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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση στρατηγικών διάκρισης 

ομόηχων λέξεων νηπίων πρώτης ηλικίας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εξήντα 

νήπια, τα οποία φοιτούν σε δύο Νηπιαγωγεία της πόλης της Κοζάνης. Για την 

καταγραφή αυτών των στρατηγικών χρησιμοποιήθηκαν δύο γλωσσικές δοκιμασίες 

κλειστού τύπου και ημιδομημένη συνέντευξη. Η επιλογή των ομόηχων 

λέξεων/ζευγαριών των δύο τεστ έγινε με βάση την κατηγοριοποίηση και τους πίνακες 

που προτείνονται από τους Νάκα, Μαγουλά και Καποθανάση (2010). Οι ερωτήσεις 

της ημιδομημένης συνέντευξης έγιναν με βάση τις στρατηγικές μάθησης που 

προτείνονται από την Oxford (1990). Τα αποτελέσματα των γλωσσικών δοκιμασιών 

έδειξαν ότι τα νήπια διέκριναν με μεγάλη επιτυχία τη σωστή απάντηση -στην 

κατηγορία μη ετυμολογική, ολική μη απόλυτη- όταν τα ζευγάρια των ομόηχων 

ετερόγραφων λέξεων αποτελούνταν από ουσιαστικά. Επίσης, τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων κατέδειξαν ότι τα νήπια χρησιμοποίησαν όλες τις κατηγορίες των 

στρατηγικών -γνωστικές, μνημονικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και 

μεταγνωστικές- προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα παραπάνω τεστ. Οι στατιστικά 

σημαντικές διαφορές, οι οποίες διαπιστώθηκαν ως προς τις στρατηγικές ανάγνωσης, 

αφορούσαν κατά το πλείστον και στον ίδιο βαθμό το φύλο του νηπίου και το 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας και έπειτα, σε μικρότερο βαθμό, το μορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα.  

 

Λέξεις-κλειδιά: ομοηχία, στρατηγικές ανάγνωσης, νήπια 
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Abstract 

The purpose of the ensuing study is to investigate how toddlers develop 

differentiating schemata in order to discern homophone lexemes. The sample of the 

study consisted of sixty toddlers attending two kindergartens in Kozani. Two 

language tests were used to document the schemata: a) a closed type test and b) a 

semi-structured interview. The homophone words/pairs of the two tests were based on 

the categorization and tables proposed by Nakas, Magoula and Kapothanasi (2010). 

The semi-structured interview questions were based on the learning strategies 

proposed by Oxford (1990). The results of the language tests indicated that toddlers 

distinguished successfully the correct answer –in the category of non etymological, 

total, non identical words- when the pairs of homophone heterograph lexemes were 

nouns. Moreover, the outcome of the interviews displayed that toddlers used a variety 

of schemata –cognitive, mnemonic, social, emotional and metacognitive– to cope 

with the aforementioned tests. Statistically significant differences which were found 

concerning reading strategies were mostly pertaining to the toddlers’ gender and 

educational attainment of the mothers and to a lesser extent to the educational 

attainment of the fathers.  

 

Key-words: homophony, reading strategies, toddlers  
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Εισαγωγή 

Η φωνητική σύμπτωση τύπων που διαφέρουν ως προς τη σημασία ή/και την 

ορθογραφία αναφέρονται στο γλωσσικό φαινόμενο της ομοηχίας. Στον γραπτό λόγο η 

σημασία των ομόηχων ετερόγραφων λέξεων έχοντας διαφορετική οπτική εικόνα, 

μπορούν να γίνουν αντιληπτές χάρη στην ορθογραφία τους (Μαγουλά & 

Καποθανάση 2015). Στο πλαίσιο της θεωρίας του αναδυόμενου γραμματισμού η 

κατάκτηση της ανάγνωσης και της κατανόησης του γραπτού λόγου ακολουθεί μια 

εξελικτική πορεία, συνεχή και αδιάσπαστη, που έχει τις ρίζες της στα πρώτα χρόνια 

