απνηειεζκαηηθή γηα ηνπο καζεηέο, θπξίσο γηα ηελ επίηεπμε ηεο άκεζεο αλάθιεζεο ησλ
ιέμεσλ (Atkinson, 1975; Hulstijn, 1997; Nation, 2001).Μεξηθνί απφ ηνπο παξαπάλσ
εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε κέζνδνο ιεηηνπξγεί θαιά κφλν κε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο
(Avila & Sadoski, 1996; Hulstijn, 1997),ελψ άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη επίζεο
απνηειεζκαηηθή κε αθεξεκέλεο ιέμεηο (vanHell & Mahn, 1997).
Τπάξρνπλ φκσο θαη έξεπλεο πνπ απνδίδνπλ αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο ζηε ζπγθεθξηκέλε
κέζνδν.Οη VanHell θαη Mahn (1997) ζχγθξηλαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ
ιέμε-θιεηδί κε εθείλε ηεο απνζηήζηζεο θαη δηαπίζησζαλ φηη νη έκπεηξνη καζεηέο
σθειήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ επαλάιεςε θαη απνζηήζηζε, ελψ θακία ζεκαληηθή
δηαθνξά δελ βξέζεθε γηα ηνπο άπεηξνπο καζεηέο.Οη Levin et al.(1984, κε αλαθνξά ζε
Avila θαη Sadoski 1996) αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά κπνξεί λα δπζθνιεχνληαη λα
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δεκηνπξγήζνπλ εηθφλεο απφ κφλα ηνπο θαη νη εηθφλεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη. Παξφιν
πνπ νη Avila θαη Sadoski (1996) απέδεημαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ
ιέμε-θιεηδί ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζεηηθψλ
απνηειεζκάησλ έρεη επηηεπρζεί ζε πεηξακαηηθέο θαηαζηάζεηο.Ο Nation (2001) αλαθέξεη,
φηη γηα λα γίλεη ν καζεηήο ηθαλφο ρξήζηεο ηεο κεζφδνπ, ρξεηάδεηαη εθηεηακέλε
εθπαίδεπζε ζε απηή.
 Ζ κέζνδνο PEG ( καληαιάθη ή άγγηζηξν-peg method )
Ζ κέζνδνο PEG (καληαιάθη ή άγγηζηξν) είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ απνκλεκφλεπζε
θαηαιφγσλ κε ιέμεηο, πνπ ζπλδένληαη κε άιιεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο «καληαιάθηα».
Πξψηα νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα ζπκνχληαη έλα έκκεηξν.ηε ζπλέρεηα, νη λέεο ιέμεηο ,
πξνο απνκλεκφλεπζε, πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε ηηο ιέμεηο θαη ηηο εηθφλεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ απνκλεκφλεπζε ηνπ έκκεηξνπ. Όηαλ ην έκκεηξν αξγφηεξα
απαγγέιιεηαη, νη εηθφλεο ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά γηα ηελ αλάθιεζε ησλ ιέμεσλ, πνπ
πξέπεη λα ζπκφκαζηε (Schmitt 1997).
 Ννεξή απεηθφληζε (imagery)
Ζ λνεξή απεηθφληζε θαη νη κλεκνληθέο ηεο ηδηφηεηεο αλαθαιχθζεθαλ απφ ηνλ Έιιελα
πνηεηή θαη ζνθφ ηκσλίδε (556-468 π.ρ).χκθσλα κε έλα κχζν πνπ αλαθέξεη ν Κηθέξσλ
(106-43 π.ρ), ε αλαθάιπςε έγηλε ζε έλα ζπκπφζην ζηε Θεζζαιία, ζην νπνίν ν ηκσλίδεο
ζπκκεηείρε γηα λα παξνπζηάζεη έλα ιπξηθφ πνίεκα, ην νπνίν επαηλνχζε ηνλ νηθνδεζπφηε.
Μεηά ηελ απαγγειία, ν ηκσλίδεο βγήθε έμσ γηα ιίγν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο
ηνπ, ε νξνθή ηεο αίζνπζαο μαθληθά θαηέξξεπζε, ζπλζιίβνληαο θαη ζθνηψλνληαο φινπο
ηνπο θαιεζκέλνπο, πξνθαιψληαο ηε παξακφξθσζε ηνπο. Ο ηκσλίδεο, φκσο, αλαθάιπςε
φηη ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ηα ζψκαηα (απαξαίηεηε πξνππφζεζε γηα ηε ζσζηή
ηαθή) κε ηε βνήζεηα ηεο νπηηθήο εηθφλαο ησλ αλζξψπσλ, πνπ θάζνληαλ γχξσ απφ ην
γηνξηηλφ ηξαπέδη θαη ηελ νπνία ζπγθξάηεζε ζηε κλήκε ηνπ (Thomas, 2016).
Απηή είλαη ε πξνέιεπζε ηεο κλεκνληθήο ζηξαηεγηθήο πνπ είλαη γλσζηή σο κέζνδνο
Loci(απφ ηε ιαηηληθή ιέμε Locus-loci πνπ ζεκαίλεη ρψξνο) θαη ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο
απφ ξήηνξεο, ζε δηάθνξεο κνξθέο, θαηά ηε θιαζζηθή επνρή θαη ην Μεζαίσλα, κέρξη θαη
ζήκεξα. Ζ ζχγρξνλε πεηξακαηηθή έξεπλα έρεη δείμεη φηη αθφκε θαη κία απιή θαη εχθνιε
κνξθή ηεο κεζφδνπ Loci κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή φπσο θαη πνιιέο
άιιεο κλεκνληθέο ηερληθέο απεηθφληζεο, πνπ βαζίδνληαη ζε απηή ηε κέζνδν.
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χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, νη καζεηέο πξέπεη λα απεηθνλίζνπλ λνεξά κηα νηθεία
ηνπνζεζία θαη λα ηνπνζεηήζνπλ ην πξψην ζηνηρείν, πνπ πξέπεη λα απνκλεκνλεχζνπλ,
ζηε πξψηε ζέζε, ην δεχηεξν ζηελ επφκελε ζέζε, θιπ.Γηα λα αλαθαιέζνπλ ηα αληηθείκελα
νη καζεηέο, πξέπεη λα "θάλνπλ κηα λνεξή πεξηήγεζε" ζηε ηνπνζεζία.
Οη Maguire, Valentine, Wilding θαη Kapur (2003) δηαπίζησζαλ φηη ηα άηνκα κε πνιχ
θαιή κλήκε ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζηξαηεγηθή νπηηθνρσξηθήο απνκλεκφλεπζεο, ε νπνία
ζρεηίδεηαη κε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηε κλήκε θαη εηδηθφηεξα γηα
ηελ νπηηθνρσξηθή.
Ο Paivio (1971) ζπλέιαβε ηελ ηδέα ησλ λνεξψλ εηθφλσλ ζαλ κηα κνξθή θσδηθνπνίεζεο
θαη ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, αληίζηνηρε κε ηε ιεθηηθή
θσδηθνπνίεζε.Πξψηνλ, ηζρπξίζηεθε φηη νη ιέμεηο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ην βαζκφ
πνπ πξνθαινχλ εηθφλεο. Γεχηεξνλ, δηαπίζησζε φηη ε «αμία» κηαο λνεξήο εηθφλαο ήηαλ ν
πην ηζρπξφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ ξπζκνχ ηεο κάζεζεο.Σξίην, νη ζπκκεηέρνληεο
ζηηο έξεπλεο ηνπ, νη νπνίνη θαζνδεγήζεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λνεξέο εηθφλεο γηα λα
ζπλδέζνπλ δεπγάξηα ιέμεσλ, έκαζαλ πνιχ πην γξήγνξα απφ απηνχο πνπ δελ
θαζνδεγήζεθαλ θαζφινπ ή ρξεζηκνπνίεζαλ πξνθνξηθή επαλάιεςε.Σέηαξην, δηαπίζησζε
φηη ε λνεξή απεηθφληζε αθφκε θαη θνηλψλ ζπγθεθξηκέλσλ νπζηαζηηθψλ (ή ε παξνπζίαζε
ησλ ίδησλ ησλ αληηθεηκέλσλ) ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ εθκάζεζε ησλ νλνκάησλ
ηνπο.
Ο Sökmen (1997) αλαθέξεη φηη δξαζηεξηφηεηεο ιέμεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο εηθφλεο
είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηα πξψηα ζηάδηα εθκάζεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ. Ο Schmitt (1997)
πξνηείλεη, αληί νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ εηθφλεο, λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο
λνεξέο απεηθνλίζεηο ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ ή ηνπ νξζνγξαθηθνχ ηχπνπ κηαο ιέμεο.
 Οπηηθνπνίεζε (visualization)
Έρεη αλαθεξζεί φηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φηαλ δηαβάδνπλ, δελ παξάγνπλ
εηθφλεο ηνπ θεηκέλνπ, φπσο νη ηππηθνί αλαγλψζηεο (Torgesen & Goldman, 1977). ε
απηή ηε πεξίπησζε, νη αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη λα ζηακαηνχλ, αθνχ
δηαβάζνπλ κεξηθέο πξνηάζεηο θαη λα θάλνπλ «λνεξέο εηθφλεο ή κηα ηαηλία» γηα ην ηη έρνπλ
δηαβάζεη.
Άιιεο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ πξνηείλεη ν Schmitt ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ
ππνγξάκκηζε ηνπ πξψηνπ γξάκκαηνο ησλ ιέμεσλ ή φιεο ηεο ιέμεο.Ο Schmitt (1997)
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επίζεο πξνηείλεη ηηο λνεξέο ζπλδέζεηο λέσλ ιέμεσλ

κε πξνζσπηθέο

εκπεηξίεο θαη

βηψκαηα.
 Ζ κέζνδνο θπζηθήο απφθξηζεο (physical response)
Ζ κέζνδνο θπζηθήο απφθξηζεο ζηηο νδεγίεο

ηνπ δαζθάινπ είλαη θεληξηθή ζηε

κεζνδνινγία ηεο Οιηθήο Φπζηθήο Απφθξηζεο ηνπ James Asher(1969), ν νπνίνο
ηζρπξίζηεθε φηη είλαη εμίζνπ θαηάιιειε γηα ελήιηθεο θαη γηα παηδηά, εηδηθά ζε αξρηθφ
επίπεδν.Ζ κέζνδνο δελ αλαγθάδεη ηνπο καζεηέο λα κηιήζνπλ ζσζηά απφ ηελ αξρή
θαη επηηξέπεη πνιιή θίλεζε θαη δξάζε, ζηνηρεία πνπ ειθχνπλ ηνπο πνιχ κηθξνχο
καζεηέο.O δάζθαινο ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηχπνπ «αθνχκε θαη
θάλνπκε» γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ (Vale θαη Feunteun, 1995).
 εκαζηνινγηθνί ράξηεο/εκαζηνινγηθά πιέγκαηα (Semantic mapping/semantic grids)
Δμειίμεηο ζην ζεκαζηνινγηθφ πεδίν ησλ ιέμεσλ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε

ησλ

ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ δηθηχνπ/ράξηε (semantic mapping),ή ζηηο ζηξαηεγηθέο
ζεκαζηνινγηθνχ πιέγκαηνο(Gu & Johnson, 1996).Ζ ζεκαζηνινγηθή ραξηνγξάθεζε
(semantic mapping) ζπλίζηαηαη ζηε δηαζχλδεζε θαηαηγηζκνχ ηδεψλ γηα κηα ιέμε θαη ηελ
παξνπζίαζή ηνπο δηαγξακκαηηθά(Sökmen, 1997).Ο ίδηνο εξεπλεηήο ηζρπξίδεηαη φηη ε
ζπγθεθξηκέλε

ζηξαηεγηθή θέξεηαη λα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα κε ρακειήο ζπρλφηεηαο

ιεμηιφγην απφ φ, ηη κε πςειήο ζπρλφηεηαο θαη γηα απηφ ην ιφγν είλαη θαηάιιειε γηα πην
πξνρσξεκέλνπο καζεηέο.Ζ ζηξαηεγηθή απηή επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ
δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο (ζπλσλπκία, αλησλπκίεο, ζπληνληζκφο) ζε ζρεκαηηθφ επίπεδν
(Schmitt, 1997).
Παξ‘φια απηά κεξηθνί εξεπλεηέο (Gu & Johnson, 1996) έρνπλ εθθξάζεη ηε θαρππνςία
ηνπο γηα ην αλ ηέηνηεο κέζνδνη θάλνπλ επθνιφηεξε ηε δηαηήξεζε ιεμηιoγίνπ.
 Λεθηηθή / Αθεγεκαηηθή Αιπζίδα (word chain/narrative chain).
Δθηφο απφ ηελ νκαδνπνίεζε, ε Thompson (1987) ζπληζηά ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ιεθηηθήο
θαη αθεγεκαηηθήο αιπζίδαο.ηε πεξίπησζε ηεο ιεθηηθήο αιπζίδαο, νη καζεηέο θαινχληαη
λα ζπκεζνχλ ηηο ιέμεηο, έηζη ψζηε θάζε ιέμε λα ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ
επφκελε.ηε πεξίπησζε ηεο αθεγεκαηηθήο αιπζίδαο, πνπ νλνκάδεηαη επίζεο θαη
κλεκνληθή ηζηνξία, νη ιέμεηο ζπλδένληαη κε κηα ηζηνξία.
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 Αθξνζηνηρίδεο θαη αθξσλχκηα.
Ζ ζηξαηεγηθή ησλ πξψησλ γξακκάησλ πεξηιακβάλεη αθξνζηνηρίδεο θαη αθξσλχκηα θαη
θαίλεηαη λα είλαη ρξήζηκε, φηαλ είλαη αλαγθαίν λα απνκλεκνλεχζνπκε πιεξνθνξίεο κε
ζπγθεθξηκέλε ζεηξά.Πξφθεηηαη κάιινλ γηα αλαπνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή, δηφηη ηα
γξάκκαηα

απφ κφλα ηνπο δελ απνηεινχλ ηθαλά ζηνηρεία αλάθηεζεο.Δπίζεο, είλαη

απίζαλν λα είλαη απνηειεζκαηηθή γηα εθείλα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ειιείκαηα ζηε
βξαρχρξνλε θσλνινγηθή ή ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε.
 Οκαδνπνίεζε (grouping)
Ζ νκαδνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηελ αληηζηνίρηζε έλα πξνο έλα, ηελ ηπραία νκαδνπνίεζε ή
ηε ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία, γηα

λα ηα

ζπκφκαζηε σο ζχλνια, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ βξαρχρξνλε δηαηήξεζε θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε γηα ηελ απνζήθεπζε ζηε καθξφρξνλε κλήκε.
 Παξάθξαζε (paraphrasing)
Ζ Παξάθξαζε

είλαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ βαζίδεηαη ζηελ επαλάιεςε θαη ηελ

νκαδνπνίεζε.Γηα λα επαλαιάβνπλ νη καζεηέο ηηο πιεξνθνξίεο κε δηθά ηνπο ιφγηα,
απαηηείηαη λα νξγαλψζνπλ θαη λα ζπκππθλψζνπλ έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ γισζζηθψλ
πιεξνθνξηψλ ζε κηθξφηεξα, θαιά νινθιεξσκέλα θαη κε λφεκα θαηλνχξγηα ζχλνια
(Donahue & Pidek, 1993).
 Δθηεηακέλε Πξαθηηθή ή Δπαλάιεςε (Spaced practice)
Με ηελ Δθηεηακέλε Πξαθηηθή ή Δπαλάιεςε (Baddeley,1990 κε αλαθνξά ζε Schmitt,
1995) επηηπγράλεηαη κηα πην αζθαιήο εθκάζεζε ησλ ιέμεσλ ζε αληίζεζε κε ηε καδηθή
επαλάιεςε.Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξάμε ηεο θαη' επαλάιεςεο αλάθηεζεο
ηεο γλψζεο παξάγεη ηζρπξά απνηειέζκαηα ζηε κάζεζε (Roediger & Karpicke, 2006;
Karpicke & Bauernschmidt, 2011).Έηζη, αληί ν καζεηήο λα επαλαιάβεη ηηο ιέμεηο γηα
15 ιεπηά ζπλερψο, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα αθηεξψζεη ηνλ ίδην ρξφλν κε δηαιείκκαηα,
ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα ζα απμάλεηαη (Nation,2001).
Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο Δθηεηακέλεο

Πξαθηηθήο έρνπλ δηαπηζησζεί θαη ζε

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Crawford & Baine, 1992; Swanson, 2001).
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαθξίλνπκε δχν θαηεγνξίεο κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ:
ηηο κεραληθέο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ζε βάζνο. ην θεθάιαην 2 θαη ζηελ ελφηεηα 2.1
έγηλε αλαθνξά ζην κνληέιν ησλ επηπέδσλ ή ηεο επεμεξγαζίαο ζε βάζνο ησλ
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πιεξνθνξηψλ.Οη Craik θαη Lockhart (1972) ππνζηήξημαλ φηη έλα «βαζχηεξν» επίπεδν
επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ νδεγεί ζε θαιχηεξε κάζεζε.Παξ‘ φια απηά, κειέηεο
έρνπλ δείμεη φηη ηέηνηεο ζηξαηεγηθέο απνκλεκφλεπζεο δελ είλαη πνιχ δεκνθηιείο (Gu &
Johnson,1996; Kudo,1999; Schmitt,1997).Ο Schmitt ππνζηεξίδεη φηη νη «ξερέο», δειαδή
νη κεραληθέο κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα είλαη πην θαηάιιειεο γηα αξράξηνπο θαη
νη «βαζχηεξεο» επεμεξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ καζεηέο πςειφηεξνπ επηπέδνπ
ή γλσζηηθήο σξηκφηεηαο .
ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθεξζήθακε εθηελψο ζηε ζπζρέηηζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο
κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ζηε γιψζζα θαη ηε πξφζθηεζε ιεμηινγίνπ/αλάγλσζε ζηε Γ2.
χκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη κλεκνληθέο
ζηξαηεγηθέο απνηεινχλ ην ππξήλα ησλ ζηξαηεγηθψλ εθκάζεζεο, αθνχ απνζθνπνχλ ζηελ
απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αλάθιεζή ηνπο, κε ηειηθφ πξντφλ ηε κάζεζε.Σν
εξψηεκα πνπ ηίζεηαη θαη απνηειεί ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο

είλαη

άλ νη κλεκνληθέο

ζηξαηεγηθέο ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαδφκελε κλήκε.
4.3 πζρέηηζε ησλ κλεκνληθώλ ζηξαηεγηθώλ κε ηελ εξγαδόκελε κλήκε.
Οη Baddeley θαη Hitch θαζφξηζαλ ηελ εξγαδφκελε κλήκε σο έλα ζχζηεκα γηα ηελ
πξνζσξηλή ζπγθξάηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο
ζεηξάο γλσζηηθψλ έξγσλ φπσο ε θαηαλφεζε, ε κάζεζε, θαη ε αηηηνιφγεζε.
Ζ εξγαδφκελε κλήκε απνηειεί έλα κλεκνληθφ ζχζηεκα πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηαο,
πνπ ρξεζηκεχεη σο ρψξνο εξγαζίαο ηνπ λνπ θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηεο πηζηεχεηαη φηη
επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα πξαγκαηνπνηεί κηα κεγάιε πνηθηιία
γλσζηηθψλ έξγσλ ( Kane et al., 2004).
Σν πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ην ξφιν ηεο καθξνπξφζεζκεο κλήκεο ζηε ιεηηνπξγία
ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζπλερίζηεθε κέρξη πνπ νη Ericsson & Kintsch (1995) πξφηεηλαλ
ηελ χπαξμε ηεο καθξνπξφζεζκεο εξγαδφκελεο κλήκεο σο έλα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο
καθξνπξφζεζκεο κλήκεο, ε νπνία είλαη άκεζα πξνζβάζηκε κέζσ γλσζηηθψλ
ελδείμεσλ απφ ηε βξαρππξφζεζκε εξγαδφκελε κλήκε. χκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, ε
ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε γλσζηηθά ζρήκαηα ηεο
καθξνπξφζεζκεο κλήκεο.Έηζη, νη άλζξσπνη κε θαιή κλήκε είλαη εθείλνη πνπ είλαη ζε
ζέζε λα θσδηθνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθά πιεξνθνξίεο κέζσ λνεξψλ ζπλδέζεσλ, γηα
παξάδεηγκα, λα ζπλδέζνπλ λέεο πιεξνθνξίεο κε πξνεγνχκελε γλψζε. Απηφ ππνηίζεηαη
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φηη ζα ζπκβεί κέζα απφ γλσζηηθέο ελδείμεηο θαη λνεξέο ζπλδέζεηο, πνπ ζηξαηεγηθά
δεκηνπξγνχληαη ζηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη ελεξγνπνηνχλ ηελ αλάθηεζε γλσζηηθψλ
δνκψλ απφ ηε καθξνπξφζεζκε κλήκε.Μηα ζπλέπεηα απηήο ηεο πξφηαζεο είλαη φηη κέζα
απφ ηε δηδαζθαιία ή ηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ θσδηθνπνίεζεο είλαη
δπλαηφλ λα απμεζεί ε πνζφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζηε βξαρππξφζεζκε
κλήκε (Kintsch, 1994).Γηα παξάδεηγκα, ηα άηνκα κε θαιέο επηδφζεηο ζηελ εξγαδφκελε
κλήκε, κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε
ζε ζχγθξηζε κε άηνκα αλεπαξθνχο εξγαδφκελεο κλήκεο (Hambrick & Engle,2002).
Δλψ ε εξγαδφκελε κλήκε έρεη απφ θαηξφ ζεσξεζεί φηη έρεη πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα
(Cowan,2001; Miller, 1956), απμαλφκελεο ελδείμεηο δείρλνπλ φηη ε ηθαλφηεηα ηεο κπνξεί
λα εληζρπζεί κε ζηνρεπκέλε εμάζθεζε (Klingberg et al., 2005; Westerberg & Klingberg,
2007).
Τπάξρεη έλαο ξαγδαία απμαλφκελνο αξηζκφο κειεηψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε εθπαίδεπζε
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο κπνξεί λα
επηθέξεη θαη βειηηψζεηο ζε κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Morrison &
Chein, 2011).Απηή ε εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ
νη νπνίεο απνηεινχλ απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε θσδηθνπνίεζε, ηε ζπληήξεζε,
θαη ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηελ εξγαδφκελε κλήκε.Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη λα απμεζεί ε ηθαλφηεηα ηεο
εξγαδφκελεο κλήκεο ζε έξγα πνπ απαηηνχλ ηε δηαηήξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα.
χκθσλα κε ηελ ππφζεζε φηη ε ρξήζε ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ αηηηνινγεί ηηο
πςειφηεξεο επηδφζεηο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ηα άηνκα πνπ είλαη πην ζηξαηεγηθά ζα
έρνπλ θαη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ εξγαδφκελε κλήκε.Δλαιιαθηηθά, ε ππφζεζε ηεο
ζηξαηεγηθήο σο απνηέιεζκα πξνηείλεη φηη φζνη έρνπλ κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα ζηελ
εξγαδφκελε κλήκε, ηνπο επηηξέπεη λα είλαη πην ζηξαηεγηθνί, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ,
ζπκβάιιεη ζηηο