της ζωής του παιδιού. Τα παιδιά έχουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες να 

χρησιμοποιούν διάφορες στρατηγικές ανάγνωσης πριν ακόμη αποκτήσουν τη 

δεξιότητα της ανάγνωσης. 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης και καταγραφής των στρατηγικών αυτών 

εκπονήθηκε η παρούσα εργασία, η οποία αποτελείται από επτά κεφάλαια. Τέσσερα 

στο θεωρητικό μέρος και τρία στο ερευνητικό. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι λόγοι εμφάνισης και ύπαρξης του 

γραμματικού φαινομένου της ομοηχίας στην ελληνική γλώσσα. Γίνεται μία 

προσπάθεια εννοιολογικής αποσαφήνισης των όρων της ομοηχίας και της ομωνυμίας 

και αναφέρεται η προσέγγιση της ομοηχίας σύμφωνα με τους Νάκα, Μαγουλά και 

Καποθανάση (2010). Καταγράφεται η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης έρευνας και 

οριοθετούνται με ακρίβεια τα είδη της ομοηχίας που θα μας απασχολήσουν σ’ αυτήν. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι ορισμοί του γραμματισμού, 

επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμός του αναδυόμενου γραμματισμού και 

παρουσιάζεται η δομητική προσέγγιση που ακολουθείται στο μάθημα της Γλώσσας. 

Παρουσιάζονται τα δυο τελευταία Προγράμματα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 

σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο «Παιδί και Γλώσσα» του 2003 ως προς την 

ανάγνωση και η θεματική περιοχή «Γλώσσα» του 2011 ως προς την κατανόηση του 

γραπτού λόγου. Ακολουθεί μια συγκριτική θεώρηση των δύο προαναφερθέντων 

Προγραμμάτων ως προς το μάθημα της «Γλώσσας». Τέλος, αναφέρονται οι στόχοι 

και οι δραστηριότητες της ανάγνωσης και της κατανόησης γραπτού λόγου σύμφωνα 

με τα δυο Προγράμματα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι ορισμοί της αξιολόγησης, οι σκοποί που 

επιτυγχάνονται με αυτή στη μαθησιακή και στη διδακτική διαδικασία, 
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παρουσιάζονται οι μορφές και τα είδη της και ακολουθεί η συγκριτική θεώρηση των 

τυπικών και των εναλλακτικών μορφών της. Καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των 

τεστ της δεύτερης γενιάς σχετικά με το γλωσσικό μάθημα και αναφέρονται οι λόγοι 

που οδήγησαν στην επιλογή των συγκεκριμένων γλωσσικών δοκιμασιών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφονται ο εννοιολογικός προσδιορισμός των 

στρατηγικών μάθησης και η κατηγοριοποίησή τους. Ακολουθούν οι ορισμοί της 

ανάγνωσης και τα μοντέλα αναγνώρισης γραπτών λέξεων. Τέλος, γίνεται αναφορά 

στις στρατηγικές ανάγνωσης νηπίων ως προς τη διάκριση των ομόηχων λέξεων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται ο σκοπός, οι επιμέρους στόχοι και τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Περιγράφεται το δείγμα των νηπίων και παρουσιάζεται η 

μεθοδολογία, η οποία ακολουθήθηκε. Γίνεται αναφορά στα ερευνητικά εργαλεία, στις 

δύο γλωσσικές δοκιμασίες και στη συνέντευξη. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα των δύο γλωσσικών 

δοκιμασιών. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων αναφορικά με τις 

γνωστικές, μνημονικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και μεταγνωστικές 

στρατηγικές. Τέλος, καταγράφονται οι στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ των 

ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών ανά θεματικό άξονα, οι οποίες 

προέκυψαν από τον έλεγχο x
2
 Chi-square 

Στο έβδομο κεφάλαιο ακολουθεί η συζήτηση και τα συμπεράσματα της 

έρευνας στα παραπάνω μέρη. Τέλος, αναφέρονται οι περιορισμοί της συγκεκριμένης 

έρευνας και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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1. Ομοηχία 

Η ομοηχία είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των φυσικών γλωσσών (Χριστίδης 

2005, σ. 59). Ορίζεται ως η φωνητική σύμπτωση λεξικών μονάδων, οι οποίες 

διαφέρουν ως προς τη σημασία (Καποθανάση 2014).  

Η ομοιότητα του ήχου πολλών λέξεων της ελληνικής γλώσσας προσδίδει ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, κατατάσσοντάς τες στην κατηγορία των ομόηχων. 

Πράγματι, μελετώντας την ελληνική γλώσσα, καθ’ όλη την ιστορική της πορεία, από 

την ομηρική έως και τη δημοτική συναντάμε πολλές λέξεις που ομοηχούν προς 

άλλες, όχι κατ’ ανάγκη του αυτού μέρους του λόγου, αλλά υπάρχουν και πολλά 

επίθετα που ομοηχούν με ρήματα και ουσιαστικά (Κωνσταντίνου 1990, σ. 154).  

Η ύπαρξη ομόηχων λέξεων στην ελληνική γλώσσα οφείλεται στη διατήρηση 

της ιστορικής ορθογραφίας, στην κοινή προφορά διαφορετικών γραμμάτων και 

συμπλεγμάτων καθώς και στη διατήρηση των διπλών συμφώνων τα οποία 

προφέρονται με τον ίδιο τρόπο με τα απλά. Η ομοηχία στο λεξιλόγιο της νέας 

ελληνικής γλώσσας είναι αποτέλεσμα της μακράς ιστορίας και των μεταβολών στη 

δομή της γλώσσας (Μπαμπινιώτης 1998α, σ. 108) και αποτέλεσμα της εισαγωγής 

ξένων γλωσσών στο λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας, σε διάφορες χρονικές 

περιόδους (Μαγουλά & Καποθανάση 2015). 

 

1.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός της ομοηχίας 

Ο ορισμός της ομοηχίας αναφέρεται στην προφορά δύο λέξεων με τον ίδιο 

τρόπο, αλλά με διαφορετική σημασία. Ομόηχες είναι οι λέξεις που προφέρονται 

όμοια, αλλά έχουν διαφορετική σημασία και συχνά ορθογραφία. 

Η ομοηχία, δηλαδή η φωνητική ταυτότητα, δυο ή περισσότερων λέξεων 

δημιουργεί καταρχήν τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση κάποιου είδους αμφισημίας 

όπως στο παράδειγμα λύπη-λίπη ουσιαστικά και το ρήμα λείπει. Η ομοηχία αυτή όμως 

των μεμονωμένων τύπων σπάνια οδηγεί σε πραγματική αμφισημία σε δεδομένες 

προτάσεις, εφόσον το ρήμα τίθεται πάντα σε διαφορετικές θέσεις από τα ουσιαστικά, 

ενώ τα δύο ομόηχα ουσιαστικά έχουν διαφορετικό γένος και αριθμό, πράγμα που 

αποκαλύπτει για ποιο από τα δύο πρόκειται σε μια δεδομένη πρόταση (Καρανάσιος χ. 