επηδφζεηο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε ρξήζε

ζηξαηεγηθψλ κπνξεί λα είλαη ηφζν αηηία θαιχηεξεο εξγαδφκελεο κλήκεο αιιά θαη
απνηέιεζκα,νη

Dunlosky

θαη

Kane

(2007),

ζε

αλαζθφπεζε

εξεπλψλ

πνπ

πξαγκαηνπνίεζαλ, αλαδεηθλχνπλ κάιινλ πεξηζζφηεξν ηελ ππφζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο σο
απνηέιεζκα θαιψλ επηδφζεσλ ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο.
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Ζ δηδαζθαιία ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ ίζσο λα κελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί φηη
ζηνρεχεη κε αθξίβεηα θαη άκεζα ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο,
δεδνκέλνπ φηη ε πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο παξαθάκπηεηαη
κέζσ ηεο νκαδνπνίεζεο ή ηεο θσδηθνπνίεζεο ζηε καθξφρξνλε κλήκε

θαη φρη

επεξεάδνληαο άκεζα ηελ ηθαλφηεηα ηεο.Ωζηφζν, ε δηάθξηζε απηή δελ είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή άλ ζεσξήζνπκε ηελ εξγαδφκελε κλήκε εληαγκέλε ζε έλα εληαίν κλεκνληθφ
ζχζηεκα, κε ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ αιιειεπηδξά (Narne,2002).Παξφια απηά, ε
δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ έρεη θιαζζηθά απνδεηρζεί φηη
βειηηψλεη ηελ επίδνζε κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη ίζσο ζε έλα άιιν κηθξφ ζχλνιν
έξγσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά.
Παξαδείγκαηα δηδαζθαιίαο κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμάζθεζε ηεο
θσδηθνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε πξαθηηθή ηεο νκαδνπνίεζεο ζηνηρείσλ (St ClairThompson, Stevens, Hunt, & Bolder, 2010), ηε δεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο κε ηηο ιέμεηο
πξνο εθκάζεζε (McNamara & Scott, 2001), ηε ρξήζε εηθφλσλ (Carretti, Borella & De
Beni, 2007) θαη ηε δηδαζθαιία ηεο πξνθνξηθήο επαλάιεςεο (Turley-Ames & Whitfield,
2003).
Οη St Clair-Thompson et al.(2010) ζε έξεπλα ηνπο εθάξκνζαλ ηε δηδαζθαιία δηαθφξσλ
κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, φπσο πξνθνξηθή επαλάιεςε,
νκαδνπνίεζε, λνεξή απεηθφληζε, αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο θαη δηαπίζησζαλ βειηηψζεηο
ζηελ εξγαδφκελε κλήκε.
Παξνκνίσο νη Bailey, Dunlosky θαη Kane (2008) ζε

έξεπλα ηνπο έδεημαλ φηη ε

εθπαίδεπζε ηεο κλήκεο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζηξαηεγηθή λνεξήο απεηθφληζεο, κπνξεί
λα βειηηψζεη ηελ επίδνζε ζε έλα έξγν αλάθιεζεο ιέμεσλ ζε λένπο θαη κεγαιχηεξνπο
ελήιηθεο θαη ε βειηίσζε απηή κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηελ επίδνζε ηεο εξγαδφκελεο
κλήκεο.
Οη Holmes, Gathercole θαη Dunning (2009) δηεξεχλεζαλ θαηά πφζν ηα πξνβιήκαηα πνπ
παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά ζηελ αλάγλσζε θαη ζηα καζεκαηηθά ζρεηίδνληαη κε ην ρακειφ
επίπεδν δεμηνηήησλ ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη άλ απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα
μεπεξαζηνχλ κε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ζρεδηαζκέλν λα εληζρχζεη ηελ εξγαδφκελε
κλήκε.Σα επξήκαηα ηνπο έδεημαλ φηη ηα ειιείκαηα ζηελ εξγαδφκελε κλήκε
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θαη νη

καζεζηαθέο δπζθνιίεο φλησο κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κε ηελ ελίζρπζε ηεο εξγαδφκελεο
κλήκεο.
Οη Budd, Whitney θαη Turley (1995) δηεξεχλεζαλ θαηά πφζν νη αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ
εξγαδφκελε κλήκε ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο εξγαδφκελεο
κλήκεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ελφο επεμεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ.ην ζχλνιφ
ηνπο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, πηνζεηνχληαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο
ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο γηα ηα πην δχζθνια έξγα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ απφ ηνπο
αλαγλψζηεο κε ρακειέο θαη πςειέο επηδφζεηο ζηελ εξγαδφκελε κλήκε αληίζηνηρα θαη νη
ζηξαηεγηθέο απηέο επεξεάδνπλ ην ηη έρνπλ κάζεη απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ.
Τπάξρνπλ απμαλφκελεο ελδείμεηο φηη νη αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο
εξγαδφκελεο κλήκεο έρνπλ βαζηέο επηδξάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ
(Engle, Cantor, & Carullo,1992; Turner & Engle, 1989).
Οκνίσο, νη Schelble, Therriault θαη Miller (2012) βξήθαλ φηη ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο
κπνξεί λα εμεγήζεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε ρακειέο θαη πςειέο επηδφζεηο
ζηελ εξγαδφκελε κλήκε.
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5. Η Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία
5.1.θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο
Κχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη
ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ νη εμήο:
1.Να δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ησλ κνλφγισζζσλ θαη
δίγισζζσλ καζεηψλ κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ βαζκφ
επίδνζεο ζηε γιψζζα θαη ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο.
2.Να θαηαγξαθνχλ νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη κνλφγισζζνη θαη νη δίγισζζνη
καζεηέο θαηά ηελ απνκλεκφλεπζε ιεμηινγίνπ θαη θεηκέλνπ.
3.Να

θαηαγξαθνχλ

νη

κλεκνληθέο

ζηξαηεγηθέο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ

νη

κνλφγισζζνη θαη δίγισζζνη καζεηέο θαηά ηε πξφζθηεζε ιεμηινγίνπ θαη ηελ
απνκλεκφλεπζε θεηκέλνπ.
4.Να δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
νη κνλφγισζζνη θαη νη δίγισζζνη καζεηέο κε ην θχιν, ηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη
ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο.
Σν εξεπλεηηθό εξώηεκα
Ζ ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κνλφγισζζνη θαη δίγισζζνη καζεηέο Γεκνηηθνχ ζε ζρέζε κε ηα
δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ην βαζκφ ζηε γιψζζα θαη ηνλ βαζκφ επξχηεξεο
αθαδεκατθήο επίδνζεο.
ηαηηζηηθέο ππνζέζεηο
α) Ζ εξγαδφκελε κλήκε ζε κνλφγισζζνπο θαη δίγισζζνπο καζεηέο Γεκνηηθνχ δελ
επεξεάδεηαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη
επάγγεικα γνλέσλ), ην βαζκφ ζηε γιψζζα θαη ζηελ επξχηεξε αθαδεκατθή επίδνζε.
β) Οη κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο ζε κνλφγισζζνπο θαη δίγισζζνπο καζεηέο Γεκνηηθνχ
δελ επεξεάδνληαη απφ ην θχιν, ηελ εξγαδφκελε
αθαδεκατθήο επίδνζεο.
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κλήκε θαη ην βαζκφ επξχηεξεο

5.2. πκκεηέρνληεο-Η ζύλζεζε ηνπ δείγκαηνο
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 20 κνλφγισζζνη θαη 20 δίγισζζνη καζεηέο
Αιβαληθήο θαηαγσγήο, απφ 8 ηκήκαηα ησλ Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ ηξηψλ δεκνηηθψλ
ζρνιείσλ ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ
ήηαλ:
α) Οη δίγισζζνη καζεηέο λα είλαη κφλν Αιβαληθήο θαηαγσγήο.
β) Ζ αληηζηνηρία κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ καζεηψλ σο πξνο ην θχιν θαη ην βαζκφ
επίδνζεο ζηε γιψζζα.
γ) Ζ αληηζηνηρία σο πξνο ην δηδαθηηθφ ζηπι (κνλφγισζζνη θαη δίγισζζνη καζεηέο λα
δηδάζθνληαη απφ ηνλ ίδην δάζθαιν).
δ) Μνλφγισζζνη θαη δίγισζζνη καζεηέο λα κελ έρνπλ δηάγλσζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ
απφ θξαηηθφ θνξέα.
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2015 κέρξη θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ
2016.
Σν 45% ησλ κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ καζεηψλ θνηηνχζε ηε Σ΄ ηάμε (Ν=14), ην
20% ζηε Δ΄ ηάμε (Ν=8) θαη ην 35% ζηε Γ΄ ηάμε (Ν=18). Απφ ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ, ην
70% (Ν=28) ήηαλ αγφξηα θαη ηo 30% (Ν=12) ήηαλ θνξίηζηα. Όινη νη δίγισζζνη καζεηέο
(100%) αλήθαλ ζηε θαηεγνξία ηεο «ηαπηφρξνλεο δηγισζζίαο».Ζ κέζε ηηκή ζην βαζκφ
ηεο γιψζζαο ήηαλ 8,9 κε ηππηθή απφθιηζε ± 0,93 θαη ζην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο
επίδνζεο ήηαλ 9,4 κε ηππηθή απφθιηζε ± 0,46. Απφ ηνπο 40 καζεηέο, ην 82,5% (Ν=33)
είραλ πςειή επίδνζε ζηελ επξχηεξε αθαδεκατθή επίδνζε (βαζκφο 9–10) θαη ην 17,5%
(Ν=7) είραλ πην ρακειή (8–8,9) ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγηθή εθηίκεζε ηνπ δαζθάινπ/αο.
Όζνλ αθνξά ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ην 47,5% (Ν=19) ησλ παηέξσλ θαη ην
35% (Ν=14) ησλ κεηέξσλ είραλ βαζηθή εθπαίδεπζε (Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην), ελψ ην
52,5% (Ν=21) ησλ παηέξσλ θαη ην 65% (Ν=26) ησλ κεηέξσλ είραλ αλψηεξε θαη αλψηαηε
εθπαίδεπζε (Λχθεην θαη Παλεπηζηήκην).ρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ
γνλέσλ, ην 42,5% (Ν=17) ησλ παηέξσλ θαη ην 22,5% (Ν=9) ησλ κεηέξσλ είραλ ειεχζεξν
επάγγεικα, ελψ ην 57,5% (Ν=23) ησλ παηέξσλ θαη ην 70% (Ν=28) ησλ κεηέξσλ είραλ
εμαξηεκέλε εξγαζία. Μφλν 7,5% (Ν=3) ησλ κεηέξσλ δελ είραλ θακία εξγαζία (νηθηαθά).
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Πίλαθαο 3.χλζεζε ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο
Φχιν – Σάμε

ΦΤΛΟ

ΣΑΞΗ

πρλφηεηα

%

πρλφηεηα

%

Αγφξη(Ν)

28

70,0

Γ

14

35,0

Κνξίηζη(Ν)

12

30,0

Δ

8

20,0

Total

40

100,0

Σ

18

45,0

Total

40

100,0

Πίλαθαο 4.Βαζκφο ζηε γιψζζα
ΒΑΘΜΟ ΓΛΩΑ
7,0
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
Total
Μέζε ηηκή ± ηππ. απφθιηζε

πρλφηεηα
4
7
4
7
10
8
40
8,9 ± 0,93

%
10,0
17,5
10,0
17,5
25,0
20,0
100,0

Πίλαθαο 5. Βαζκφο επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο
ΒΑΘΜΟ ΔΤΡ.ΑΚΑΓ.ΔΠΙΓΟΗ
8,0
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,3
9,4
9,5

πρλφηεηα
1
1
2
2
1
2
1
2
4
7
83

%
2,5
2,5
5,0
5,0
2,5
5,0
2,5
5,0
10,0
17,5

9,6
9,7
9,8
9,9
10,0
Total
Μέζε ηηκή ± ηππ. απφθιηζε

5
1
5
1
5
40
9,4 ± 0,46

12,5
2,5
12,5
2,5
12,5
100,0

Πίλαθαο 6. Δθπαηδεπηηθφ Δπίπεδν γνλέσλ

Παηέξα

Δπίπεδν

Μεηέξαο

Άηνκα

%

Άηνκα

%

Βαζηθή

19

47,5

14

35,0

Λχθεην+Αλσηάηε

21

52,5

26

65,0

Total

40

100,0

40

100,0

Πίλαθαο 7. Δπάγγεικα γνλέσλ

Παηέξα

Μεηέξαο

Άηνκα

%

Άηνκα

%

Διεχζεξν επάγγεικα

17

42,5

9

22,5

Δμαξηεκέλε εξγαζία

23

57,5

28

70,0

3

7,5

40

100,0

Οηθηαθά
Total

40

100,0
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5.3.Μέζνδνο
Δξγαιεία έξεπλαο
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξία ζηάδηα θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπλδπαζκφο ησλ
παξαθάησ εξγαιείσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πνιπκεζνδηθή ζπιινγή δεδνκέλσλ.
Δξγαιείν θαηαγξαθήο ηνπ πξνθίι ησλ καζεηώλ θαη δηεξεύλεζεο ησλ κλεκνληθώλ
δπζθνιηώλ θαηά ηελ πξόζθηεζε ιεμηινγίνπ θαη ηελ απνκλεκόλεπζε θεηκέλνπ.
ην πξψην ζηάδην δφζεθε ζηνπο καζεηέο αηνκηθά ην Δξσηεκαηνιόγην θαηαγξαθήο ηνπ
πξνθίι ησλ καζεηώλ θαη δηεξεύλεζεο ησλ κλεκνληθώλ δπζθνιηώλ απνηεινχκελν απφ ηξείο
(3) ζειίδεο κε ζθνπφ ηε ζπιινγή α) δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ (ρψξα γέλλεζεο, έηε
παξακνλήο ζηελ Διιάδα, ρξήζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο αιβαληθήο ζην νηθνγελεηαθφ θαη
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θνηλσληθν-κνξθσηηθφ επίπεδν γνλέσλ) θαη β) δεδνκέλσλ πνπ
αθνξνχζαλ ην κλεκνληθφ ηνπο πξνθίι π.ρ. ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχζαλ θαηά ηε
πξφζθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηελ απνκλεκφλεπζε ελφο θεηκέλνπ, θαζψο θαη ηηο
ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο.
Απηνκαηνπνηεκέλε Γνθηκαζία Δθηίκεζεο ηεο Δξγαδόκελεο Μλήκεο ζε παηδηά (ΑΓΔΔΜ)
ην δεχηεξν ζηάδην, γηα λα αμηνινγεζεί ε εξγαδφκελε κλήκε ησλ κνλφγισζζσλ θαη
δίγισζζσλ

καζεηψλ

αιβαληθήο

θαηαγσγήο

ηεο

έξεπλαο,

ρνξεγήζεθε

ε

Απηνκαηνπνηεκέλε Γνθηκαζία Δθηίκεζεο ηεο Δξγαδφκελεο Μλήκεο ζε παηδηά
(Automated Working Memory Assessment - AWMA) ηεο Alloway (2007), ε νπνία απνηειεί
έλα ςεθηαθφ εξγαιείν εθηίκεζεο ηεο επίδνζεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζηηο ειηθηαθέο
νκάδεο ησλ 4-22 εηψλ.Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ
αιιά θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ησλ καζεηψλ,
θαζψο απαηηείηαη ειάρηζηε εθπαίδεπζε γηα ηε ρξήζε ηνπ θαη ε βαζκνιφγεζε είλαη
πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε.ην ηέινο θάζε δνθηκαζίαο παξέρεηαη κηα απηνκαηνπνηεκέλε
εξκελεία ησλ βαζκνινγηψλ επίδνζεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη ηεο ζπζρέηηζεο κε
ηελ επξχηεξε αθαδεκατθή επίδνζε ζηε γιψζζα θαη ζηα καζεκαηηθά.
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Οη ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ αμηνινγήζεθαλ γηα ηελ
αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπο ζηελ Αγγιία θαη ζηε Β. Ακεξηθή θαη βξέζεθαλ
ηθαλνπνηεηηθέο (Alloway, Gathercole & Pickering, 2006; Alloway, Gathercole, Kirkwood
& Elliott, 2008).To ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε, θαηά ηελ εθηέιεζε,
νη ζπκκεηέρνληεο λα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπλ φια ηα επηκέξνπο κλεκνληθά ζπζηήκαηα
ηνπ κνληέινπ κλήκεο Baddeley θαη Hitch (1974), ην νπνίν πηνζεηήζεθε ζηε παξνχζα
έξεπλα.Απαηηείηαη ε πξφζβαζε ζην θσλνινγηθφ θχθισκα (Phonological loop), ην νπηηθνρσξεηηθφ ζεκεησκαηάξην (visuo-spatial sketchpad) θαη ην ξπζκηζηή-θαηαγξαθέα
επεηζνδίσλ (episodic buffer), ψζηε λα επηηεπρζεί ε αλάθιεζε πξνθνξηθψλ πιεξνθνξηψλ
θαη νπηηθψλ αθνινπζηψλ, νη νπνίεο απμάλνληαη δηαδνρηθά, ελψ ηα ιάζε αλάθιεζεο
θαηαγξάθνληαη απηφκαηα απφ ηνλ ππνινγηζηή.
Σα επίπεδα δνθηκαζίαο ζην ΑΓΔΔΜ είλαη ηξία:
 ΑΓΔΔΜ αλίρλεπζεο. Απνηειείηαη απφ δχν (2) δνθηκαζίεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
αλίρλεπζε πξνβιεκάησλ ζηελ εξγαδφκελε κλήκε:
1. Αλάθιεζε ιέμεσλ απφ πξνηάζεηο (αξρεία ήρνπ)
2. Αλάθιεζε Υσξνηαμηθνχ πεδίνπ (αξρεία ήρνπ θαη αξρεία εηθφλσλ)
 Β. ΑΓΔΔΜ ζύληνκε: Απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) δνθηκαζίεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη

φηαλ ππάξρεη ππνςία δπζθνιηψλ ζηελ εξγαδφκελε κλήκε, αιιά δελ είλαη γλσζηή ε
πεξηνρή ( βξαρχρξνλε, ιεθηηθή εξγαδφκελε ή νπηηθνρσξηθή).
1. Αλάθιεζε ςεθίσλ (αξρεία ήρνπ)
2. Αλάθιεζε ζέζεσλ θνπθίδσλ (αξρεία ήρνπ θαη αξρεία εηθφλσλ)
3. Αλάθιεζε ιέμεσλ απφ πξνηάζεηο (αξρεία ήρνπ)
4. Αλάθιεζε Υσξνηαμηθνχ πεδίνπ (αξρεία ήρνπ θαη αξρεία εηθφλσλ)
 ΑΓΔΔΜ εθηελήο: Απνηειείηαη απφ δψδεθα (12) δνθηκαζίεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ επηβεβαίσζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο.
1. Αλάθιεζε ςεθίσλ (αξρεία ήρνπ)

2. Αλάθιεζε ζέζεσλ θνπθίδσλ (αξρεία ήρνπ θαη αξρεία εηθφλσλ)
3. Αλάθιεζε ιέμεσλ απφ πξνηάζεηο (αξρεία ήρνπ)
4. Βξεο ην δηαθνξεηηθφ (αξρεία ήρνπ θαη αξρεία εηθφλσλ)
5. Αλάθιεζε ιέμεσλ (αξρεία ήρνπ)
6. Αλάθιεζε πνξείαο ζε ιαβχξηλζν (αξρεία ήρνπ θαη αξρεία εηθφλσλ)
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7. Αλάθιεζε ζπλφισλ απφ ζρήκαηα (αξρεία ήρνπ θαη αξρεία εηθφλσλ)
8. Ο θχξηνο X (αξρεία ήρνπ θαη αξρεία εηθφλσλ)
9. Αλάθιεζε ςεπδνιέμεσλ (αξρεία ήρνπ)
10. Αλάθιεζε ζέζεσλ θχβσλ (αξρεία ήρνπ θαη αξρεία εηθφλσλ)
11. Αληίζηξνθε αλάθιεζε ζεηξάο ςεθίσλ (αξρεία ήρνπ θαη αξρεία εηθφλσλ)
12. Υσξνηαμηθφ πεδίν (αξρεία ήρνπ θαη αξρεία εηθφλσλ)
ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ΑΓΔΔΜ αλίρλεπζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
εξγαδφκελεο κλήκεο ησλ κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ παηδηψλ αιβαληθήο θαηαγσγήο.
Ζ κεηάθξαζε ηεο δνθηκαζίαο θαη ε ρνξήγεζε έγηλε, αθνχ δφζεθε έγγξαθε άδεηα απφ ηε
Pearson Assessment θαη δεκηνπξγήζεθαλ ςεθηαθά ερεηηθά αξρεία ζηελ ειιεληθή
γιψζζα κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε ήρν, ηα νπνία ελζσκαηψζεθαλ
ζηα ήδε ππάξρνληα αξρεία εηθφλσλ.
(Automated Working Memory Assessment Greek Research Edition Copyright © 2007,

2015 by Pearson Education Ltd. Adapted with permission by Pearson Education Ltd. This
test may not be reproduced, in whole or in part, without written permission from the
publishers. All rights reserved).
Γηαδηθαζία πξνθνξηθήο εμσηεξίθεπζεο-Αλαζθνπηθέο ζπλεληεύμεηο
ην ηξίην ζηάδην, γηα λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ ηφζν νη κλεκνληθέο
ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο, φζν θαη νη δηεξγαζίεο αθνκνίσζεο
ιεμηινγίνπ θαη πιεξνθνξηψλ θεηκέλνπ ζε έλα εληαίν πιαίζην, αθνινπζήζεθε ε πνηνηηθή
πξνζέγγηζε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κέζα απφ ηελ επηινγή ηεο ηερληθήο ηεο
«πξνθνξηθήο εμσηεξίθεπζεο» [think aloud process] (Pressley & Afflerbach, 1995) θαη
ησλ «αλαζθνπηθψλ ζπλεληεχμεσλ» πνπ ζεσξνχληαη βαζηθέο κέζνδνη δηεξεχλεζεο ησλ
ζηξαηεγηθψλ θαη αλαγλσζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ ( Ericsson & Simon, 1999).
πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία ηεο «πξνθνξηθήο εμσηεξίθεπζεο» ζηεξίδεηαη ζηε
δηεθπεξαίσζε, απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή, ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ - δξαζηεξηνηήησλ θαη
απνηειεί κία νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ζην ρψξν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ κεηαγλσζηηθνχ
ειέγρνπ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζε απηά ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα, θαζψο κπνξνχλ λα
ζπιιερζνχλ πινχζηα δεδνκέλα, ‗αφξαηα‘ απφ άιιεο κεζφδνπο (Flower & Hayes, 1983).
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Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο εμσηεξίθεπζεο πινπνηήζεθε ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην
ζηάδην δφζεθε ζε θάζε καζεηή αηνκηθά κία ιίζηα ελληά (9) ιέμεσλ, νη νπνίεο παξείραλ ηε
δπλαηφηεηα ζεκαζηνινγηθήο νκαδνπνίεζεο ζε ηξηάδεο θαη νη πέληε (5) απφ απηέο
ζπλνδεχνληαλ απφ εηθφλεο. Ζ πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο έρεη
θαηνρπξσζεί κε ην θιαζηθφ άξζξν ηνπ Miller (1956) «Ο καγηθφο αξηζκφο επηά, ζπλ ή
κείνλ δχν» ν νπνίνο πξφηεηλε φηη ηα άηνκα κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ πεξίπνπ επηά
ζχλνια ( ± 2) πιεξνθνξηψλ ζηε βξαρχρξνλε κλήκε θαη γηα απηφ ην ιφγν, ν αξηζκφο ησλ
ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ελληά (9). Εεηήζεθε απφ ην καζεηή, ζε αηνκηθφ
επίπεδν, λα δηαβάζεη ηηο ιέμεηο, λα ηηο απνκλεκνλεχζεη θαη φηαλ ήηαλ έηνηκνο/ε, λα ηηο
αλαθαιέζεη. Ακέζσο κεηά θιήζεθε λα εθθξάζεη ηνλ ηξφπν απνκλεκφλεπζεο ησλ ιέμεσλ,
ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχζε, θαζψο θαη ηηο κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο πνπ
ρξεζηκνπνίεζε.Αθνινπζνχζε αηνκηθή «αλαζθνπηθή ζπλέληεπμε» θαη ν καζεηήο
απαληνχζε ζε πεξαηηέξσ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ
‗αληηκεηψπηζε‘ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο πνπ έπξεπε λα απνκλεκνλεχζεη, θαζψο θαη ζε
εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξφζθηεζεο λένπ ιεμηινγίνπ, ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδεη θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ απνκλεκφλεπζε.
ην δεχηεξν ζηάδην, ζε θάζε καζεηή δφζεθε αηνκηθά έλα πιεξνθνξηαθφ - ελεκεξσηηθφ
θείκελν ζηελ ειιεληθή γιψζζα απνηεινχκελν απφ εθαηφ εβδνκήληα έμη (176) ιέμεηο,
ρσξηζκέλν ζε δχν παξαγξάθνπο, ην νπνίν ζπλνδεπφηαλ θαη απφ δχν ζρεηηθέο εηθφλεο.
Σν θείκελν είρε σο ζέκα ηα ζπήιαηα θαη ηηο βξαρνγξαθίεο. Εεηήζεθε απφ ην καζεηή, ζε
αηνκηθφ επίπεδν, λα δηαβάζεη ην θείκελν, λα ην απνκλεκνλεχζεη θαη φηαλ ήηαλ έηνηκνο/ε,
λα ην αλαθαιέζεη.Ακέζσο κεηά θιήζεθε λα εθθξάζεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ/ηεο, ηνλ
ηξφπν απνκλεκφλεπζεο ηνπ θεηκέλνπ, ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε, θαζψο θαη ηηο
κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε.Όπσο θαη ζην πξψην ζηάδην, αθνινπζνχζε
αηνκηθή «αλαζθνπηθή ζπλέληεπμε» θαη ν καζεηήο απαληνχζε ζε πεξαηηέξσ
δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ‗αληηκεηψπηζε‘ ην ζπγθεθξηκέλν
θείκελν πνπ έπξεπε λα απνκλεκνλεχζεη, θαζψο θαη ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν
πνπ αληηκεησπίδεη γεληθά έλα θείκελν γηα απνκλεκφλεπζε θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηεί. Ζ φιε δηαδηθαζία καγλεηνθσλήζεθε.
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5.4.Αλάιπζε δεδνκέλσλ
5.4.1.Πνηνηηθή αλάιπζε
Οη ιεθηηθέο αλαθνξέο ησλ καζεηψλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην δηεξεχλεζεο ησλ
κλεκνληθψλ δπζθνιηψλ, ηε δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο εμσηεξίθεπζεο θαη ηηο
αλαζθνπηθέο ζπλεληεχμεηο, αθνχ απνκαγλεηνθσλήζεθαλ, αλαιχζεθαλ ηφζν πνηνηηθά φζν
θαη πνζνηηθά.
Καηά ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηεξεχλεζεο κλεκνληθψλ δπζθνιηψλ
εληνπίζηεθαλ ραξαθηεξηζηηθέο ιέμεηο, θξάζεηο θαη πξνηάζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε
έλαο αξηζκφο θσδηθψλ πνπ θέξνπλ αληίζηνηρνπο ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο θαη
νκαδνπνηήζεθαλ ζε (δχν) 2 ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο εληάρζεθαλ ζε κηα
επξχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα (Miles & Huberman, 1994).
Καηά ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ πξσηνθφιισλ ηεο πξνθνξηθήο εμσηεξίθεπζεο
εληνπίζηεθαλ ραξαθηεξηζηηθέο ιέμεηο, θξάζεηο θαη πξνηάζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε
έλαο αξηζκφο εμήληα ελληά (69) ζηξαηεγηθψλ, πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίεο θαη απηέο εληάρζεθαλ ζε ηέζζεξηο (4) επξχηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο,
ζχκθσλα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Αξρηθά πξνέθπςαλ αηνκηθνί
πίλαθεο έθζεζεο δεδνκέλσλ ησλ 40 καζεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε
ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο έθζεζεο δεδνκέλσλ.
5.4.2.Πνζνηηθή αλάιπζε
Γηα ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, νη ζηξαηεγηθέο ηεο δεχηεξεο θαη ηεο ηξίηεο
ζεκαηηθήο ελφηεηαο κεηαηξάπεθαλ ζε θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο θαη θσδηθνπνηήζεθαλ κε
1, άλ ν καζεηήο ρξεζηκνπνηνχζε ηε ζηξαηεγηθή θαη 0, άλ δελ ηε ρξεζηκνπνηνχζε.
Καηαγξάθεθαλ ζπρλφηεηεο θαη πνζνζηά γηα φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο, ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο
ελφηεηεο θαη θαηεγνξίεο.
Οη ηέζζεξηο (4) πνζνηηθέο κεηαβιεηέο (ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε, νπηηθνρσξηθή κλήκε,
βαζκφο ζηε γιψζζα θαη βαζκφο ζηελ επξχηεξε αθαδεκατθή επίδνζε) παξέκεηλαλ
πνζνηηθέο.
Όζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, απηφ κεηαηξάπεθε ζε 2 θαηεγνξηθέο
κεηαβιεηέο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζην βαζηθφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη
ζπκπεξηιακβάλεη ην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζην
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Λχθεην θαη ηελ Αλσηάηε Δθπαίδεπζε. Σν επάγγεικα ησλ γνλέσλ θαηεγνξηνπνηήζεθε ζε
2 νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη φια ηα επαγγέικαηα εμαξηεκέλεο ζρέζεο θαη
δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ελψ ε δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη ηα ειεχζεξα επαγγέικαηα.
5.4.3.ηαηηζηηθή Μεζνδνινγία.
Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξείρε ηελ δπλαηφηεηα ιήςεο πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ
εξσηήζεσλ νλνκαζηηθνχ ηχπνπ (nominal) θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ.
Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πεξηιάκβαλε πεξηγξαθηθή θαη ζπκπεξαζκαηηθή ζηαηηζηηθή
επεμεξγαζία.
ηελ πεξηγξαθηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάιπζε κίαο κεηαβιεηήο νλνκαζηηθνχ ηχπνπ
(πνηνηηθά ζηνηρεία), ππνινγίζηεθαλ ε απφιπηε θαη ζρεηηθή θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ
απαληήζεσλ.Γηα ηηο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο, ππνινγίζηεθαλ αλά κεηαβιεηή νη ζηαηηζηηθέο
παξάκεηξνη ζέζεο (κέζε ηηκή) θαη δηαζπνξάο (ηππηθή απφθιηζε ).
ηε ζπκπεξαζκαηηθή ζηαηηζηηθή θαη γηα ηελ δηεξεχλεζε χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο
δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκψλ κηαο εμαξηεκέλεο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο ππφ ηελ επίδξαζε
δπν αλεμάξηεησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ (πρ θχιν θαη κνλνγισζζία/δηγισζζία),
εθαξκφζηεθε ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο δηπιήο θαηεχζπλζεο (two-way ANOVA),
αθνινπζνχκελε απφ ηνλ έιεγρν πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ Tuckey (φηαλ κηα απφ ηηο
αλεμάξηεηεο είρε πάλσ απφ δπν θαηεγνξίεο).
Ζ ζχγθξηζε ησλ δχν κέζσλ ηηκψλ πνζνηηθήο κεηαβιεηήο κε πνηνηηθή πνπ έρεη 2
θαηεγνξίεο (πρ θχιν) έγηλε κε ηνλ t-test έιεγρν.
Γηα ηελ ζχγθξηζε δχν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο
Pearson.
Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ απνδνρή ή φρη χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο
δηαθνξνπνίεζεο πνπ ειήθζε γηα φινπο ηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο, ήηαλ ην 5%. Όιεο νη
ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο έγηλαλ κε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSS - version 17.
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6.Απνηειέζκαηα
6.1. Πνηνηηθή αλάιπζε
Απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ιεθηηθψλ αλαθνξψλ ηνπ «Δξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε
δηεξεχλεζε ησλ κλεκνληθψλ δπζθνιηψλ» πξνέθπςαλ είθνζη πέληε (25) θσδηθνί πνπ
νκαδνπνηήζεθαλ ζε δχν (2) θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα εληάρηεθαλ ζε έλα
βαζηθφ ζεκαηηθφ άμνλα.
Γπζθνιίεο ζηε πξόζθηεζε ιεμηινγίνπ θαη ζηελ απνκλεκόλεπζε θεηκέλνπ.
ε κηθξνεπίπεδν, έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ (40%) θαη νη
κηζνί απφ ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο (55%) αλέθεξαλ δπζθνιίεο ζηελ νξζνγξαθία θαηά
ηε πξφζθηεζε ιεμηινγίνπ: « Με δπζθνιεχεη ε νξζνγξαθία, λα βάισ ην θαηάιιειν η, ε,
ν......γηαηί έρεη πνιιά η θαη δελ ηα ζπκάκαη» ( δίγισζζνο καζεηήο 3) θαη έλαο άιινο «Οη
θαηλνχξγηεο ιέμεηο, δελ κπνξψ λα ηηο γξάςσ θαιά.....δελ ζπκάκαη πψο γξάθνληαη»
(δίγισζζνο καζεηήο 14), ελψ έλαο άιινο « ε νξζνγξαθία....ππάξρνπλ πνιιέο ιέμεηο θαη
δελ κπνξψ λα ηηο ζπκάκαη φιεο....... θάπνηεο είλαη άγλσζηεο» ( κνλφγισζζνο καζεηήο
34).
Έλα πνζνζηφ 15% ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ, αιιά θαη ην ίδην πνζνζηφ ησλ
δίγισζζσλ αλέθεξαλ φηη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ηηο άγλσζηεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ,
νη νπνίεο δπζρεξαίλνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ απνκλεκφλεπζε:
« Όηαλ κηα άγλσζηε ιέμε είλαη ζε κηα πξφηαζε..........κνπ κπινθάξεη ηε πξφηαζε θαη δελ
κπνξψ λα ηε θαηαιάβσ»(δίγισζζε καζήηξηα 4) θαη έλαο άιινο « Όηαλ ζπλαληψ κηα ιέμε
πνπ δελ μέξσ, ξσηψ ηε κακά ή ην κπακπά, γηαηί αιιηψο δελ κπνξψ λα ην κάζσ ην
κάζεκα» (κνλφγισζζνο καζεηήο 34).Δπίζεο κφλν δίγισζζνη

καζεηέο αλέθεξαλ

δπζθνιίεο απνκλεκφλεπζεο ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο, αιιά κε
κηθξή ζπρλφηεηα (Ν=1 θαη Ν=2).ην καθξνεπίπεδν, ην 25% ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ
θαη ην 25% ησλ δίγισζζσλ αλέθεξαλ δπζθνιίεο ζηελ απνκλεκφλεπζε ησλ άγλσζησλ
πιεξνθνξηψλ, ζηηο νπνίεο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα σο πξνο ηελ εθκάζεζε: «Όηαλ δηαβάδσ
θαη δελ μέξσ θάηη, ξσηψ ηνλ κπακπά κνπ. Πξψηα καζαίλσ απηά πνπ δελ μέξσ.... θαη κεηά
ηα γλσζηά » (κνλφγισζζνο καζεηήο 24) θαη κία άιιε «Όηαλ δηαβάδσ θάηη πνπ δελ μέξσ,
πξνζπαζψ λα ην αλαιχζσ, λα δψ ηη ιέεη θαιχηεξα, λα θαηαιάβσ ην λφεκα, λα πάσ ζηνλ
ππνινγηζηή λα βξψ θη άιιεο πιεξνθνξίεο» (δίγισζζε καζήηξηα 6).Έλα κηθξφ πνζνζηφ
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δίγισζζσλ καζεηψλ αλέθεξαλ δπζθνιίεο θαηαλφεζεο γξαπηνχ θεηκέλνπ (15%) θαη
πξνθνξηθήο έθθξαζεο θαηά ηελ αλάθιεζε(15%).
Πίλαθαο 8 .πρλόηεηεο θαη πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηηο δπζθνιίεο ζηε πξόζθηεζε ιεμηινγίνπ
θαη ζηελ απνκλεκόλεπζε θεηκέλνπ.
Θεκαηηθέο/θαηεγνξίεο

Κσδηθνί

α) Γπζθνιίεο ζηελ
απνκλεκφλεπζε
ιεμηινγίνπ(Μηθξνεπίπεδ
ν)

ΟΡΘ=Όξζνγξαθία

N=8
(40%)

N=11
(55%)

ΑΠΟΘΑΝΑΚΛΔΞ=Απνζήθεπζε θαη
αλάθιεζε ιέμεσλ
ΑΓΥ=Άγρνο

N=1
(5%)

N=2
(10%)

N=1
(5%)

N=1
(5%)

ΑΓΝΛΔΞ=Άγλσζηεο ιέμεηο

N=3
(15%)

N=3
(15%)

ΠΡΟΦΑΓΝΛΔΞ= Πξνθνξά
άγλσζησλ ιέμεσλ
ΥΡΡΖ=Υξφλνη ξεκάησλ

N=1
(5%)

N=1
(5%)

N=3
(15%)

N=3
(15%)

ΚΛΡΖ=Κιίζε ξεκάησλ

N=1
(5%)

N=1
(5%)

ΚΛΔΠΗΘ=Κιίζε επηζέησλ

N=1
(5%)

N=2
(10%)

β) Γπζθνιίεο ζηελ
απνκλεκφλεπζε
θεηκέλνπ(Μαθξνεπίπεδν
)

Μνλφγισζζ
νη

Γίγισζζν
η

ΚΛΟΤ=Κιίζε νπζηαζηηθψλ

N=2
(10%)

ΑΡΘΟΤ=Άξζξα νπζηαζηηθψλ

N=1
(5%)

ΖΜΛΔΞ=εκαζία ηεο ιέμεο

N=1
(5%)

ΑΝΣ=Αλησλπκίεο

N=1
(5%)

ΓΗΑΚΑΝΣΚΑΣ=Γηάθξηζε ησλ
αληηθεηκέλσλ απφ ηα θαηεγνξνχκελα
ΔΠΗΡ=Δπηξξήκαηα

N=1
(5%)

ΑΓΥ=Άγρνο

ΔΝΣΖΜΠΛΖΡ= Δληνπηζκφο
ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ
ΑΠΟΘΑΝΑΚΠΛΖΡ= Απνζήθεπζε θαη
αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ
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N=1
(5%)

N=1

N=1

(5%)

(5%)

N=1

N=1

(5%)

(5%)

N=1

N=1

(5%)

(5%)

ΣΖΡΔΗΡΠΛΖΡ= Σήξεζε ηεο ζεηξάο
ησλ πιεξνθνξηψλ
ΑΓΝΠΛΖΡ=Άγλσζηεο πιεξνθνξίεο
ΑΠΟΣ= Απνζηήζηζε

N=1

N=3

(5%)

(15%)

N=5
(25%)
N=1

Ν=5
(25%)

(5%)
ΔΚΦΡΑΝΑ=Έθθξαζε θαηά ηελ
αλάθιεζε
ΚΑΣΓΡΚΔΗΜ= Καηαλφεζε γξαπηνχ
θεηκέλνπ
ΑΠΟΜΝΚΔΗΜΑΓΝΛΔΞ=Απνκλεκφλεπ
ζε θεηκέλνπ κε άγλσζηεο ιέμεηο
ΑΠΟΜΝΖΜΟΝΥΩ=Απνκλεκφλεπζε
εκεξνκεληψλ, νλνκάησλ,ρσξψλ
ΔΚΣΚΔΗΜ=Έθηαζε θεηκέλνπ

N=1

N=3

(5%)

(15%)

N=3
(15%)

N=3
(15%)

N=1
(5%)

N=3
(15%)