ημ.). 
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Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία ως ομόηχες ορίζονται οι λέξεις που 

ακούγονται το ίδιο, αλλά έχουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές σημασίες όπως το 

παράδειγμα cricket (=the animal) και cricket (=the game). Σύμφωνα με τους 

Biedermann, Blanken και Nickels (2002) οι ομόηχες λέξεις μπορεί να είναι 

ετερόγραφες όπως flower και flour ή ομόγραφες όπως ball (=the game) και ball (=the 

dance). Στον προφορικό λόγο οι ομόηχες λέξεις είναι σημασιολογικά ασαφείς και 

μπορούν να αποσαφηνιστούν από τον ακροατή μόνο με τη βοήθεια του πλαισίου, ενώ 

όταν ο ομιλητής παράγει μια ομόηχη λέξη η σχέση μεταξύ της έννοιας και της 

μορφής της λέξης είναι σαφής. Στον γραπτό λόγο, η σημασία των ομόηχων –

ομόγραφων– προσδιορίζεται αποκλειστικά από το γλωσσικό περιβάλλον, ενώ οι 

ομόηχες –ετερόγραφες λέξεις– έχοντας διαφορετική οπτική εικόνα μπορούν να 

γίνουν αντιληπτές χάρη στην ορθογραφία τους. Στις ομόγραφες λέξεις η οπτική τους 

εικόνα δεν μπορεί να συνδεθεί σε σχέση ένα προς ένα με τη σημασία τους. Αντίθετα, 

στις ετερόγραφες υπάρχει σχέση ένα προς ένα μεταξύ οπτικής εικόνας και σημασίας 

(Μαγουλά & Καποθανάση 2015). 

Ομόηχη είναι μια φωνολογική λέξη-μορφή που χρησιμοποιείται για να 

προσδώσει περισσότερα από ένα σημασιολογικά νοήματα. Οι διαφορετικές σημασίες 

έχουν ξεχωριστές σημασιολογικές αναπαραστάσεις. Ο Caramazza (1997) υποστήριξε 

την ύπαρξη ξεχωριστών φωνολογικών αναπαραστάσεων των ομόηχων λέξεων, στο 

επίπεδο του νοητικού λεξικού, ενώ οι Levelt, Roelofs και Meyer (1999) την ύπαρξη 

μιας κοινής, ενιαίας φωνολογικής αναπαράστασης των ομόηχων λέξεων. Τα 

ευρήματα της έρευνας των Biran et al. (2013) κατέδειξαν την ύπαρξη μιας ενιαίας, 

κοινής φωνολογικής αναπαράστασης των ομόηχων λέξεων στο επίπεδο του νοητικού 

λεξικού. 

 

1.2 Εννοιολογικός προσδιορισμός της ομωνυμίας 

Σύμφωνα με το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη 

(Μπαμπινιώτης 1998, σ. 1271), ως ομωνυμία ορίζεται η σημασιολογική σχέση κατά 

την οποία δυο ή περισσότερες λέξεις συμπίπτουν στη σημασία τους, όπως στα 

παραδείγματα πετεινός-κόκορας, άνθος-λουλούδι. Είναι σαφές ότι ο παραπάνω 

ορισμός αντιστοιχεί στη σημασιολογική σχέση και ακριβέστερα στην εννοιακή σχέση 

της λεγόμενης απόλυτης συνωνυμίας (Ξυδόπουλος & Παυλάκου 2009 ). 
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Ο όρος ομωνυμία, σύμφωνα με το ειδικό λεξικό (Κρύσταλ 2003, σ. 292) 

αφορά την περίπτωση κατά την οποία δυο λέξεις έχουν διαφορετικές σημασίες και 

υποχρεωτικά τον ίδιο φωνητικό τύπο δηλαδή είναι ομόηχες και έτσι μερικώς 

ομώνυμες, καθώς και προαιρετικά τον ίδιο ορθογραφικό τύπο δηλαδή είναι 

ομόγραφες και έτσι απολύτως ομώνυμες. Ο όρος «ομωνυμία» είναι ισοδύναμος με 

τον αγγλικό όρο «homonymy», ενώ ο όρος «ομοηχία» με τον όρο «homophony» 

(Ξυδόπουλος & Παυλάκου 2009). 