Σαξινομία τπατηγικών Επεξεπγασίαρ και Απομνημόνεςσηρ κειμένος και λεξιλογίος.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο «πξνθνξηθήο εμσηεξίθεπζεο» αιιά θαη ησλ αλαζθνπηθψλ
ζπλεληεχμεσλ, νη καζεηέο αλέθεξαλ φηη ελεξγνπνίεζαλ κηα ζεηξά απφ ζηξαηεγηθέο ζε
καθξνεπίπεδν θαη κηθξνεπίπεδν.Γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, νη ζηξαηεγηθέο εληάρζεθαλ
ζε δέθα ηξείο (13) θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο( 4)
βαζηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο.Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε εθκάζεζεο θεηκέλνπ θαη ιεμηινγίνπ ζε
έλα εληαίν πιαίζην θαη ε εμειηθηηθή πνξεία ηεο επεμεξγαζίαο θαη απνκλεκόλεπζεο
πιεξνθνξηώλ ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο Σαμηλνκίαο ηξαηεγηθώλ Δπεμεξγαζίαο
θαη Απνκλεκόλεπζεο θεηκέλνπ θαη ιεμηινγίνπ, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν
θαηακέηξεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κνλφγισζζνη θαη νη δίγισζζνη
καζεηέο, φηαλ έρνπλ λα εθηειέζνπλ έλα έξγν- δξαζηεξηφηεηα εθκάζεζεο θεηκέλνπ θαη
ιεμηινγίνπ.
Ο πξψηνο βαζηθφο ζεκαηηθφο άμνλαο νλνκάζηεθε Γηεξεπλεηηθέο - Πξνπαξαζθεπαζηηθέο
ηξαηεγηθέο θαη πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο ρξήζεο πεξηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ, γξήγνξεο
αλαδήηεζεο ελδνθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη αλαδήηεζεο πεγψλ θαη βνήζεηαο (Πίλαθαο
9).
Όπσο θαίλεηαη ζην Πίλαθα 9, ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο Υξήζεο Πεξηθεηκεληθώλ ηνηρείσλ,
έλα πςειφ πνζνζηφ δίγισζζσλ καζεηψλ (58,8%) θάλεη ρξήζε ησλ εηθφλσλ
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θαη

ππνζέζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, ελψ έλα ζρεηηθά κέηξην πνζνζηφ ησλ
κνλφγισζζσλ (41,2% ) βιέπεη ηηο εηθφλεο.
Σν 75% ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ εληνπίδεη ηηο άγλσζηεο ιέμεηο θαη ηηο ππνγξακκίδεη, ελψ
κφλν ην 25% ησλ κνλφγισζζσλ ρξεζηκνπνηεί απηή ηε ζηξαηεγηθή.
Όζνλ

αθνξά

ζηε

δεχηεξε

θαηεγνξία

ζηξαηεγηθψλ,

ηε

Γξήγνξε

Αλαδήηεζε

Δλδνθεηκεληθώλ Πιεξνθνξηώλ, ην 63,6% ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ δηαβάδεη φιν ην
θείκελν κηα θνξά, γηα λα ελεκεξσζεί γηα ην πεξηερφκελν.Μφλν έλα ζρεηηθά κηθξφ
πνζνζηφ δίγισζζσλ καζεηψλ (36,4%) ρξεζηκνπνηεί απηή ηε ζηξαηεγηθή.
Δπίζεο νη κνλφγισζζνη καζεηέο επηιέγνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ (53,8%) λα
δηαβάζνπλ ην θείκελν πξψηα θαη κεηά λα θνηηάμνπλ ηηο εηθφλεο ζε ζρέζε κε ηνπο
δίγισζζνπο (46,2%). Όκσο ην ίδην πνζνζηφ (50% ) κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ
δηαβάδνπλ φιν ην θείκελν κηα θνξά θαη εληνπίδνπλ ηηο θαηλνχξγηεο πιεξνθνξίεο.
ηε ηξίηε θαηεγνξία, ηελ Αλαδήηεζε Πεγώλ θαη Βνήζεηαο, έλα πςειφ πνζνζηφ
κνλφγισζζσλ καζεηψλ (56,3%) απεπζχλεηαη ζηνπο γνλείο γηα ηε ζεκαζία ησλ άγλσζησλ
ιέμεσλ ή άγλσζησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ
είλαη ζρεηηθά ρακειφ(43,8%).Δπίζεο νη δίγισζζνη καζεηέο ζε πνζνζηφ δηπιάζην (66,7%)
απφ ηνπο κνλφγισζζνπο(33,3%) ξσηνχλ ην δάζθαιν/α ηη ζεκαίλνπλ νη άγλσζηεο
ιέμεηο.
Πίλαθαο 9. Γηεξεπλεηηθέο-πξνπαξαζθεπαζηηθέο ζηξαηεγηθέο.
ΟΜΑΓΑ

N %

Α) ΥΡΖΖ ΠΔΡΗΚΔΗΜΔΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ
Μνλνγισζζία 7 41,2%
1.Κνηηάδσ ηηο εηθφλεο θαη θάλσ ππνζέζεηο γηα ην πεξηερφκελν
ηνπ θεηκέλνπ.
Γηγισζζία
10 58,8%
Total

17 100,0%

Μνλνγισζζία 3 50,0%
2.Γηαβάδσ ην ηίηιν ηνπ θεηκέλνπ.

3.Δληνπίδσ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο θαη ηηο ππνγξακκίδσ.

Γηγισζζία

3 50,0%

Total

6 100,0%

Μνλνγισζζία 3 25,0%
Γηγισζζία
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9 75,0%

Total

12 100,0%

Β)ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΝΓΟΚΔΗΜΔΝΗΚΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ
Μνλνγισζζία 14 63,6%
1)Γηαβάδσ φιν ην θείκελν κηα θνξά, γηα λα ελεκεξσζψ γηα ην
Γηγισζζία
8 36,4%
πεξηερφκελν .
Total
22 100,0%
Μνλνγισζζία 7 53,8%
2) Πξψηα δηαβάδσ φιν ην θείκελν θαη κεηά θνηηψ ηηο εηθφλεο,
γηα λα θαηαιάβσ ηη δείρλνπλ.
3) Γηαβάδσ φιν ην θείκελν κηα θνξά θαη εληνπίδσ ηηο
θαηλνχξγηεο πιεξνθνξίεο.

Γηγισζζία

6 46,2%

Total

13 100,0%

Μνλνγισζζία 6 50,0%
Γηγισζζία

6 50,0%

Total

12 100,0%

Γ)ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΖΓΩΝ ΚΑΗ ΒΟΖΘΔΗΑ
Μνλνγισζζία 9 56,3%
1)Ρσηψ ηε κακά, ην κπακπά ή ηα αδέξθηα κνπ γηα ηε ζεκαζία
ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ ή φηαλ δελ θαηαιαβαίλσ ηη ιέεη ζην Γηγισζζία
7 43,8%
θέηκελν.
Total
16 100,0%
Μνλνγισζζία 4 33,3%
2)Ρσηψ ην δάζθαιν/α ηη ζεκαίλνπλ νη άγλσζηεο ιέμεηο.

Γηγισζζία

8 66,7%

Total

12 100,0%

Μνλνγισζζία 0 ,0%
3) Βξίζθσ ζην ιεμηθφ ηελ έλλνηα κηαο άγλσζηεο ιέμεο .

Γηγισζζία

8 100,0%

Total

8 100,0%

Μνλνγισζζία 0 ,0%
4)Βξίζθσ ζηνλ ππνινγηζηή ηελ έλλνηα κηαο άγλσζηεο ιέμεο ή
επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο.
Γηγισζζία
3 100,0%
Total

Ο

δεχηεξνο

3 100,0%

βαζηθφο ζεκαηηθφο άμνλαο νλνκάζηεθε ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο/

Δπεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη πεξηιακβάλεη δχν (2) ππνάμνλεο: ηηο ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο
ηνπ θεηκέλνπ ζε καθξνεπίπεδν θαη ηηο ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ θεηκέλνπ ζε
κηθξνεπίπεδν κε δχν (2) ππνθαηεγνξίεο αληίζηνηρα : ηηο Οιηζηηθέο ζηξαηεγηθέο /νιηζηηθήο
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επεμεξγαζίαο θαη ηηο Τπνζηεξηθηηθέο ηξαηεγηθέο ζε καθξνεπίπεδν θαη ηηο ηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο ιέμεσλ θαη Οκαδνπνίεζεο θαη πλδέζεσλ ζε κηθξνεπίπεδν(Πίλαθαο 10).
Όζνλ αθνξά ζηηο ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ θεηκέλνπ ζε καθξνεπίπεδν, δχν (2)
είλαη νη θπξίαξρεο ζηξαηεγηθέο ζηε θαηεγνξία ησλ Οιηζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ / νιηζηηθήο
επεμεξγαζίαο: Ζ ππνγξάκκηζε ησλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην
46,2% ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ θαη απφ ην 53,8% ησλ δίγισζζσλ. Δπίζεο ην 53,1%
ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ

θαη ην 46,9% ησλ δίγισζζσλ ρξεζηκνπνηνχλ

ηε

ζηξαηεγηθή ηεο θαηάηκεζεο ηνπ θεηκέλνπ πξνο απνκλεκφλεπζε. ηηο Τπνζηεξηθηηθέο
ηξαηεγηθέο, ην ίδην πνζνζηφ κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ καζεηψλ (50%) εληνπίδνπλ
λνεξά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθέο, ελψ έλαο κεγάινο αξηζκφο
κνλφγισζζσλ καζεηψλ (78,6%) θαηεγνξηνπνηεί λνεξά ηηο πιεξνθνξίεο ζε γλσζηέο θαη
άγλσζηεο ζε αληίζεζε κε ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο, πνπ κφλν ην 21,4% ρξεζηκνπνηεί ηελ
ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή.
Απφ ηηο ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ θεηκέλνπ ζε κηθξνεπίπεδν θαη απφ ηελ θαηεγνξία
ησλ ηξαηεγηθώλ δηαρείξηζεο ιέμεσλ, κφλν κία (1) είλαη ε θπξίαξρε ζηξαηεγηθή, ε νπνία
ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθαζε πνπ παίξλνπλ νη καζεηέο, άλ ζα κάζνπλ φιεο ηηο ιέμεηο καδί ή
ζα ηηο ρσξίζνπλ ζε νκάδεο.Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 52,9%
ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ

θαη ην 47,1% ησλ δίγισζζσλ.ηε θαηεγνξία ηεο

Οκαδνπνίεζεο θαη ησλ πλδέζεσλ, αλαδεηθλχνληαη δχν (2) ζηξαηεγηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα.Σν 52,6% ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ θαη ην
47,4% ησλ δίγισζζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ
πξνο απνκλεκφλεπζε.Ζ ζηξαηεγηθή ηεο λνεξήο απεηθφληζεο ησλ ιέμεσλ ρξεζηκνπνηείηαη
ζε αξθεηά πςειφ πνζνζηφ απφ ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο, ελψ κφλν ην 36,8% ησλ
κνλφγισζζσλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή.
Πίλαθαο 10. ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο/Δπεμεξγαζίαο θεηκέλνπ
α) ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ θεηκέλνπ ζε καθξνεπίπεδν.
Οιηζηηθέο ζηξαηεγηθέο /νιηζηηθήο επεμεξγαζίαο
ΟΜΑΓΑ
Sum
% of Total Sum
1)Τπνγξακκίδσ ηηο πιεξνθνξίεο
Μνλνγισζζία
5
55,6%
πνπ ππνδεηθλχεη ε δαζθάια.
Γηγισζζία
4
44,4%
Total
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9

100,0%

2)Τπνγξακκίδσ ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ζεσξψ ζεκαληηθέο κε
ππνγξακκηζηή.
3)Τπνγξακκίδσ ηηο πην
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο κε ηε
βνήζεηα ηεο κεηέξαο κνπ.
4)Γηαβάδσ μαλά φηη δελ
θαηαιαβαίλσ.

Μνλνγισζζία
Γηγισζζία
Total
Μνλνγισζζία
Γηγισζζία
Total
Μνλνγισζζία
Γηγισζζία
Total
5)Γελ δηαβάδσ πνιιέο θνξέο φηη
Μνλνγισζζία
ήδε γλσξίδσ.
Γηγισζζία
Total
6)Απνθαζίδσ λα κάζσ ην
Μνλνγισζζία
θείκελν φιν καδί.
Γηγισζζία
Total
7)Απνθαζίδσ λα ρσξίζσ ην
Μνλνγισζζία
θείκελν ζε παξαγξάθνπο, αλάινγα
Γηγισζζία
κε ηελ έθηαζε ηνπ.
Total
8)Αλ κηα παξάγξαθνο είλαη πνιχ
Μνλνγισζζία
κεγάιε, ηε ρσξίδσ ζε κηθξφηεξα
Γηγισζζία
θνκκάηηα.
Total
Τπνζηεξηθηηθέο ηξαηεγηθέο
1)Δληνπίδσ λνεξά ηηο πιεξνθνξίεο
Μνλνγισζζία
πνπ ζεσξψ ζεκαληηθέο.
Γηγισζζία
Total
2) Αξηζκψ ηηο παξαγξάθνπο. Έηζη
Μνλνγισζζία
ζα ζπκάκαη πνηέο έρσ κάζεη θαιά
Γηγισζζία
θαη πνηέο φρη.
Total
3)Βάδσ λνεξά επηθεθαιίδεο ζε
Μνλνγισζζία
θάζε παξάγξαθν.
Γηγισζζία
Total
4)Καηεγνξηνπνηψ λνεξά ηηο
Μνλνγισζζία
πιεξνθνξίεο ζε γλσζηέο θαη
Γηγισζζία
άγλσζηεο.
Total
β) ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ

46,2%
53,8%
100,0%
66,7%
33,3%
100,0%
54,5%
45,5%
100,0%
87,5%
12,5%
100,0%
71,4%
28,6%
100,0%
53,1%
46,9%
100,0%
57,1%
42,9%
100,0%

7
7
14
1
0
1
3
1
4
11
3
14

50,0%
50,0%
100,0%
100,0%
,0%
100,0%
75,0%
25,0%
100,0%
78,6%
21,4%
100,0%

θεηκέλνπ ζε κηθξνεπίπεδν.

ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ιέμεσλ
1)Τπνγξακκίδσ ιέμεηο – θιεηδηά,
Μνλνγισζζία
πνπ ζα κε βνεζήζνπλ λα ζπκάκαη
Γηγισζζία
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο.
Total
2)Δπηθεληξψλσ ηελ πξνζνρή κνπ
Μνλνγισζζία
ζηηο άγλσζηεο ιέμεηο.
Γηγισζζία
Total
3)Πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ ηε
Μνλνγισζζία
ζεκαζία ηεο άγλσζηεο ιέμεο απφ
Γηγισζζία
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6
7
13
2
1
3
6
5
11
7
1
8
5
2
7
17
15
32
4
3
7

5
6
11
2
6
8
0
1

45,5%
54,5%
100,0%
25,0%
75,0%
100,0%
,0%
100,0%

ηα ζπκθξαδφκελα.
Total
4)Απνθαζίδσ άλ ζα κάζσ φιεο ηηο
Μνλνγισζζία
άγλσζηεο ιέμεηο καδί ή ζα ηηο
Γηγισζζία
ρσξίζσ ζε νκάδεο.
Total
5)Μεηαθξάδσ ηε ιέμε απφ ηε Γ2
Μνλνγισζζία
ζηε Γ1 γηα λα ηε ζπκάκαη θαη ην
Γηγισζζία
αληίζηξνθν.
Total
6)Όηαλ δελ γλσξίδσ ηελ
Μνλνγισζζία
αληίζηνηρε ιέμε ηεο Γ2 ζηε Γ1,
Γηγισζζία
ρξεζηκνπνηψ δηάθνξεο άιιεο
Total
ιέμεηο ηεο Γ1
(παξάθξαζε).
Οκαδνπνίεζε θαη ζπλδέζεηο
1)Υσξίδσ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο ζε
Μνλνγισζζία
ηξείο νκάδεο: νπζηαζηηθά, ξήκαηα
Γηγισζζία
θαη επίζεηα(ππφδεημε ηεο
Total
δαζθάιαο).
2)Υσξίδσ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο ζε
Μνλνγισζζία
δηζχιιαβεο, ηξηζχιιαβεο θαη
Γηγισζζία
πνιπζχιιαβεο.
Total
3) Κάλσ ηηο ιέμεηο δεπγάξηα.
Μνλνγισζζία
Γηγισζζία
Total
4) Υσξίδσ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο
Μνλνγισζζία
ζενκάδεο θαη καζαίλσ θάζε νκάδα
Γηγισζζία
μερσξηζηά.
Total
5)Οκαδνπνηψ ηηο άγλσζηεο
Μνλνγισζζία
ιέμεηο, ζχκθσλα κε ην πξψην
Γηγισζζία
γξάκκα ηνπο θαη κε ηε ζεηξά ηεο
Total
Άιθα-Βήηα.
6)Υσξίδσ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο ζε
Μνλνγισζζία
ζεκαζηνινγηθέο νκάδεο.
Γηγισζζία
Total
7)Κάλσ εηθφλεο ζην κπαιφ κνπ,
Μνλνγισζζία
γηα ηηο ιέμεηο πνπ πξέπεη λα κάζσ.
Γηγισζζία
Total
8)πλδέσ λνεξά ηε ιέμε πνπ ζέισ
Μνλνγισζζία
λα ζπκάκαη κε έλα αληίθεηκελν.
Γηγισζζία
Total

1
9
8
17
0
3
3
0
1
1

100,0%
52,9%
47,1%
100,0%
,0%
100,0%
100,0%
,0%
100,0%
100,0%

1
1
2

50,0%
50,0%
100,0%

1
0
1
7
4
11
10
9

100,0%
,0%
100,0%
63,6%
36,4%
100,0%
52,6%
47,4%

19
0
2
2

100,0%
,0%
100,0%
100,0%

6
3
9
7
12
19
2
2
4

66,7%
33,3%
100,0%
36,8%
63,2%
100,0%
50,0%
50,0%
100,0%

Οη ηξαηεγηθέο Αθνκνίσζεο ησλ Πιεξνθνξηώλ ηνπ Κεηκέλνπ (Πίλαθαο 11) ηνπ ηξίηνπ
ζεκαηηθνχ άμνλα απνηεινχλ εθείλεο ηηο λνεξέο δηεξγαζίεο πνπ ππνθηλνχληαη ζθφπηκα γηα
ηε δηεπθφιπλζε ηεο απνζήθεπζεο

θαη ζπλεηδεηήο αλάθιεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε
98

θεηκεληθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν ιέμεσλ.Βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα καζαίλνπλ πην
γξήγνξα θαη λα ζπκνχληαη θαιχηεξα, επεηδή ελζσκαηψλνπλ ηηο λέεο γλψζεηο ζηηο
ππάξρνπζεο γλσζηηθέο ελφηεηεο θαη επεηδή παξέρνπλ

ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ ζηελ

αλάθηεζε.
Πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:
α) ηε πλνιηθή επαλάιεςε/επαλάιεςε ζην καθξνεπίπεδν
β) ηε Πξνθνξηθή θαη γξαπηή επαλάιεςε ιέμεσλ (κηθξνεπίπεδν)
γ) ηηο Ννεξέο απεηθνλίζεηο θαη ζπζρεηηζκνύο ζε θεηκεληθό επίπεδν
δ) ηηο Ννεξέο απεηθνλίζεηο θαη ζπζρεηηζκνύο ζε επίπεδν ιέμεσλ.
Οη κηζνί απφ ηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο (50%) θαη νη κηζνί απφ ηνπο δίγισζζνπο
(50%) επηιέγνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επαλάιεςεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο πξνθνξηθήο
επαλάιεςεο γηα ηελ απνκλεκφλεπζε ζην καθξνεπίπεδν, ε νπνία θπξηαξρεί ζηε πξψηε
θαηεγνξία.Δπίζεο ην 56,3 % ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ θνηηάδνπλ ζην βηβιίν, θαηά ηελ
επαλάιεςε, γηα λα βεβαησζνχλ φηη δελ μέραζαλ θάηη.ε κηθξφηεξν πνζνζηφ (43,8)
ρξεζηκνπνηνχλ ηε παξαπάλσ ζηξαηεγηθή θαη νη κνλφγισζζνη.
Έλα πςειφ πνζνζηφ (51,4%) ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ αιιά θαη ην 48,6% ησλ
δίγισζζσλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ηελ επαλάιεςε ηεο αλάγλσζεο γηα ηελ
απνκλεκφλεπζε ζην κηθξνεπίπεδν.Δμίζνπ πςειά πνζνζηά κνλφγισζζσλ καζεηψλ
(52%) θαη δίγισζζσλ (48%) ρξεζηκνπνηνχλ ηε πξνθνξηθή επαλάιεςε γηα ηελ εθκάζεζε
ιεμηινγίνπ, ελψ ε γξαπηή επαλάιεςε ησλ ιέμεσλ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο απφ ζεκαληηθφ
αξηζκφ (52,9%) κνλφγισζζσλ καζεηψλ, αιιά θαη δίγισζζσλ καζεηψλ (47,1%).
Έλαο ζεκαληηθά κεγάινο αξηζκφο δίγισζζσλ καζεηψλ (70,6%) καζαίλεη ηηο ιέμεηο κε
ηελ ίδηα ζεηξά, φπσο είλαη ζην βηβιίν, ελψ κφλν ην 29,4% ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ
ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ζηξαηεγηθή.
Όζνλ αθνξά

ζηηο Ννεξέο απεηθνλίζεηο θαη ζπζρεηηζκνύο ζε θεηκεληθό επίπεδν, νη

κνλφγισζζνη καζεηέο ζε πνζνζηφ 51,7% ρξεζηκνπνηνχλ ηε θαληαζία ηνπο θαη θάλνπλ
εηθφλεο γηα ην θείκελν πνπ δηαβάδνπλ.Σν ίδην θάλνπλ θαη νη δίγισζζνη καζεηέο ζε
πνζνζηφ 48,3%. Έλα ρακειφ πνζνζηφ (34,8%) ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ ζπλδέεη λνεξά
απηφ πνπ δηαβάδεη κε πξνεγνχκελεο γλψζεηο, ελψ ην πνζνζηφ ησλ κνλφγισζζσλ
καζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ζηξαηεγηθή είλαη ζρεδφλ δηπιάζην(65,2%).Άιιε κηα
θπξίαξρε ζηξαηεγηθή απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε λνεηή δηαδνρηθή ζεηξά ησλ
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πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 56% ησλ κνλφγισζζσλ
καζεηψλ θαη ην 44% ησλ δίγισζζσλ.ηε ηέηαξηε θαηεγνξία, ζηηο Ννεξέο απεηθνλίζεηο
θαη ζπζρεηηζκνύο ζε επίπεδν ιέμεσλ,δελ παξαηεξείηαη ε επηθξάηεζε θάπνηαο ζηξαηεγηθήο.
Πίλαθαο 11: ηξαηεγηθέο Αθνκνίσζεο ησλ Πιεξνθνξηώλ ηνπ Κεηκέλνπ
πλνιηθή επαλάιεςε/επαλάιεςε ζην καθξνεπίπεδν
1)Γηαβάδσ φιν ην θείκελν καδί
Μνλνγισζζία
3
πνιιέο θνξέο θαη κεηά ην ιέσ
Γηγισζζία
5
θσλαρηά ή απφ κέζα κνπ κε δηθά
Total
8
κνπ ιφγηα.
2)Γηαβάδσ θαη επαλαιακβάλσ
Μνλνγισζζία
16
θάζε παξάγξαθν μερσξηζηά θαη
Γηγισζζία
16
κεηά θαιχπησ ην βηβιίν θαη ιέσ
Total
32
ην θείκελν φιν καδί.
Μνλνγισζζία
8
3)Γηαβάδσ μερσξηζηά φηη δελ
γλσξίδσ, ην καζαίλσ θαη κεηά ιέσ
Γηγισζζία
1
φιν ην θείκελν καδί..
Total
9
4)Όηαλ επαλαιακβάλσ ην θείκελν,
Μνλνγισζζία
7
θνηηάδσ ην βηβιίν, γηα λα
Γηγισζζία
9
βεβαησζψ φηη δελ έρσ μεράζεη θάηη
θαη φηη ην ιέσ ζσζηά.
Total
16
5)Γηαβάδσ, επαλαιακβάλσ θαη
καζαίλσ , κφλν φηη έρνπκε
ππνγξακκίζεη καδί κε ηε
δαζθάια/κακά.