Οι ομώνυμες λέξεις αν και διαθέτουν την ίδια μορφή, αποτελούν διαφορετικά 

λεξήματα, δεδομένου ότι έχουν εντελώς διαφορετική ετυμολογία και οι σημασίες 

τους δεν ταυτίζονται (Μπακουλά 2007, σ. 13). Η ομωνυμία διαθέτει δύο βασικούς 

τύπους, την ομογραφία όταν υπάρχει ορθογραφική ταύτιση, την ομοηχία όταν 

υπάρχει φωνητική ταύτιση. Χαρακτηριστικό των ομόηχων λέξεων είναι η 

γραμματική τους διαφοροποίηση. 

Σύμφωνα με τη Νεοελληνική Γραμματική της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού 

(Τσολάκης 2003, σ. 76) ομώνυμα λέγονται οι λέξεις που έχουν την ίδια προφορά, 

αλλά διαφορετική σημασία: κλίμα-κλήμα, σήκω-σύκο, λύρα-λίρα, πήρα-πείρα, κλείνω-

κλίνω, (ο) τοίχος-(το) τείχος. 

Ομώνυμες είναι οι λέξεις που ενώ έχουν διαφορετική σημασία, ακούγονται το 

ίδιο (ομόηχες ή ομόφωνες) ή και γράφονται το ίδιο (ομόγραφες), όπως, έξι 

(=αριθμός) – έξη (=συνήθεια), καινός (=νέος) – κενός (=άδειος), όρος (=ρήτρα) – 

όρος (=βουνό), τόνος (=ψάρι) – τόνος (=σημάδι τονισμού) (Χατζησαββίδης & 

Χατζησαββίδου 2014). 

Σύμφωνα με τους Κανδήμου, Πασχαλίδης και Ρίζου (2015, σ. 37) ομώνυμα ή 

ομόηχα είναι οι λέξεις που προφέρονται όμοια, έχουν όμως διαφορετική σημασία 

όπως το παράδειγμα κλίμα-κλήμα. Συνήθως οι ομώνυμες λέξεις έχουν διαφορετική 

ορθογραφία. Χρήζει ιδιαίτερη προσοχή η αποφυγή παρανόησης ή λανθασμένης 

γραφής είτε των ίδιων των ομωνύμων είτε των παραγώγων τους ή των σύνθετων 

λέξεων που σχηματίζονται από αυτές. 

Επίσης, η ομωνυμία, ορίζεται ως η τυπική σχέση ταυτότητας μεταξύ 

ορισμένων λέξεων ή ως η ταύτιση δύο λέξεων/εκφωνημάτων που προφέρονται με τον 

ίδιο τρόπο, αλλά δεν έχουν την ίδια σημασία όπως λύρα-λίρα, βόλος-βώλος 

(Ανδρεαδάκης & Βάμβουκα 2013). 

Τα ομώνυμα ορίζονται παραδοσιακά ως λεξικά στοιχεία τα οποία έχουν τον 

ίδιο τύπο, αλλά διαφέρουν στη σημασία. Η ομωνυμία αναφέρεται σε λέξεις που έχουν 
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τον ίδιο τύπο, αλλά διαφέρουν στη σημασία όπως πλάνη, πλάνη1 (=σφάλμα, απάτη), 

πλάνη2 (=εργαλείο για τη λείανση ξύλινων επιφανειών). Μπορεί να υπάρχει 

αμφισημία μέσα στην πρόταση όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί «Δεν ξέρω 

αυτόν τον σκοπό.», σκοπός (=μελωδία), σκοπός (=φρουρός). Υπάρχουν όμως 

περιπτώσεις, όπου υπάρχει ετυμολογική συγγένεια και δεν αποτελούν ξεκάθαρα δύο 

λέξεις, αριθμημένες σε ένα λεξικό, αλλά δύο διαφορετικές σημασίες της ίδιας λέξης, 

όπως στην περίπτωση του πόδι, το οποίο μπορεί να σημαίνει «κάτω άκρο» ή 

«στήριγμα επίπλου» (Λαζαρίδου-Χατζηγώγα 2011).  