37,5%
62,5%
100,0%
50,0%
50,0%
100,0%
88,9%
11,1%
100,0%
43,8%
56,3%
100,0%

Μνλνγισζζία
Γηγισζζία

1
0

100,0%
,0%

Total

1

100,0%

Μνλνγισζζία
1
Γηγισζζία
1
Total
2
Πξνθνξηθή θαη γξαπηή επαλάιεςε ιέμεσλ (κηθξνεπίπεδν)
Μνλνγισζζία
19
1)Γηαβάδσ πνιιέο θνξέο ηηο ιέμεηο
Γηγισζζία
18
πνπ πξέπεη λα κάζσ.
Total
37
Μνλνγισζζία
13
2)Λέσ ηηο ιέμεηο θσλαρηά ή απφ
κέζα κνπ πνιιέο θνξέο θαη άλ δελ
Γηγισζζία
12
ζπκάκαη, βιέπσ ζην βηβιίν.
Total
25
Μνλνγισζζία
5
3)Μαζαίλσ ηηο ιέμεηο κε ηελ ίδηα
ζεηξά, φπσο είλαη ζην βηβιίν.
Γηγισζζία
12
Total
17
4)Μαζαίλσ ηηο ιέμεηο κε ηε ζεηξά
Μνλνγισζζία
1
6)Γξάθσ ηηο πην ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο ζ‘ έλα ραξηί.

100

50,0%
50,0%
100,0%
51,4%
48,6%
100,0%
52,0%
48,0%
100,0%
29,4%
70,6%
100,0%
25,0%

Γηγισζζία
3
Total
4
Μνλνγισζζία
18
5)Γξάθσ ηηο ιέμεηο πνιιέο θνξέο,
γηα λα ηηο κάζσ.
Γηγισζζία
16
Total
34
Ννεξέο απεηθνλίζεηο θαη ζπζρεηηζκνί ζε θεηκεληθό επίπεδν.
Μνλνγισζζία
0
1)Άλ δελ ζπκάκαη ην θείκελν,
ρξεζηκνπνηψ ηηο εηθφλεο θαη
Γηγισζζία
2
πξνζαξκφδσ ηηο πιεξνθνξίεο.
Total
2
2)Βάδσ ζε κηα λνεηή ζεηξά ηηο
Μνλνγισζζία
14
πιεξνθνξίεο ,απφ ηελ πξψηε κέρξη
Γηγισζζία
11
ηελ ηειεπηαία, φπσο
Total
25
παξνπζηάδνληαη ζην θείκελν.
Μνλνγισζζία
15
3)πλδέσ λνεξά απηφ πνπ
δηαβάδσ, κε πξνεγνχκελεο
Γηγισζζία
8
γλψζεηο.
Total
23
Μνλνγισζζία
6
4)πλδέσ απηφ πνπ δηαβάδσ κε
Γηγισζζία
8
πξνζσπηθά κνπ βηψκαηα.
Total
14
Μνλνγισζζία
15
5)Υξεζηκνπνηψ ηε θαληαζία κνπ
θαη θάλσ εηθφλεο γηα απηφ πνπ
Γηγισζζία
14
δηαβάδσ.
Total
29
Μνλνγισζζία
0
6)Άλ ην θείκελν δελ έρεη εηθφλεο,
δσγξαθίδσ δηθέο κνπ ζε κπιφθ θαη
Γηγισζζία
2
απηφ κε βνεζάεη λα ζπκάκαη.
Total
2
Ννεξέο απεηθνλίζεηο θαη ζπζρεηηζκνί ζε επίπεδν ιέμεσλ.
1)Άλ δελ ζπκάκαη κηα ιέμε,
Μνλνγισζζία
2
δεκηνπξγψ κία θαηλνχξγηα είηε ζε
Γηγισζζία
2
ζρέζε κε ηα ζπκθξαδφκελα ή λα
Total
4
κνηάδεη ερεηηθά.
Μνλνγισζζία
3
2)Υξεζηκνπνηψ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά
θαη αλαζπλζέησ ην θείκελν κε
Γηγισζζία
5
δηθά κνπ ιφγηα.
Total
8
Μνλνγισζζία
4
3)Γξάθσ δηθέο κνπ πξνηάζεηο κε
Γηγισζζία
2
ηηο άγλσζηεο ιέμεηο.
Total
6
Μνλνγισζζία
2
4)Κάλσ εηθφλα ζην κπαιφ κνπ ηε
Γηγισζζία
3
ιέμε, πψο γξάθεηαη.
Total
5
Μνλνγισζζία
1
5)Κάλσ εηθφλα ζην κπαιφ κνπ ζε
πνηά ζέζε βξίζθεηαη θάζε ιέμε
Γηγισζζία
5
(πξψηε, δεχηεξε, θ.η.ι)
Total
6
πνπ ζέισ εγψ.
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75,0%
100,0%
52,9%
47,1%
100,0%
,0%
100,0%
100,0%
56,0%
44,0%
100,0%
65,2%
34,8%
100,0%
42,9%
57,1%
100,0%
51,7%
48,3%
100,0%
,0%
100,0%
100,0%
50,0%
50,0%
100,0%
37,5%
62,5%
100,0%
66,7%
33,3%
100,0%
40,0%
60,0%
100,0%
16,7%
83,3%
100,0%

Ο ηέηαξηνο άμνλαο νλνκάζηεθε Δπαιεζεπηηθέο ηξαηεγηθέο θαη πεξηιακβάλεη δηεξγαζίεο
Δπαιήζεπζεο ηεο Απνκλεκόλεπζεο κε Απηελέξγηα θαη κε Βνήζεηα.Απνηειεί ην ηειεπηαίν
ζηάδην γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κλεκνληθήο δηαδηθαζίαο θαη πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο
απηνειέγρνπ

θαη

ζπλεξγαηηθήο

επαιήζεπζεο(Πίλαθαο

12).ηε

θαηεγνξία

ηεο

Δπαιήζεπζεο ηεο Απνκλεκόλεπζεο κε Απηελέξγηα, ππεξηζρχεη ε ζηξαηεγηθή ηεο
πξνθνξηθήο επαλάιεςεο ρσξίο ηε ρξήζε πιένλ ηνπ βηβιίνπ κε πνζνζηά 44% θαη 56% γηα
ηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο θαη ηνπο δίγισζζνπο αληίζηνηρα.Δπίζεο έλα πςειφ πνζνζηφ
52,2% ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ αλαθέξεη φηη μαλαδηαβάδεη ην θείκελν ή ηηο ιέμεηο, άλ
δελ ην/ηηο ζπκάηαη. Σν ίδην θάλνπλ θαη νη δίγισζζνη καζεηέο ζε ιίγν ρακειφηεξν
πνζνζηφ (47,8%).
ηε θαηεγνξία ηεο Δπαιήζεπζεο ηεο Απνκλεκόλεπζεο κε Βνήζεηα, νη δίγισζζνη καζεηέο
έρνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά απφ ηνπο κνλφγισζζνπο, φζνλ αθνξά ζηηο δχν (2) θπξίαξρεο
ζηξαηεγηθέο.Σν 52,9% ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ ιέλε ην κάζεκα ζηε κεηέξα ηνπο γηα
επαιήζεπζε, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ δίγισζζσλ είλαη 47,1%.Μφλν ην 30,8%
ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ αλαθέξνπλ φηη ηνπο ππαγνξεχεη ηηο ιέμεηο ε κεηέξα ηνπο γηα λα
ηηο γξάςνπλ, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ (69,2%) είλαη
εμαηξεηηθά πςειφ.
Πίλαθαο 12. Δπαιεζεπηηθέο ηξαηεγηθέο
α)Δπαιήζεπζε ηεο Απνκλεκόλεπζεο κε Απηελέξγηα
ΟΜΑΓΑ N
%
Μνλνγισζζία 1 33,3%
1)Κάλσ εξσηήζεηο ζηνλ εαπηφ κνπ (πξνθνξηθέο ή γξαπηέο)
Γηγισζζία 2 66,7%
θαη ηηο απαληψ.
Total
3 100,0%
2)Λέσ φιεο ηηο παξαγξάθνπο καδί, κφλνο κνπ, ρσξίο λα βιέπσ Μνλνγισζζία 11 44,0%
κέζα ζην βηβιίν.
Γηγισζζία 14 56,0%
Total
25 100,0%
3)Γξάθσ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο ζην ηεηξάδην( αθνχ ηηο έρσ
Μνλνγισζζία 9 81,8%
δηαβάζεη ), γηα λα ειέγμσ αλ ζπκάκαη πψο γξάθνληαη. Όζεο
Γηγισζζία 2 18,2%
είλαη ιάζνο, ηηο ζεκεηψλσ θαη ηηο μαλαγξάθσ κέρξη λα ηηο
κάζσ.
Total
11 100,0%
4)Δπαλαιακβάλσ θσλαρηά ή απφ κέζα κνπ θάζε νκάδα
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Μνλνγισζζία 7 58,3%

ιέμεσλ μερσξηζηά θαη ηαπηφρξνλα ειέγρσ λνεξά, άλ
ζπκάκαη θαη ηηο νκάδεο ησλ ιέμεσλ πνπ έρσ ήδε κάζεη.

Γηγισζζία

5 41,7%

Total

12 100,0%

Μνλνγισζζία 12 52,2%
5)Άλ δελ ζπκάκαη ην θείκελν ή ηηο ιέμεηο, ην/ηηο μαλαδηαβάδσ.
Γηγισζζία 11 47,8%
Total
23 100,0%
Μνλνγισζζία 1 50,0%
Γηγισζζία 1 50,0%
6)Ξαλαιέσ ην θείκελν ή ηηο ιέμεηο ην πξσί, πξηλ πάσ ζρνιείν,
γηα λα ειέγμσ
ηνλ εαπηφ κνπ θαη λα
Total
2 100,0%
βεβαησζψ φηη ην/ηηο ζπκάκαη.
β)Δπαιήζεπζε ηεο Απνκλεκόλεπζεο κε βνήζεηα.
1)Λέσ ζηε κεηέξα κνπ θάζε παξάγξαθν μερσξηζηά θαη κεηά Μνλνγισζζία 5 50,0%
φιν ην θείκελν καδί, φπσο ην ιέεη κέζα.
Γηγισζζία 5 50,0%
Total
10 100,0%
Μνλνγισζζία 9 52,9%
2)Λέσ φιν ην κάζεκα ζηε κεηέξα κνπ κε δηθά κνπ ιφγηα.
Γηγισζζία 8 47,1%
Total
17 100,0%
Μνλνγισζζία 5 62,5%
3)Απαληψ ζε εξσηήζεηο πνπ θάλεη ε κεηέξα κνπ.
Γηγισζζία 3 37,5%
Total
8 100,0%
Μνλνγισζζία 9 69,2%
4 )Μνπ ππαγνξεχεη ηηο ιέμεηο ε κεηέξα κνπ θαη εγψ ηηο γξάθσ.
Γηγισζζία 4 30,8%
Total
13 100,0%
5)Ζ κεηέξα κνπ απνθαζίδεη αλ ζπκάκαη ην κάζεκα ή ηηο ιέμεηο Μνλνγισζζία 3 50,0%
θαιά θαη αλ ρξεηάδεηαη λα ην/ηηο μαλαδηαβάζσ.
Γηγισζζία 3 50,0%
Total
6 100,0%
Ζ παξαπάλσ ηαμηλνκία ζηξαηεγηθψλ, ε νπνία πξνέθπςε απφ ηε πνιπκεζνδηθή ζπιινγή
δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο
εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο, φπνπ θείκελν θαη ιέμεηο είλαη ελζσκαησκέλα ζε έλα εληαίν
πιαίζην θαη ν καζεηήο επηζηξαηεχεη κηα ζεηξά ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ είηε
ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εηζαγφκελεο πιεξνθνξίαο ζε γλψζε ή ζηελ απνκλεκφλεπζε
θαη αλάθιεζε ηεο. (ζρ.1)
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(ζρ.1) ρεκαηηθή απεηθόληζε νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ρξήζεο ζηξαηεγηθώλ
γηα ηε πξόζθηεζε ιεμηινγίνπ θαη ηελ απνκλεκόλεπζε θεηκέλνπ.

6.2. Πνζνηηθή αλάιπζε
Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Πίλαθαο 13) έδεημε φηη ε νκάδα ηεο κνλνγισζζίαο έρεη κέζε
ηηκή 13,50 ± 3,87 ζηε Λεθηηθή Δξγαδφκελε κλήκε θαη ε νκάδα ηεο δηγισζζίαο 12,30 ±
4,52.
Πίλαθαο 13. Φύιν θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία
Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή : Λεθηηθή Δξγαδόκελε Μλήκε
ΟΜΑΓΑ

Μνλνγισζζία

Γηγισζζία

Total

ΦΤΛΟ

N

Μέζε ηηκή

Σππ.
Απφθιηζε

Αγφξη

14

13,21

3,70

Κνξίηζη

6

14,17

4,53

Total

20

13,50

3,87

Αγφξη

14

12,64

4,52

Κνξίηζη

6

11,50

4,85

Total

20

12,30

4,52

Αγφξη

28

12,93

4,06

Κνξίηζη

12

12,83

4,69

Total

40

12,90

4,20
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ην Πίλαθα 14, ε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ έδεημε φηη ην θχιν [F(1,36) = 0,004 θαη p =
0,949] θαη ν παξάγνληαο δηγισζζία-κνλνγισζζία [F(1,36) = 1,194 θαη p = 0,282] δελ
επεξεάδνπλ θαηά κέζν φξν ηε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε, αιιά νχηε θαη ε
αιιειεπίδξαζε ηνπο [F(1,36) = 0,50 θαη p =0,484] .
Πίλαθαο 14.

Φύιν θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία
Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή : Λεθηηθή Δξγαδόκελε Μλήκε

Source
Corrected Model
Intercept
ΟΜΑΓΑ
ΦΤΛΟ
ΟΜΑΓΑ * ΦΤΛΟ
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares
23,695a
5574,876
22,019
,076
9,219
663,905
7344,000
687,600

df

Mean Square
3
1
1
1
1
36
40
39

7,898
5574,876
22,019
,076
9,219
18,442

F

p

,428
302,296
1,194
,004
,500

,734
,000
,282
,949
,484

ηνλ Πίλαθα 15 θαίλεηαη φηη ε κέζε επίδνζε ηεο νπηηθνρσξηθήο κλήκεο ηεο
κνλφγισζζεο νκάδαο είλαη 21,65 ± 5,50, ελψ ζηε δίγισζζε νκάδα ε κέζε επίδνζε είλαη
23,00 ± 7, 88
Πίλαθαο 15.

Φύιν θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Οπηηθνρσξηθή κλήκε

ΟΜΑΓΑ
Μνλνγισζζία

Γηγισζζία

Total

ΦΤΛΟ

N

Μέζε ηηκή

Σππ. Απφθιηζε

Αγφξη

14

22,29

5,34

Κνξίηζη

6

20,17

6,11

Total

20

21,65

5,50

Αγφξη

14

23,64

7,31

Κνξίηζη

6

21,50

9,67

Total

20

23,00

7,88

Αγφξη

28

22,96

6,32

Κνξίηζη

12

20,83

7,74

Total

40

22,32

6,75
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Ζ νπηηθνρσξηθή κλήκε (Πίλαθαο 16) επίζεο δελ επεξεάδεηαη απφ ην θχιν [F (1,36) =
0,798 θαη p = 0,378], απφ ην παξάγνληα δηγισζζία- κνλνγισζζία [ F (1,36) = 0,318 θαη p
= 0,576], αιιά νχηε θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο [F(1,36) =0,000 θαη p =0,996] .
Πίλαθαο 16.

Φύιν θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Οπηηθνρσξηθή κλήκε

Source

Type III Sum of
df
Squares
Corrected Model
56,370a
3
Intercept
16113,144
1
ΟΜΑΓΑ
15,201
1
ΦΤΛΟ
38,144
1
ΟΜΑΓΑ * ΦΤΛΟ
,001
1
Error
1720,405
36
Total
21713,000
40
Corrected Total
1776,775
39
a. R Squared =, 032 (Adjusted R Squared = -,049)

Mean Square
18,790
16113,144
15,201
38,144
,001
47,789

F

p

,393
337,173
,318
,798
,000

,759
,000
,576
,378
,996

ην Πίλαθα 17, θαίλεηαη φηη ε κέζε επίδνζε ζηε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε ησλ
κνλφγισζζσλ καζεηψλ, πνπ νη παηέξεο ηνπο ηέιεησζαλ βαζηθή εθπαίδεπζε είλαη 12,25 ±
4,34, ελψ ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ, πνπ νη παηέξεο ηνπο ηέιεησζαλ Λχθεην θαη
Αλσηάηε είλαη 13,81 ± 3,83. Ζ κέζε επίδνζε ζηε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε ησλ
δίγισζζσλ καζεηψλ είλαη αληίζηνηρα 10,93 ± 3,99 θαη 16,40 ± 3,64.
Πίλαθαο 17.

ΟΜΑΓΑ
Μνλνγισζζία

Γηγισζζία

Total

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν παηέξα θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία..
Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή : Λεθηηθή Δξγαδόκελε Μλήκε
Δθπ_Παη
Βαζηθή
Λχθεην+Αλσηάηε
Total
Βαζηθή
Λχθεην+Αλσηάηε
Total
Βαζηθή
Λχθεην+Αλσηάηε
Total

Μέζε ηηκή
12,25
13,81
13,50
10,93
16,40
12,30
11,21
14,43
12,90
106

Σππ. Απφθιηζε
4,34
3,83
3,87
3,99
3,64
4,52
3,98
3,86
4,19

N
4
16
20
15
5
20
19
21
40

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (Πίλαθαο 18) έδεημε φηη δελ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ηνπ παηέξα θαη ηνπ παξάγνληα δηγισζζία –
κνλνγισζζία [F(1,36) = 1,71 θαη p =0,199] ζηε κέζε ηηκή ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο
κλήκεο.
Πίλαθαο 18.

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν παηέξα θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία.
Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή : Λεθηηθή Δξγαδόκελε Μλήκε

Source

Type III Sum of

df

Mean
Square

Squares
Corrected Model
Intercept
ΟΜΑΓΑ
Δθπ_Παη
ΟΜΑΓΑ *
Δθπ_Παη
Error
Total
Corrected Total

134,279a
4922,789
2,789
85,311
26,318

3
1
1
1
1

44,760
4922,789
2,789
85,311
26,318

553,321
7344,000
687,600

36
40
39

15,370

F

p

2,912
320,285
,181
5,550
1,712

,048
,000
,673
,024
,199

a. R Squared =, 195 (Adjusted R Squared =, 128)
ην Πίλαθα 19, θαίλεηαη φηη ε κέζε επίδνζε ζηελ νπηηθνρσξηθή κλήκε ησλ
κνλφγισζζσλ καζεηψλ, πνπ νη παηέξεο ηνπο ηέιεησζαλ βαζηθή εθπαίδεπζε είλαη 20,00 ±
7,87, ελψ ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ, πνπ νη παηέξεο ηνπο ηέιεησζαλ Λχθεην θαη
Αλσηάηε είλαη 22,06 ± 5,01. Ζ κέζε επίδνζε ζηελ νπηηθνρσξηθή κλήκε ησλ δίγισζζσλ
καζεηψλ είλαη αληίζηνηρα 23,93 ± 8,53 θαη 20,20 ± 5,26.
Πίλαθαο 19. Δθπαηδεπηηθό επίπεδν παηέξα θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία.
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Οπηηθνρσξηθή κλήκε
ΟΜΑΓΑ
Μνλνγισζζία

Γηγισζζία

Δθπ_Παη
Βαζηθή
Λχθεην+Αλσηάηε
Total
Βαζηθή
Λχθεην+Αλσηάηε

Μέζε ηηκή
20,00
22,06
21,65
23,93
20,20
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Σππ. Απφθιηζε
7,87
5,01
5,50
8,53
5,26

N
4
16
20
15
5

Total

Total
Βαζηθή
Λχθεην+Αλσηάηε
Total

23,00
23,11
21,62
22,32

7,88
8,34
5,00
6,75

20
19
21
40

Γελ παξνπζηάδεηαη θακία αιιειεπίδξαζε (Πίλαθαο 20) κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
επηπέδνπ ηνπ παηέξα θαη ηνπ παξάγνληα δηγισζζία- κνλνγισζζία [F( 1,36 ) = 1,234 θαη
p = 0,274], ε νπνία λα επεξεάδεη ηελ νπηηθνρσξηθή κλήκε.
Πίλαθαο 20. Δθπαηδεπηηθό επίπεδν παηέξα θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία.
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Οπηηθνρσξηθή κλήκε

Source

Type III Sum
of Squares

df

Mean Square

F

p

84,104a

3

28,035

,596

,622

Intercept

12828,296

1

12828,296

272,834

,000

ΟΜΑΓΑ

7,404

1

7,404

,157

,694

Δθπ_Παη

4,820

1

4,820

,103

,751

58,000

1

58,000

1,234

,274

Error

1692,671

36

47,019

Total

21713,000

40

1776,775

39

Corrected Model

ΟΜΑΓΑ * Δθπ_Παη

Corrected Total

a. R Squared =, 047 (Adjusted R Squared = -,032)
Ζ κέζε επίδνζε ζηε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ (Πίλαθαο
21), πνπ νη κεηέξεο ηνπο ηέιεησζαλ βαζηθή εθπαίδεπζε είλαη 10,0, ελψ ησλ
κνλφγισζζσλ καζεηψλ, πνπ νη κεηέξεο ηνπο ηέιεησζαλ Λχθεην θαη Αλσηάηε είλαη 13,68
± 3,88. Ζ κέζε επίδνζε ζηε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ είλαη
αληίζηνηρα 10,92 ± 4,31 θαη 14,86 ± 3,97.
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Πίλαθαο 21.

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν κεηέξαο θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία
Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή : Λεθηηθή Δξγαδόκελε Μλήκε

ΟΜΑΓΑ

Δθπ_Μεη

Μνλνγισζζία

Βαζηθή

10,00 .

Λχθεην+Αλσηάηε

13,68

3,88

19

Total

13,50

3,87

20

Βαζηθή

10,92

4,31

13

Λχθεην+Αλσηάηε

14,86

3,97

7

Total

12,30

4,52

20

Βαζηθή

10,86

4,14

14

Λχθεην+Αλσηάηε

14,00

3,86

26

Total

12,90

4,19

40

Γηγισζζία

Total

Μέζε ηηκή

Σππ.
Απφθιηζε

N
1

Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο (Πίλαθαο 22) επίζεο δελ επεξεάδεη ηελ επίδνζε ζηε
ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε ζηνπο

κνλφγισζζνπο καζεηέο, αιιά νχηε θαη

ζηνπο

δίγισζζνπο [F (1,36) =0,003 θαη p=0,957].
Πίλαθαο 22. Δθπαηδεπηηθό επίπεδν κεηέξαο θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία.
Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή : Λεθηηθή Δξγαδόκελε Μλήκε

Source

Type III Sum
of Squares

df

Mean Square

F

p

97,715a

3

32,572

1,988

,133

Intercept

1922,907

1

1922,907

117,353

,000

ΟΜΑΓΑ

3,453

1

3,453

,211

,649

Δθπ_Μεη

45,613

1

45,613

2,784

,104

,049

1

,049

,003

,957

Error

589,885

36

16,386

Total

7344,000

40

687,600

39

Corrected Model

ΟΜΑΓΑ * Δθπ_Μεη

Corrected Total

a. R Squared =, 142 (Adjusted R Squared =, 071)
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Ζ κέζε επίδνζε ζηελ νπηηθνρσξηθή κλήκε (Πίλαθαο 23) ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ,
πνπ νη κεηέξεο ηνπο ηέιεησζαλ βαζηθή εθπαίδεπζε είλαη 20,00, ελψ ησλ κνλφγισζζσλ
καζεηψλ, πνπ νη κεηέξεο ηνπο ηέιεησζαλ Λχθεην θαη Αλσηάηε είλαη 21,74 ± 5,64. Ζ κέζε
επίδνζε ζηελ νπηηθνρσξηθή κλήκε ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ είλαη αληίζηνηρα 24,00 ±
9,15 θαη 21,14 ± 4,81.
Πίλαθαο 23.

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν κεηέξαο θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία.
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Οπηηθνρσξηθή κλήκε

ΟΜΑΓΑ

Δθπ_Μεη

Μνλνγισζζία

Βαζηθή

20,00 .

Λχθεην+Αλσηάηε

21,74

5,64

19

Total
Βαζηθή
Λχθεην+Αλσηάηε
Total
Βαζηθή
Λχθεην+Αλσηάηε

21,65
24,00
21,14
23,00
23,71
21,58

5,50
9,15
4,81
7,88
8,86
5,34

20
13
7
20
14
26

Γηγισζζία

Total

Μέζε ηηκή

Σππ. Απφθιηζε

N
1

Ζ νπηηθνρσξηθή κλήκε (Πίλαθαο 24) επίζεο δελ επεξεάδεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ
επίπεδν ηεο κεηέξαο, ηνλ παξάγνληα δηγισζζία-κνλνγισζζία αιιά νχηε θαη απφ ηελ
αιιειεπίδξαζε ηνπο [F(1,36)=0,347, p=0,559] .
Πίλαθαο 24.

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν κεηέξαο θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία.
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Οπηηθνρσξηθή κλήκε

Source

Type III Sum of
Squares

df

Mean Square

F

p

58,234a

3

Intercept

5932,106

1

ΟΜΑΓΑ

9,117

1

9,117

,191

,665

Δθπ_Μεη

,986

1

,986

,021

,887

16,586

1

16,586

,347

,559

Error

1718,541

36

47,737

Total

21713,000

40

1776,775

39

Corrected Model

ΟΜΑΓΑ * Δθπ_Μεη

Corrected Total

110

19,411

,407

,749

5932,106 124,266

,000

ηνλ Πίλαθα 25, παξνπζηάδνληαη νη κέζεο επηδφζεηο ζηε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε
κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα ηνπ παηέξα. Οη κέζεο
επηδφζεηο ζηε κνλφγισζζε νκάδα είλαη ζρεδφλ ίδηεο (13,33 ± 3,20 θαη 13,57 ± 4,23)
αλεμαξηήησο

Δμαξηεκέλεο

εξγαζίαο–Διεχζεξνπ

επαγγέικαηνο.Οη

καζεηέο

ηεο

δίγισζζεο νκάδαο, πνπ νη παηέξεο ηνπο αζθνχλ Δμαξηεκέλε εξγαζία έρνπλ κέζε ηηκή
14,78 ± 3,76, ελψ νη καζεηέο πνπ νη παηέξεο ηνπο αζθνχλ Διεχζεξν επάγγεικα έρνπλ
κέζε ηηκή 10,27 ± 4,17.
Πίλαθαο 25. Δπάγγεικα παηέξα θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία.
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Λεθηηθή εξγαδόκελε κλήκε.
ΟΜΑΓΑ

ΔΠΑΓ._ΠΑΣ

Μνλνγισζζία

Διεχζεξν επαγγ.

13,33

3,20

6

Δμαξηεκέλε εξγαζία

13,57

4,23

14

Total

13,50

3,87

20

Διεχζεξν επαγγ.

10,27

4,17

11

Δμαξηεκέλε εξγαζία

14,78

3,76

9

Total

12,30

4,52

20

Διεχζεξν επαγγ.

11,35

4,04

17

Δμαξηεκέλε εξγαζία

14,04

4,01

23

Γηγισζζία

Total

Μέζε ηηκή

Σππ. Απφθιηζε

N

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 26,ην επάγγεικα ηνπ παηέξα [F(1,36) = 3,214 θαη p = 0,081]
θαη ν παξάγνληαο δηγισζζία-κνλνγισζζία [F(1,36) = 0,491 θαη p = 0,488] δελ
επεξεάδνπλ θαηά κέζν φξν ηε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε, νχηε φκσο θαη ε
αιιειεπίδξαζε ηνπο [F(1,36) = 2,60 θαη p =0,116] .
Πίλαθαο 26. Δπάγγεικα παηέξα θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία.
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Λεθηηθή εξγαδόκελε κλήκε.

Source

Type III Sum of
Squares

df

Mean Square

Corrected Model

115,101a

3

Intercept

6133,277

1

111

38,367

F

p

2,413 ,083

6133,277 385,674 ,000

ΟΜΑΓΑ

7,812

1

7,812

,491 ,488

ΔΠΑΓ_ΠΑΣ

51,117

1

51,117

3,214 ,081

ΟΜΑΓΑ * ΔΠΑΓ_ΠΑΣ

41,368

1

41,368

2,601 ,116

Error

572,499

36

15,903

Total

7344,000

40

687,600

39

Corrected Total

Παξνκνίσο ζηνλ Πίλαθα 27, παξνπζηάδνληαη νη κέζεο επηδφζεηο ζηελ νπηηθνρσξηθή
κλήκε κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα ηνπ παηέξα. Οη
κέζεο επηδφζεηο κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ καζεηψλ, πνπ νη παηέξεο ηνπο αζθνχλ
εμαξηεκέλε εξγαζία, είλαη θαηά κέζν φξν ίδηεο (22,14 ± 5,15 θαη 25,78 ± 7,34) θαη ην ίδην
ηζρχεη θαη γηα ηηο επηδφζεηο κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ πνπ νη παηέξεο ηνπο αζθνχλ
Διεχζεξν επάγγεικα ( 20,50 ± 6,62 θαη 20,65 ± 7,26).

Πίλαθαο 27.Δπάγγεικα παηέξα θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία.
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Οπηηθνρσξηθή κλήκε
ΟΜΑΓΑ

ΔΠΑΓ_ΠΑΣ

Μνλνγισζζία

Διεχζεξν επαγγ.

20,50

6,62

6

Δμαξηεκέλε εξγαζία

22,14

5,15

14

Total

21,65

5,50

20

Διεχζεξν επαγγ.

20,73

7,90

11

Δμαξηεκέλε εξγαζία

25,78

7,34

9

Total

23,00

7,88

20

Διεχζεξν επαγγ.

20,65

7,26

17

Δμαξηεκέλε εξγαζία

23,57

6,21

23

Total

22,32

6,750

40

Γηγισζζία

Total

Μέζε ηηκή
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Σππ. Απφθιηζε

N

Ζ νπηηθνρσξηθή κλήκε ( Πίλαθαο 28 ), δελ επεξεάδεηαη απφ ην επάγγεικα ηνπ παηέξα [F
(1,36) =2,261 θαη p=0,141], ην παξάγνληα δηγισζζία-κνλνγισζζία [F(1,36) =0,753 θαη
p=0,391] θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο [F(1,36) =0,586 θαη p=0,449] .
Πίλαθαο 28.Δπάγγεικα παηέξα θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία.
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Οπηηθνρσξηθή κλήκε
Type III Sum
of Squares

Source

df

Mean Square

F

p

155,823a

3

51,941

1,154

,341

Intercept

18057,420

1

18057,420

401,040

,000

ΟΜΑΓΑ

33,892

1

33,892

,753

,391

101,794

1

101,794

2,261

,141

26,384

1

26,384

,586

,449

Error

1620,952

36

45,026

Total

21713,000

40

1776,775

39

Corrected Model

ΔΠΑΓ_ΠΑΣ
ΟΜΑΓΑ * ΔΠΑΓ_ΠΑΣ

Corrected Total

a. R Squared =, 088 (Adjusted R Squared =, 012)
ηνλ Πίλαθα 29, παξνπζηάδνληαη νη κέζεο επηδφζεηο ζηε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε
κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο. Γελ
παξαηεξνχληαη δηαθνξέο θαη ζηηο δχν νκάδεο.
Πίλαθαο 29. Δπάγγεικα κεηέξαο θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία.
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Λεθηηθή εξγαδόκελε κλήκε
ΟΜΑΓΑ

ΔΠΑΓ_ΜΖΣ

Μέζε ηηκή

Μνλνγισζζία

Διεχζεξν επαγγ.

14,33

7,23

3

Δμαξηεκέλε εξγαζία

13,93

3,08

15

9,00

1,41

2

Total

13,50

3,87

20

Διεχζεξν επαγγ.

13,00

4,60

6

Δμαξηεκέλε εξγαζία

12,15

4,77

13

Οηθηαθά

10,00 .

Οηθηαθά
Γηγισζζία
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Σππ. Απφθιηζε

N

1

Total

Total

12,30

4,52

20

Διεχζεξν επαγγ.

13,44

5,17

9

Δμαξηεκέλε εξγαζία

13,11

3,98

28

9,33

1,15

3

12,90

4,19

40

Οηθηαθά
Total

Γελ παξαηεξείηαη επίζεο θακία δηαθνξά (Πίλαθαο 30) ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηεο κεηέξαο [F(1,34) =0,990 θαη p=0,382], ηνπ παξάγνληα δηγισζζίακνλνγισζζία [F(1,34) =0,114 θαη p=0,737] θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο ζηε ιεθηηθή
εξγαδφκελε κλήκε [F(1,34 ) =0,131 θαη p=0,878].
Πίλαθαο 30. Δπάγγεικα κεηέξαο θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία.
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Λεθηηθή εξγαδόκελε κλήκε
Type III Sum
of Squares

Source

df

Mean Square

F

p

68,308a

5

13,662

,750

,592

Intercept

2446,705

1

2446,705

134,327

,000

ΟΜΑΓΑ

2,082

1

2,082

,114

,737

36,074

2

18,037

,990

,382

4,766

2

2,383

,131

,878

Error

619,292

34

18,214

Total

7344,000

40

687,600

39

Corrected Model

ΔΠΑΓ_ΜΖΣ
ΟΜΑΓΑ * ΔΠΑΓ_ΜΖΣ

Corrected Total

Σν ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη (Πίλαθαο 31), φζνλ αθνξά ηηο κέζεο επηδφζεηο ηεο
νπηηθνρσξηθήο κλήκεο ησλ κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ καζεηψλ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηεο κεηέξαο.
Πίλαθαο 31. Δπάγγεικα κεηέξαο θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία.
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Οπηηθνρσξηθή κλήκε
ΟΜΑΓΑ

ΔΠΑΓ_ΜΖΣ

Μνλνγισζζία

Διεχζεξν επαγγ.

Μέζε ηηκή
23,00
114

Σππ. Απφθιηζε
4,00

N
3

Γηγισζζία

Total

Δμαξηεκέλε εξγαζία

22,33

5,13

15

Οηθηαθά

14,50

7,77

2

Total

21,65

5,50

20

Διεχζεξν επαγγ.

25,17

7,02

6

Δμαξηεκέλε εξγαζία

22,46

8,50

13

Οηθηαθά

17,00 .

Total

23,00

7,88

20

Διεχζεξν επαγγ.

24,44

6,00

9

Δμαξηεκέλε εξγαζία

22,39

6,76

28

Οηθηαθά

15,33

5,68

3

Total

22,32

6,75

40

1

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ νπηηθνρσξηθή κλήκε
(Πίλαθαο 32), ε νπνία δελ επεξεάδεηαη απφ ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο [F(1,34) =1,511
θαη p=0,235], ην παξάγνληα δηγισζζία-κνλνγισζζία [F(1,34) = 0,231 θαη p = 0,634],
φπσο δελ επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο [F(1,34 ) = 0,094 θαη p = 0,910].

Πίλαθαο 32. Δπάγγεικα κεηέξαο θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία.
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Οπηηθνρσξηθή κλήκε
Source
Corrected Model
Intercept
ΟΜΑΓΑ
ΔΠΑΓ_ΜΖΣ
ΟΜΑΓΑ *
ΔΠΑΓ_ΜΖΣ
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares
200,878a
7226,511
10,725
140,107
8,737

df

1575,897
21713,000
1776,775
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Mean Square
5
1
1
2
2

40,176
7226,511
10,725
70,054
4,368

34
40
39

46,350

F
,867
155,912
,231
1,511
,094

p
,513
,000
,634
,235
,910

H ζπζρέηηζε ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο
επίδνζεο (Πίλαθαο 33) εκθάληζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηνπο κνλφγισζζνπο
καζεηέο [r (20) = 0,632 θαη p = 0,003<0,01], θαζψο επίζεο θαη γηα ηνπο δίγισζζνπο [r
(20)=0,488 θαη p=0,029<0,05], γεγνλφο ην νπνίν απνδεηθλχεη φηη φζν πην κεγάιε είλαη ε
βαζκνινγία ηεο επίδνζεο ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο, ηφζν πην κεγάινο ζα είλαη
θαη ν γεληθφο βαζκφο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο.Γελ παξαηεξήζεθε ζπζρέηηζε ηεο
νπηηθνρσξηθήο κλήκεο κε ην γεληθφ βαζκφ γηα θακία απφ ηηο δχν νκάδεο.
Αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζηε γιψζζα, θαίλεηαη επίζεο κία ηάζε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κε ηε
ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε θαη ζηηο δχν νκάδεο ( p = 0,093).
Πίλαθαο 33.Λεθηηθή εξγαδόκελε κλήκε–Οπηηθνρσξηθή κλήκε – Μνλνγισζζία - Γηγισζζία
Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή:Βαζκόο ζηε Γιώζζα-Βαζκόο επξ. αθαδεκατθήο επίδνζεο

ΟΜΑΓΑ

ΒΑΘΜΟ_ΓΛΩΑ ΓΔΝΗΚΟ_ΒΑΘΜΟ
Λεθηηθή
εξγαδφκελε
κλήκε

Μνλνγισζζία
Οπηηθνρσξηθή
κλήκε
Λεθηηθή
εξγαδφκελε
κλήκε
Γηγισζζία
Οπηηθνρσξηθή
κλήκε

* p <0,05

Pearson
Correlation
p (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
p (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
p (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
p (2-tailed)
N

** p < 0,01

116

,386

,632**

,093
20

,003
20

-,089

,079

,710
20

,742
20

,385

,488*

,093
20

,029
20

-,051

,139

,831
20

,559
20

ην γξάθεκα 1 απεηθνλίδεηαη

ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ιεθηηθήο

εξγαδφκελεο κλήκεο, ηεο κνλνγισζζίαο θαη ηνπ βαζκνχ
επίδνζεο(r=0,632,

επξχηεξεο αθαδεκατθήο

R²=0,399). Απφ ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ πξνθχπηεη φηη ν

βαζκφο επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο επεξεάδεηαη θαηά 39,9% απφ ηε ιεθηηθή
εξγαδφκελε κλήκε ζηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο.

Γξάθεκα 1.πζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο,
κνλνγισζζίαο θαη βαζκνχ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο.
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Παξνκνίσο ζην Γξάθεκα 2, απεηθνλίδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο
ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο,
αθαδεκατθήο επίδνζεο(r=0,488,

ηεο δηγισζζίαο

θαη

ηνπ βαζκνχ

επξχηεξεο

R²=0,238). Απφ ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ

πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο επεξεάδεηαη θαηά 23,8% απφ
ηε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε ζηνπο δίγισζζνπο καζεηέο.

Γξάθεκα 2. πζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο
θαη βαζκνχ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο.

κλήκεο, δηγισζζίαο

Ζ κέζε ηηκή ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνξίηζηα
ζηε κνλφγισζζε (5,83 ± 2,79) θαη ζηε δίγισζζε νκάδα (5,83 ± 3,66) είλαη ν ίδηνο. Σα
αγφξηα ηεο κνλφγισζζεο νκάδαο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά κέζν φξν 6,36 ± 2,44 ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο, ελψ ε κέζε ηηκή ηνπ αξηζκνχ ηεο ίδηαο νκάδαο ζηξαηεγηθψλ

πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ ηα δίγισζζα αγφξηα είλαη 5,14 ± 3,57.Όζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ
ζηξαηεγηθψλ αθνκνίσζεο, ηα αγφξηα ηεο κνλφγισζζεο νκάδαο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά
κέζν φξν 7,64 ± 2,13 ζηξαηεγηθέο αθνκνίσζεο, ελψ ε κέζε ηηκή ηνπ αξηζκνχ ηεο ίδηαο
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νκάδαο ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα δίγισζζα αγφξηα είλαη 8,07 ± 2,84.ηα
θνξίηζηα, ε κέζε ηηκή ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηξαηεγηθψλ αθνκνίσζεο είλαη 7,83 ± 2,64 ζηε
κνλφγισζζε νκάδα θαη 7,00 ± 2,61 ζηε δίγισζζε αληίζηνηρα (Πίλαθαο 34).
Πίλαθαο 34. Φύιν
Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή:ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο/επεμεξγαζίαο - ηξαηεγηθέο αθνκνίσζεο
ΟΜΑΓΑ

Μνλνγισ
ζζία

Γηγισζζία

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
ΓΗΑΥ/ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΚΔΗΜΔΝΟΤ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
ΑΦΟΜΟΗΩΖ ΣΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΣΟΤ
ΚΔΗΜΔΝΟΤ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
ΓΗΑΥ/ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΚΔΗΜΔΝΟΤ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
ΑΦΟΜΟΗΩΖ ΣΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΣΟΤ
ΚΔΗΜΔΝΟΤ

ΦΤΛΟ

N

Μέζε ηηκή

Αγφξη

14

6,36

Σππ.
Απφθιηζε
2,44

Κνξίηζη

6

5,83

2,79

Αγφξη

14

7,64

2,13

Κνξίηζη

6

7,83

2,64

Αγφξη

14

5,14

3,57

Κνξίηζη

6

5,83

3,66

Αγφξη

14

8,07

2,84

Κνξίηζη

6

7,00

2,61

Όζνλ αθνξά ζην θχιν, φπσο θαίλεηαη ζην Πίλαθα 35, δελ παξαηεξήζεθε θακία
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο
[t (df=18) =0,423 θαη p=0,677] θαη αθνκνίσζεο ηνπ θεηκέλνπ [t (df=18) =-0,171 θαη
p=0,866] ζηα κνλφγισζζα παηδηά, αιιά νχηε θαη ζηα δίγισζζα [t (df=18) =-0,394 θαη
p=0,698], [t (df=18) =-0,790 θαη p=0,440] αληίζηνηρα.
Πίλαθαο 35. Φύιν
Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή :ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο/επεμεξγαζίαο - ηξαηεγηθέο αθνκνίσζεο
t-test for Equality of means
ΟΜΑΓΑ

Μνλνγισζζία

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
ΓΗΑΥ/ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΚΔΗΜΔΝΟΤ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΦΟΜΟΗΩΖ
ΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΣΟΤ
ΚΔΗΜΔΝΟΤ
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t

df

p (2-tailed)

0,423

18

0,677

-0,171

18

0,866

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
ΓΗΑΥ/ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΚΔΗΜΔΝΟΤ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΦΟΜΟΗΩΖ
ΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΣΟΤ
ΚΔΗΜΔΝΟΤ

Γηγισζζία

-0,394

18

0,698

0,79

18

0,440

Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ αλέδεημε νξηζκέλεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζεηηθέο
ζπζρεηίζεηο(Πίλαθαο 36).Δηδηθφηεξα, νη ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο/Δπεμεξγαζίαο θεηκέλνπ
ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη ζηνπο
κνλφγισζζνπο καζεηέο [ r (20) =0,433 θαη p=0,057] θαη ζηνπο δίγισζζνπο [ r (20)
=0,499 θαη p=0,025]. Μηα ηζρπξφηεξε ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αθνκνίσζεο
κε ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο αλαδείρηεθε γηα ηνπο κνλφγισζζνπο
καζεηέο [r (20) =0,676 θαη p=0,001], ελψ παξνπζηάδεηαη κηα ζεηηθή ηάζε θαη ζηνπο
δίγισζζνπο [ r (20) =0,384 θαη p=0,095].
Πίλαθαο 36. ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο/επεμεξγαζίαο - ηξαηεγηθέο αθνκνίσζεο
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή:Γεληθόο Βαζκόο
ΟΜΑΓΑ

ΓΔΝΗΚΟ_ΒΑΘΜΟ
Pearson Correlation
p (2-tailed)
N
Pearson Correlation
p (2-tailed)

0,433
0,057
20
0,676**
0,001

N

20

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
ΓΗΑΥ/ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΚΔΗΜΔΝΟΤ

Pearson Correlation

0,499*

p (2-tailed)

0,025

N

20

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
ΑΦΟΜΟΗΩΖ ΣΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΣΟΤ
ΚΔΗΜΔΝΟΤ

Pearson Correlation
p (2-tailed)

0,384
0,095

N

20

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
ΓΗΑΥ/ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΚΔΗΜΔΝΟΤ
Μνλνγισζζία

Γηγισζζία

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
ΑΦΟΜΟΗΩΖ ΣΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΣΟΤ
ΚΔΗΜΔΝΟΤ
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Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο, ηεο κνλνγισζζίαο
θαη ηνπ βαζκνχ

επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο (r=0,433, R²=0,187) απεηθνλίδεηαη

ζην Γξάθεκα 3. Απφ ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο επξχηεξεο
αθαδεκατθήο επίδνζεο επεξεάδεηαη θαηά 18,7% απφ ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηνπο
κνλφγισζζνπο καζεηέο.

Γξάθεκα 3.πζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο, ηεο κνλνγισζζίαο θαη
ηνπ βαζκνχ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο.
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Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο, ηεο δηγισζζίαο θαη
ηνπ βαζκνχ

επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο (r=0,499, R²=0,249) απεηθνλίδεηαη ζην

Γξάθεκα 4. Απφ ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο επξχηεξεο
αθαδεκατθήο επίδνζεο επεξεάδεηαη θαηά 24,9% απφ ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηνπο
δίγισζζνπο καζεηέο.

Γξάθεκα 4. πζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο,
ηεο δηγισζζίαο θαη ηνπ βαζκνχ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο.
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Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ αθνκνίσζεο, ηεο κνλνγισζζίαο
θαη ηνπ βαζκνχ

επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο (r=0,676, R²=0,457) απεηθνλίδεηαη

ζην Γξάθεκα 5. Απφ ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο επξχηεξεο
αθαδεκατθήο επίδνζεο επεξεάδεηαη θαηά 45,7% απφ ηηο ζηξαηεγηθέο αθνκνίσζεο ζηνπο
κνλφγισζζνπο καζεηέο.

Γξάθεκα 5.πζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ αθνκνίσζεο, ηεο
ηνπ βαζκνχ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο.
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κνλνγισζζίαο θαη

ην γξάθεκα 6, απεηθνλίδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ
αθνκνίσζεο, ηεο δηγισζζίαο θαη ηνπ βαζκνχ

επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο

(r=0,384, R²=0,147). Απφ ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο
επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο επεξεάδεηαη θαηά

14,7% απφ ηηο ζηξαηεγηθέο

αθνκνίσζεο ζηνπο δίγισζζνπο καζεηέο.

Γξάθεκα 6. πζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ αθνκνίσζεο, ηεο δηγισζζίαο θαη ηνπ
βαζκνχ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο.

ην Πίλαθα 37 θαίλεηαη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ηξαηεγηθψλ
Γηαρείξηζεο θαη Απνκλεκφλεπζεο κε ηε Λεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε ζηα κνλφγισζζα
παηδηά θαη ζηα δίγισζζα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη νη ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο
ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηε Λεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε ζηα κνλφγισζζα παηδηά
[r(20)=0,547 θαη p=0,013] θαη ζηα δίγισζζα [r(20)=0,676 θαη p=0,001]. Όζν πην πνιιέο
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ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχλ κνλφγισζζα θαη δίγισζζα παηδηά,ηφζν θαιχηεξε επίδνζε
έρνπλ ζηε Λεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε.Ο αξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο δελ
ζρεηίδεηαη κε ηελ Οπηηθνρσξηθή κλήκε, νχηε ζηα κνλφγισζζα νχηε ζηα δίγισζζα
παηδηά.
Οη ηξαηεγηθέο Απνκλεκφλεπζεο ζπζρεηίδνληαη ζηα κνλφγισζζα παηδηά κε ηε Λεθηηθή
[(r=20)=0,830 θαη p=0,000<0,001], αιιά θαη κε ηελ Οπηηθνρσξηθή [r(20)=0,450 θαη
p=0,46].Σν ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη ζηα δίγισζζα παηδηά, κε ηε Λεθηηθή
εξγαδφκελε κλήκε[ r(20)=0,595 θαη p=0,006] θαη κε ηελ Οπηηθνρσξηθή [r(20)=0,466 θαη
p=0,038] αληίζηνηρα.
Απφ ηα επξήκαηα ζπκπεξαίλεηαη, φηη αλεμάξηεηα απφ ην παξάγνληα κνλνγισζζίαδηγισζζία, νη ηξαηεγηθέο Αθνκνίσζεο έρνπλ πην ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηε ιεθηηθή
εξγαδφκελε κλήκε ζε ζχγθξηζε κε ηελ Οπηηθνρσξηθή.
Πίλαθαο 37. ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο-Απνκλεκόλεπζεο θαη Γηγισζζία-Μνλνγισζζία.
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Λεθηηθή εξγαδόκελε κλήκε-Οπηηθνρσξηθή κλήκε

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΚΔΗΜΔΝΟΤ

ΟΜΑΓΑ

Λεθηηθή
εξγαδφκελε
κλήκε
Μνλνγισζζία
Οπηηθή
εξγαδφκελε
κλήκε
Λεθηηθή
εξγαδφκελε
κλήκε
Γηγισζζία

Οπηηθή
εξγαδφκελε
κλήκε

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
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ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
ΑΦΟΜΟΗΩΖ
ΣΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ
ΣΟΤ
ΚΔΗΜΔΝΟΤ

,547*

,830**

,013
20

,000
20

,363

,450*

,116
20

,046
20

,676**

,595**

,001
20

,006
20

,357

,466*

,122
20

,038
20

7.πδήηεζε
Με ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζεθε ε ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο
θαη ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ.
πγθεθξηκέλα δηεξεπλήζεθε ε ζπζρέηηζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ησλ κνλφγισζζσλ
θαη δίγισζζσλ καζεηψλ απφ κεηαλαζηεπηηθά πεξηβάιινληα, πνπ θνηηνχλ ζηε Γ‘, Δ‘ θαη
Σ‘ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ βαζκφ
επίδνζεο ζηε γιψζζα θαη ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο.
Ζ αμηνπνίεζε ηερληθψλ ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ
δηεξεχλεζεο ησλ κλεκνληθψλ δπζθνιηψλ θαη ε ηερληθή ηεο «πξνθνξηθήο εμσηεξίθεπζεο»
θαη ησλ «αλαζθνπηθψλ ζπλεληεχμεσλ» ζπλέβαιαλ ζηε θαηαγξαθή ησλ δπζθνιηψλ πνπ
ζπλαληνχλ νη κνλφγισζζνη θαη νη δίγισζζνη καζεηέο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ
πηνζεηνχλ θαηά ηελ απνκλεκφλεπζε ιεμηινγίνπ θαη θεηκέλνπ. Δπηρεηξήζεθε ε ηαμηλνκία
ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε θαηαγξαθή, νη νπνίεο νκαδνπνηήζεθαλ ζε
ηέζζεξηο βαζηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο:
α) Γηεξεπλεηηθέο - Πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηξαηεγηθέο.
β) ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο / επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ.
γ) ηξαηεγηθέο αθνκνίσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ θεηκέλνπ.
δ) Δπαιεζεπηηθέο ζηξαηεγηθέο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ηαμηλνκίαο απνηειεί κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο
εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο, φπνπ θείκελν θαη ιέμεηο είλαη ελζσκαησκέλα ζε έλα εληαίν
πιαίζην θαη ν καζεηήο επηζηξαηεχεη κηα ζεηξά ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ είηε
ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εηζαγφκελεο πιεξνθνξίαο ζε γλψζε ή ζηελ απνκλεκφλεπζε
θαη αλάθιεζε ηεο.Δμάιινπ, ε

ηαμηλφκεζε ησλ

ζηξαηεγηθψλ ζχκθσλα κε ηηο

ιεηηνπξγηθέο ηνπο ηδηφηεηεο κπνξεί λα κελ είλαη πάληα δπλαηή θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε
ηνπο ζε γλσζηηθέο ή κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ζα κπνξνχζε λα είλαη πξνβιεκαηηθή,
δεδνκέλνπ φηη είλαη πηζαλφ

θαη νη δχν ηχπνη ζηξαηεγηθψλ λα ελεξγνπνηνχληαη

ηαπηφρξνλα θαη λα αιιεινθαιχπηνληαη (Cohen, 2011).
Δπίζεο επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη κνλφγισζζνη θαη νη δίγισζζνη καζεηέο κε ην θχιν, ηελ εξγαδφκελε
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κλήκε θαη ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο, θαζψο ζπρλά πηζηεχεηαη φηη ε
ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα, ηελ επίδνζε
ζηε γιψζζα ή κε ην επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαηαδείρζεθε
φηη, νη κλεκνληθέο επηδφζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ
νη κνλφγισζζνη θαη δίγισζζνη καζεηέο, αιιά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχλ.
πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αηνκηθψλ πξσηνθφιισλ ηεο πξνθνξηθήο
εμσηεξίθεπζεο θαη ησλ αλαζθνπηθψλ ζπλεληεχμεσλ θάλεθε φηη νη δίγισζζνη αλαγλψζηεο
αληηκεησπίδνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο (ηφζν ζε κηθξνεπίπεδν φζν θαη ζε
καθξνεπίπεδν) ζε ζρέζε κε ηνπο κνλφγισζζνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν
επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ ηππνινγία ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.
Οη πεξηζζφηεξνη δίγισζζνη καζεηέο θνηηάδνπλ ηηο εηθφλεο ελφο θεηκέλνπ θαη θάλνπλ
ππνζέζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ ην
πνζνζηφ ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ, πνπ θάλεη ρξήζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη
αξθεηά κηθξφηεξν.Ζ ηάζε απηή δηθαηνινγείηαη, γηαηί

νη δίγισζζνη καζεηέο έρνπλ

ζπλήζσο ρακειφηεξε επάξθεηα - επίδνζε ζηελ επίζεκε γιψζζα απφ ηνπο κνλφγισζζνπο
θαη πην θησρφ ιεμηιφγην (Bialystok, Craik & Luk, 2008) θαη γη‘ απηφ ηνλ ιφγν πηνζεηνχλ
ηε ρξήζε πεξηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ (εηθφλσλ) αληηζηαζκίδνληαο έηζη ην ελδερφκελν
γισζζηθφ έιιεηκα.
Δπηπιένλ δηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ εζηηάδoπλ ηε
πξνζνρή ηνπο ζην κηθξνεπίπεδν, εληνπίδνληαο θαη ππνγξακκίδνληαο

ηηο

άγλσζηεο

ιέμεηο θαηά ην δηεξεπλεηηθφ ζηάδην, γεγνλφο ην νπνίν αλαδεηθλχεη επίζεο ην γισζζηθφ
ηνπο έιιεηκα (Griva, Alevriadou & Geladari, 2009). ε αληίζεζε κε ηνπο δίγισζζνπο
καζεηέο, νη κνλφγισζζνη πνπ πξνθαλψο δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζην
κηθξνεπίπεδν, ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ζηξαηεγηθή ζε πνιχ ρακειφ πνζνζηφ. Παξνκνίσο,
ζρεηηθά ιίγνη δίγισζζνη καζεηέο δηαβάδνπλ φιν ην θείκελν κηα θνξά, γηα λα
ελεκεξσζνχλ γηα

ην

πεξηερφκελν θαη θαίλεηαη φηη δελ ελεξγνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο

θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο
εζηηάδνπλ ζε κεκνλσκέλεο ιέμεηο (Salataci, 2002), αλαδεηθλχνληαο

έηζη ηηο

αλαγλσζηηθέο ηνπο αδπλακίεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο, νη
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πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο γξήγνξεο αλαδήηεζεο
ελδνθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ.
Ζ εζηίαζε ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ ζηε θαηαλφεζε ιεμηινγίνπ δηαθαίλεηαη θαη απφ ην
γεγνλφο, φηη νη πεξηζζφηεξνη αλαδεηνχλ βνήζεηα απφ ην δάζθαιν/α, φζνλ αθνξά ζηε
έλλνηα ησλ αγλψζησλ ιέμεσλ, ελψ ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο αλαδεηνχλ βνήζεηα απφ
ηνπο γνλείο.Λίγνη είλαη νη κνλφγισζζνη καζεηέο πνπ αλαδεηνχλ βνήζεηα απφ ην
δάζθαιν/α, φκσο νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο αλαδεηνχλ βνήζεηα απφ ηνπο γνλείο.
ε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο, φηη φινη νη δίγισζζνη καζεηέο αλαθέξνπλ φηη
ρξεζηκνπνηνχλ ην ιεμηθφ ή ηνλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη, ελψ θαλέλαο απφ ηνπο
κνλφγισζζνπο δελ αλαθέξεη ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο, θαηαδεηθλχνληαη
νη αλαγλσζηηθέο ηνπο δπζθνιίεο, νη νπνίεο φκσο ελεξγνπνηνχλ ηε ρξήζε άιισλ πεγψλ
βνήζεηαο, θαζψο νη γνλείο ηνπο πξνθαλψο αδπλαηνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ. Όζνλ αθνξά
ζηηο ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο/επεμεξγαζίαο ηνπ θεηκέλνπ ζε καθξνεπίπεδν, παξαηεξείηαη
φηη ε ππνγξάκκηζε ησλ

ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ αξθεηνχο

κνλφγισζζνπο καζεηέο, αιιά απφ πεξηζζφηεξνπο δίγισζζνπο. Ζ ππνγξάκκηζε

σο

ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηνπ θεηκέλνπ βξέζεθε λα απνηειεί θνηλή ζπκπεξηθνξά θαη απφ
εξεπλεηέο πξνεγνχκελσλ εηψλ (Bell & Limber, 2009; Lonka, Lindblom-Ylänne, &
Maury, 1994).Οη Bell θαη Limber (2009) αλαθέξνπλ φηη νη αδχλακνη αλαγλψζηεο
ελεξγνπνηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο ππνγξάκκηζεο θαη επηζήκαλζεο πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη νη
θαιχηεξνη αλαγλψζηεο.Δλδερνκέλσο νη δίγισζζνη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε
ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πεξηζζφηεξν απφ ηνπο κνλφγισζζνπο, γηα λα αληηκεησπίζνπλ
ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο αδπλακίεο.
Δπίζεο παξαηεξήζεθε φηη δίγισζζνη θαη κνλφγισζζνη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ
εμίζνπ ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαηάηκεζεο ηνπ θεηκέλνπ πξνο απνκλεκφλεπζε.Οη
ζπκκεηέρνληεο ελεξγνπνηνχλ ηελ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ
δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο, ε νπνία απαηηεί απφ ηελ εξγαδφκελε κλήκε ηελ απνζήθεπζε
πιεξνθνξηψλ κίαο ή πεξηζζφηεξσλ πξνηάζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία λνήκαηνο (De Beni,
Borella, & Carretti, 2007).πλνιηθά, ε θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ εμαξηάηαη απφ ηελ
ηθαλφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ε νπνία έρεη πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα, λα
δηαηεξήζεη ηηο πιεξνθνξίεο θεηκέλνπ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε θαηαλφεζε ησλ επφκελσλ
πξνηάζεσλ.
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Δπηπιένλ δηαπηζηψζεθε, φηη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ θεηκέλνπ ζε
κηθξνεπίπεδν θαη ζηε θαηεγνξία ηεο Οκαδνπνίεζεο θαη ησλ πλδέζεσλ, παξαπάλσ απφ
ηνπο κηζνχο κνλφγισζζνπο καζεηέο, αιιά θαη νη δίγισζζνη κε ιίγν κηθξφηεξν πνζνζηφ,
ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ πξνο απνκλεκφλεπζε. Ζ
νκαδνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηελ αληηζηνίρηζε έλα πξνο έλα, ηελ ηπραία νκαδνπνίεζε ή ηε
ζχλδεζε

δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία, γηα λα ηα

ζπκφκαζηε σο ζχλνια, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ βξαρχρξνλε δηαηήξεζε θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε γηα ηελ απνζήθεπζε ζηε καθξφρξνλε κλήκε.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηεί

ηε

ζηξαηεγηθή ηεο λνεξήο απεηθφληζεο ησλ ιέμεσλ, ελψ ζρεηηθά ιίγνη είλαη νη κνλφγισζζνη
καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή.Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ
θαηαδείμεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο λνεξήο απεηθφληζεο ζηελ απνκλεκφλεπζε ιεμηινγίνπ
(Paivio,1971; Rose et al.,1983; Gu & Johnson,1996; Schmitt,1997 ; Sökmen, 1997) θαη
θεηκέλνπ (Leutner, Leopold & Sumfleth, 2009). Ζ ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζε πςειφ
πνζνζηφ απφ ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο

ίζσο λα εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο, φηη νη

δίγισζζνη καζεηέο θαίλεηαη λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ νπηηθνρσξηθή κλήκε θαη
ζε κε ιεθηηθά έξγα (Hedden & Gabrieli, 2010).ρεηηθά πξφζθαηε έξεπλα (De Beni,
Pazzaglia, Meneghetti, & Mondoloni, 2007) επηβεβαηψλεη

ηε ζπζρέηηζε ηεο

νπηηθνρσξηθήο κλήκεο κε ηε λνεξή απεηθφληζε.
Δπηπιένλ, νη πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο επαλαιήςεηο εκθαλίδνληαη σο νη δχν πην θνηλνί
ηξφπνη,

πνπ

κνλφγισζζνη

θαη

δίγισζζνη

καζεηέο

ρξεζηκνπνηνχλ,

γηα

ηελ

απνκλεκφλεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε καθξνεπίπεδν θαη κηθξνεπίπεδν (Gairns &
Redman, 1986 κε αλαθνξά ζε Li,2004; Schmitt 1997).Ο ιφγνο είλαη, φηη ζηε πεξίπησζε
ηνπ ιεμηινγίνπ, ν ζηφρνο ησλ κλεκνληθψλ θαη ησλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη λα
βνεζήζεη ζηελ αλάθιεζε ησλ ιέμεσλ κέζσ θάπνηαο κνξθήο ρεηξαγψγεζεο ηεο γιψζζαο
(Schmitt 1997).Οη Gairns θαη Redman (1986) απνδίδνπλ ηε ρξήζε ηεο επαλάιεςεο, ζην
γεγνλφο φηη επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα εχθνια, ην νπνίν
ηνπο δίλεη κηα αίζζεζε επηηεχγκαηνο.
Δπίζεο παξαηεξήζεθε φηη ε επαλάιεςε ηεο αλάγλσζεο ζε κηθξνεπίπεδν θαη
καθξνεπίπεδν ρξεζηκνπνηείηαη εμίζνπ απφ ηνπο κηζνχο κνλφγισζζνπο θαη δίγισζζνπο
καζεηέο ζην ζηάδην ηεο αθνκνίσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ, αιιά θαη ζαλ
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ζηξαηεγηθή ηεο επαιήζεπζεο κε απηελέξγηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή έρεη εξεπλεζεί
σο δηαδηθαζία απηνξχζκηζεο ηεο απνκλεκφλεπζεο(Hartwig & Dunlosky, 2012; Karpicke,
Butler & Roediger, 2009; Wissman, Rawson & Pyc, 2012).
Ζ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο φζνλ αθνξά ζην
θχιν, δελ θαηέδεημε θακκία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο θαη αθνκνίσζεο ηνπ θεηκέλνπ ζηα κνλφγισζζα παηδηά, αιιά νχηε θαη ζηα
δίγισζζα.Σα επξήκαηα καο ζπκθσλνχλ κε εθείλα ηνπ

Vandergrift (1997) θαη ησλ

Aliakbari θαη Hayatzadeh (2008), νη νπνίνη επίζεο δελ βξήθαλ δηαθνξέο ζηε ρξήζε
ζηξαηεγηθψλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ.
Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο/επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ κε ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ζηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο,
αιιά θαη ζηνπο δίγισζζνπο. Παξ‘φια απηά, νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο επεξεάδνπλ πνιχ
ιίγν ηνλ βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ζηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο, φκσο
πεξηζζφηεξν ζηνπο δίγισζζνπο. Απηφ ίζσο εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο, φηη νη δίγισζζνη
παξνπζηάδνπλ θαιχηεξε κεηαγισζζηθή επίγλσζε απφ ηνπο κνλφγισζζνπο, πνπ ηνπο
επηηξέπεη λα αληηιακβάλνληαη φηη νη ιέμεηο κπνξνχλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία
έλλνηεο ή λα κεηαβάιιεηαη ην λφεκα ηνπο απφ γιψζζα ζε γιψζζα θαη λα επηδηψθνπλ κε
αθξίβεηα

φρη

κφλν

ηε

ζεκαζία

ησλ

ιέμεσλ,

αιιά

θαη

ησλ

ππνθείκελσλ

ελλνηψλ(Bialystok, 1986; Moore, 2006; Clarkson, 2007; Γξίβα θαη ηάκνπ, 2014).Μηα
ηζρπξφηεξε ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αθνκνίσζεο κε ην βαζκφ επξχηεξεο
αθαδεκατθήο επίδνζεο αλαδείρηεθε γηα ηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο, ελψ παξνπζηάδεηαη
κηα ζεηηθή ηάζε θαη ζηνπο δίγισζζνπο.Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί, φηη νη ζηξαηεγηθέο
αθνκνίσζεο επεξεάδνπλ θαηά έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ην βαζκφ ηεο επξχηεξεο
αθαδεκατθήο επίδνζεο ζηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο θαη πνιχ ιίγν ζηνπο δίγισζζνπο.
Απηφ ίζσο εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο, φηη νη δίγισζζνη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ιεθηηθέο ζηξαηεγηθέο επαλάιεςεο, νη νπνίεο πηζηεχεηαη φηη ζπλδένληαη
ελ κέξεη κε ηε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε(Minear & Shah, 2006), ζηελ νπνία φκσο
δηαθαίλεηαη κία ηάζε λα κεηνλεθηνχλ(Bialystok, Craik & Luk, 2008).Δπίζεο ε
«ελνξρήζηξσζε» φισλ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη φρη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ
ζηξαηεγηθψλ(Takeuchi, Griffiths & Coyle, 2007),θαζψο θαη ε εηεξνγέλεηα ηνπ δίγισζζνπ
πιεζπζκνχ ίζσο εμεγνχλ απηή ηε δηαθνξά ζην πνζνζηφ επίδξαζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ
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αθνκνίσζεο ζην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο

ζε

κνλφγισζζνπο θαη

δίγισζζνπο καζεηέο. Άιισζηε έρεη θαηαδεηρζεί θαη ζε πξνγελέζηεξεο κειέηεο φηη νη πην
ηθαλνί καζεηέο μέλσλ γισζζψλ ρξεζηκνπνηνχλ κηα κεγαιχηεξε πνηθηιία θαη ζπρλά έλα
κεγαιχηεξν αξηζκφ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο(Oxford & Ehrman, 1995; Bruen, 2001;
Phakiti, 2003).
Δπηπιένλ, νη ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηε ιεθηηθή εξγαδφκελε
κλήκε ζηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο, αιιά θαη ζηνπο δίγισζζνπο.Όζν πην πνιιέο
ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχλ κνλφγισζζα θαη δίγισζζα παηδηά, ηφζν θαιχηεξε επίδνζε
έρνπλ ζηε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε.Ο αξηζκφο ησλ ηξαηεγηθψλ Γηαρείξηζεο δελ
ζρεηίδεηαη κε ηελ νπηηθνρσξηθή κλήκε, νχηε ζηα κνλφγισζζα νχηε ζηα δίγισζζα παηδηά.
Οη ηξαηεγηθέο Απνκλεκφλεπζεο ζπζρεηίδνληαη ζηα κνλφγισζζα παηδηά κε ηε ιεθηηθή,
αιιά θαη κε ηελ νπηηθνρσξηθή εξγαδφκελε κλήκε. Σν ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη
ζηα δίγισζζα παηδηά.Απφ ηα επξήκαηα ζπκπεξαίλεηαη, φηη αλεμάξηεηα απφ ην παξάγνληα
κνλνγισζζία- δηγισζζία, νη ηξαηεγηθέο Αθνκνίσζεο έρνπλ πην ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηε
ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε ζε ζχγθξηζε κε ηελ νπηηθνρσξηθή.Σα παξαπάλσ επξήκαηα
ζπλάδνπλ κε εθείλα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία, νη καζεηέο κε
ρακειέο επηδφζεηο ζηελ εξγαδφκελε κλήκε ρξεζηκνπνηνχλ κηθξφηεξν αξηζκφ
ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο θαη απνκλεκφλεπζεο θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο κε πςειέο
επηδφζεηο (McNamara & Scott, 2001;DeMarie, Miller, Ferron & Cunningham,
2004;Schelble, Therriault & Miller, 2012).
Σν θχιν θαη ν παξάγνληαο δηγισζζία-κνλνγισζζία δελ επεξεάδνπλ ηε κέζε ηηκή ηεο
ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο, θαζψο επίζεο νχηε θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπο. Απηά ηα
επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε εθείλα πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία αγφξηα
θαη θνξίηζηα δελ δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηε Λεθηηθή Δξγαδφκελε κλήκε
(Goldstein et al., 2005; Robert & Savoie, 2006; Nagel, Ohannessian, & Cummins, 2007;
Lejback, Crossley & Vrbancic, 2011).
Γηαθαίλεηαη φκσο κηα ηάζε, νη κνλφγισζζνη καζεηέο λα έρνπλ θαιχηεξε επίδνζε ζηε
ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε γισζζηθή επίδνζε, απφ ηνπο
δίγισζζνπο.Oη Bialystok, Craik θαη Luk (2008) δηθαηνινγνχλ απηή ηε ηάζε θαη
αλαθέξνληαη ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηγισζζία επεξεάδεη ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο
θαη ηελ γισζζηθή αλάπηπμε θαη πσο έρεη πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα, θαζψο
131

ν δίγισζζνο έρεη ζπλήζσο ρακειφηεξε επάξθεηα - επίδνζε ζηελ επίζεκε γιψζζα απφ
ηνλ κνλφγισζζν θαη πην θησρφ ιεμηιφγην.
Ζ νπηηθνρσξηθή κλήκε

επίζεο δελ επεξεάδεηαη απφ ην θχιν, απφ ην παξάγνληα

δηγισζζία- κνλνγισζζία, αιιά νχηε θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο. Σα αγφξηα δελ
ππεξηεξνχλ απφ ηα θνξίηζηα ζηελ νπηηθνρσξηθή κλήκε θαη ηα επξήκαηα καο ζπκθσλνχλ
κε ησλ Ruggiero, Sergi θαη Iachini (2008). Αλαδεηθλχεηαη φκσο κία ηάζε, νη δίγισζζνη
καζεηέο λα έρνπλ θαιχηεξε κέζε επίδνζε ζηελ νπηηθνρσξηθή κλήκε απφ ηνπο
κνλφγισζζνπο, γεγνλφο ην νπνίν εμεγνχλ νη Hedden θαη Gabrieli (2010) ζε έξεπλά ηνπο,
ζηελ νπνία δηαπίζησζαλ φηη νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ελαιιαγή

ησλ γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ

ζηνπο δίγισζζνπο

είλαη επίζεο δσηηθήο

ζεκαζίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνζνρήο θαη ηνπ γλσζηηθνχ ειέγρνπ. Απηή ε επηθάιπςε
ζηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, νη νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ελαιιαγήο
ησλ γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ γλσζηηθνχ ειέγρνπ, ζπλεπάγεηαη φηη νη ίδηνη
κεραληζκνί κπνξεί λα εκπιέθνληαη θαη ζηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο, θαη φηη απηέο νη θνηλέο
δηαδηθαζίεο ίζσο εμεγνχλ ηελ αλψηεξε απφδνζε ησλ δίγισζζσλ ζηα κε ιεθηηθά θαη
αληαγσληδφκελα έξγα.
Δπηπιένλ δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
επηπέδνπ ηνπ παηέξα θαη ηνπ παξάγνληα δηγισζζία – κνλνγισζζία ζηε κέζε ηηκή ηεο
ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο, αιιά νχηε θαη ζηε κέζε ηηκή ηεο νπηηθνρσξηθήο. Σν ίδην
ηζρχεη, φζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο θαη ηελ επίδξαζε ζηε ιεθηηθή
θαη ηελ νπηηθνρσξηθή εξγαδφκελε κλήκε

θαη γηα ηνπο κνλφγισζζνπο

θαη

ηνπο

δίγισζζνπο καζεηέο. Δπίζεο παξαηεξήζεθε φηη ην επάγγεικα ηνπ παηέξα, θαζψο επίζεο
θαη ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο δελ επεξεάδνπλ ηελ ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε, νχηε ηελ
νπηηθνρσξηθή θαη ζηνπο κνλφγισζζνπο θαη ζηνπο δίγισζζνπο καζεηέο. Σα παξαπάλσ
επξήκαηα έρνπλ θαηαδεηρζεί θαη ζε έξεπλα ησλ Engel, Santos θαη Gathercole, 2008.
Δπνκέλσο, ε εθηίκεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο
ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ δηαθνξέο ζην
θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ππφβαζξν.
H ζπζρέηηζε ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο
επίδνζεο εκθάληζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηα κνλφγισζζα παηδηά, θαζψο
επίζεο θαη γηα ηα δίγισζζα, γεγνλφο ην νπνίν αλαδεηθλχεη, φηη φζν πην κεγάιε είλαη ε
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βαζκνινγία ηεο επίδνζεο ζηε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε, ηφζν πην κεγάινο ζα είλαη
θαη ν βαζκφο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. Άιισζηε έρεη θαηαδεηρζεί ζε πξνγελέζηεξεο
κειέηεο φηη νη ζχλζεηεο ηθαλφηεηεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ
αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ (Gathercole & Pickering 2000; Cain, Oakhill & Bryant
2004; St Clair-Thompson & Gathercole 2006; Alloway & Alloway, 2010). Πξέπεη φκσο
λα ζεκεησζεί φηη ε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε επεξεάδεη θαηά έλα αξθεηά κεγάιν
πνζνζηφ ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ζηνπο κνλφγισζζνπο καζεηέο θαη
ιηγφηεξν ζηνπο δίγισζζνπο. Γελ παξαηεξήζεθε ζπζρέηηζε ηεο νπηηθνρσξηθήο κλήκεο κε
ην βαζκφ επξχηεξεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ζε θακκία απφ ηηο δχν νκάδεο. Αλαθνξηθά κε
ην βαζκφ ζηε γιψζζα, θαίλεηαη επίζεο κία ηάζε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κε ηε ιεθηηθή
εξγαδφκελε κλήκε θαη ζηηο δχν νκάδεο.
Ζ ζπλχπαξμε ηεο δηγισζζίαο κε ηαπηφρξνλεο δηαηαξαρέο ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο
απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο εξεπλεηέο, ηνπο ινγνζεξαπεπηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
φζνλ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε-δηάγλσζή ηνπο, ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε
κε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο. Οη γισζζηθέο δηαηαξαρέο ζε παηδηά κε
δίγισζζν ππφβαζξν ππεξεθηηκνχληαη πνιιέο θνξέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηαηί νη
ηειεπηαίνη δελ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ζηε δίγισζζε γισζζηθή
αλάπηπμε.Άιιεο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί ππνβαζκίδνπλ ηηο γισζζηθέο δηαηαξαρέο ζηα
δίγισζζα παηδηά, γηαηί πεξηκέλνπλ λα εληνπίζνπλ δπζθνιίεο αθνχ καζαίλνπλ κηα δεχηεξε
γιψζζα (Bedore θαη Pena, 2008).
Tα παηδηά πνπ μεθηλνχλ λα καζαίλνπλ κηα δεχηεξε γιψζζα θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα ζεσξεζεί, φηη παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε
φηαλ ζπγθξίλνληαη κε ηνπο κνλφγισζζνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο.πρλά επηδεηθλχνπλ
γισζζηθά πξνθίι πνπ κνηάδνπλ κε απηά ησλ κνλφγισζζσλ παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ζηε
γισζζηθή αλάπηπμε (Paradis, 2010).
ηελ Διιάδα, δπζηπρψο, κέρξη ζηηγκήο δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ λα
δίλνπλ

κία εηθφλα γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηελ δηάγλσζε ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε

καζεζηαθέο δπζθνιίεο.Αθελφο γηαηί πηζαλφλ δελ έρεη γίλεη θάπνηα νξγαλσκέλε
πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηνπο ζηα ειιεληθά ζρνιεία, αθεηέξνπ γηαηί δελ έρνπλ
ζρεδηαζηεί ή δελ έρνπλ ρνξεγεζεί εξγαιεία πνπ λα αληρλεχνπλ ηηο ππάξρνπζεο
καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Κάηη ηέηνην ζαθέζηαηα νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα δίγισζζα
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παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια παξεκβαηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο.
Ζ εθηίκεζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζα κπνξνχζε λα απνηειεί έλα πξνγλσζηηθφ δείθηε
γισζζηθψλ δηαηαξαρψλ ζηνπο δίγισζζνπο καζεηέο, αιιά ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκνχληαη
θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο ν ρξφλνο έθζεζεο θαη ε επάξθεηα ζηε Γ2, νη επθαηξίεο
εμσζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ, νη αηνκηθνί εζσηεξηθνί παξάγνληεο, φπσο ε γισζζηθή
ηθαλφηεηα ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδνζε ηεο ιεθηηθήο κλήκεο, αιιά θαη ηα
εζσηεξηθά θίλεηξα γηα κάζεζε, ε κεηαθνξά ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ απφ ηε Γ1
ζηε Γ2 θαη ε γλσζηηθή σξηκφηεηα, φπσο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηε ρξνλνινγηθή ειηθία
(Paradis, 2011).
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππφθεηηαη ζε δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο, φπσο ην πεξηνξηζκέλν
δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ν κηθξφο αξηζκφο ζπκκεηνρήο θνξηηζηψλ θαη ηα
ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξγαιεία. Όζνλ αθνξά ζην εξσηεκαηνιφγην «πξνθνξηθήο
εμσηεξίθεπζεο», νη αλαθνξέο κπνξεί λα είλαη αλαθξηβείο θαη νη ζπκκεηέρνληεο λα κελ
αλαθέξνπλ κε εηιηθξίλεηα ηηο ζθέςεηο ηνπο ή λα κελ κπνξνχλ λα ζπκεζνχλ. Παξ‘ φια
απηά είλαη ην κφλν εξγαιείν πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο, γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο
λνεηηθέο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινχλ νη καζεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε γλσζηηθψλ
έξγσλ(Chamot, 2005). ρεηηθά κε ηελ Απηνκαηνπνηεκέλε Γνθηκαζία Δθηίκεζεο ηεο
Δξγαδφκελεο Μλήκεο (ΑΓΔΔΜ/AWMA), ε κεηάθξαζε ηνπ εξγαιείνπ πξνζαξκφζηεθε
ζην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ρσξίο φκσο λα ιεθζεί ππφςε ε
επίδξαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ησλ ιέμεσλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θσλνινγηθφ
θχθισκα, θαζψο νη ιέμεηο κε ιίγεο ζπιιαβέο αλαθαινχληαη πην εχθνια απφ ηηο
πνιπζχιιαβεο (Baddeley, Thomson, & Buchanan, 1975).
Ωζηφζν ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αθεηεξία
πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο,
πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ άζθεζε θαη βειηίσζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ησλ δίγισζζσλ
καζεηψλ, αιιά θαη ησλ κνλφγισζζσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηε πξφζθηεζε
ιεμηινγίνπ θαη ζηελ αλάγλσζε θεηκέλνπ.
Έλα ηέηνην πξφγξακκα παξέκβαζεο ζα ζηφρεπε ζηελ εμνηθίσζε κε ζπγθεθξηκέλεο
κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο, ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπο. Ζ ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε
ζε κία ζεηξά απφ κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο ζα επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ
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απηέο πνπ ηνπο εμππεξεηνχλ θαη λνηψζνπλ άλεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ελφο κλεκνληθνχ έξγνπ (Dehn, 2011). Γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ
δεμηνηήησλ, θάπνηεο απφ ηηο ηερληθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πηνζεηεζνχλ είλαη: α) ε
ελεκέξσζε ηνπ καζεηή γηα ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε κλήκε ηνπ θαη ηηο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη, ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαγλσξίζεη ηε πξνζσπηθή αλάγθε
γηα ηελ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ β) ε ελεκέξσζε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ην ζθνπφ θαη
ηελ ινγηθή ηεο ζηξαηεγηθήο, πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ην πφηε, ην πνχ, ην γηαηί, θαη πψο
λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή, θαζψο θαη ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε, πνπ ζα είλαη ε
θαιχηεξε απφδνζε ηεο κλήκεο γ) ε κνληεινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο «πξνθνξηθήο εμσηεξίθεπζεο», θαζψο εθηειεί
κηα δξαζηεξηφηεηα παξφκνηα κε απηή πνπ ζα δηεθπεξαηψζνπλ ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο
δ)ε δηδαζθαιία βήκα–βήκα ηεο ζηξαηεγηθήο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πηπρέο πνπ δελ
είλαη θαηαλνεηέο ε)ε παξνρή επθαηξηψλ γηα εμάζθεζε, πξψηα κε εμσηεξηθή θαζνδήγεζε,
ζηε ζπλέρεηα κε ην καζεηή λα ζθέθηεηαη θσλαρηά, θαη, ηέινο, κε ηελ ελζάξξπλζε ηνπ
καζεηή λα ςηζπξίδεη ηα βήκαηα, θαηά ηελ εθαξκνγή ζη΄) ε επαλαιακβαλφκελε εμάζθεζε
πνπ ζα επηηξέςεη

ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ πξέπεη λα καζεπηεί.Καηά

ηε δηάξθεηα ηεο εμάζθεζεο παξέρεηαη δηνξζσηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε
ηεο ζηξαηεγηθήο δ)ε ζεηηθή ελίζρπζε γηα ηε ρξήζε ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο. Δπίζεο, ε
παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο, έηζη ψζηε ν καζεηήο λα θαηαλνεί
ηε πξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ε) ε ελζάξξπλζε ηνπ
καζεηή λα παξαθνινπζεί θαη λα αμηνινγεί ηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζ) ε ελζάξξπλζε
γηα γελίθεπζε, ζπδεηψληαο εθαξκνγέο ηεο ζηξαηεγηθήο κε δηαθνξεηηθά πιηθά θαη θάησ
απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο.
Έλα ηέηνην δηδαθηηθφ πιαίζην, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε θαιιηέξγεηα ηεο εξγαδφκελεο
κλήκεο, κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθά νθέιε ζηε πξφζθηεζε ιεμηινγίνπ θαη ζηελ αλάγλσζε
θεηκέλνπ ζηε Γ2 γηα ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο

θαη ε δηδαζθαιία ησλ κλεκνληθψλ

ζηξαηεγηθψλ λα απνηειεί κηα ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή ζπληζηψζα.
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