Η ομωνυμία διακρίνεται σε απόλυτη και μερική. Τα απόλυτα ομώνυμα, 

πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες τρεις συνθήκες, εκτός από την αναγκαία 

ελάχιστη συνθήκη για όλα τα είδη της ομωνυμίας, δηλαδή την ταυτότητα 

τουλάχιστον μιας μορφής (Condamines & Rebeyrolle 2001, σ. 8) α) να μην είναι 

συγγενή ως προς τη σημασία β) να ταυτίζονται όλες οι μορφές τους γ) να είναι οι 

ταυτιζόμενες μορφές τους γραμματικά ισοδύναμες. Η απόλυτη ομωνυμία είναι 

αρκετά συνηθισμένη. Όταν μία από τις παραπάνω συνθήκες δεν ικανοποιείται, τότε 

πρόκειται για μερική ομωνυμία. Έτσι, υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη ομωνυμίας, 

δηλαδή περιπτώσεις όπου α) υπάρχει ταυτότητα μιας τουλάχιστον μορφής και β) 

ικανοποιούνται μία ή δύο, αλλά όχι και οι τρεις, από τις παραπάνω συνθήκες 

(Κουτσουμπάρη, Σδούκου & Βαλεοντής 2011).  

Δεν υπάρχει καθολική αντιμετώπιση των γλωσσολόγων αναφορικά με την 

ύπαρξη κοινού τύπου (ομόηχες και ομόγραφες) στον γραπτό και προφορικό λόγο των 

ομώνυμων λέξεων, καθώς επίσης και με τα κριτήρια διάκρισης τους. 

Τέλος, λόγω σπανιότητας των παραδειγμάτων ομόγραφων και ετερόηχων 

συχνά ο όρος ομώνυμα αντικαθίσταται από τον όρο ομόηχα. Το συνθετικό μόρφημα 

–ώνυμα διδάσκεται στους μαθητές ως περιγράφον το σημαινόμενο και όχι το 

σημαίνον. Τα νέα, αλλά και τα παλιά βιβλία χρησιμοποιούν τους όρους ομώνυμα-

ομώνυμες λέξεις για να ορίσουν τις ομόηχες λέξεις ακολουθώντας τη Γραμματική του 

Τριανταφυλλίδη.  

 

1.3 Προσεγγίσεις ομωνυμίας-ομοηχίας 

Οι όροι ομοηχία και ομωνυμία έχουν χρησιμοποιηθεί ως ταυτόσημοι 

(Τριανταφυλλίδης 1965, Πετρούνιας 1984), αλλά και ως εντελώς διαφοροποιημένοι 

(Μπαμπινιώτης 1998). 
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Στη Νεοελληνική Γραμματική του Τριανταφυλλίδη (1941) ο όρος ομώνυμα 

χρησιμοποιείται ως αποκλειστικά αναφερόμενος στον ήχο, γι’ αυτό και προστέθηκε 

ως ισοδύναμός του ο όρος ομόηχα (Νάκας, Μαγουλά & Καποθανάση 2010). 

Σύμφωνα με τη Νεοελληνική Γραμματική (Τριανταφυλλίδη 1988, σ. 186) «ομώνυμα 

ή ομόηχα λέγονται οι λέξεις που προφέρονται το ίδιο, έχουν όμως διαφορετική 

σημασία». Ως ομόηχες μπορούν να χαρακτηριστούν οι λέξεις που δεν ανήκουν στο 

ίδιο μέρος του λόγου όπως στο παράδειγμα σήκω-σύκο. Ωστόσο αναφέρεται ότι από 

τα ομόηχα διαφέρουν οι λέξεις που έχουν πάρει σημασίες αρκετά διαφορετικές 

μεταξύ τους, ώστε να μας φαίνεται πως πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις όπως 

το παράδειγμα μοναχός: μόνος, αλλά και καλόγερος, αετός: το πουλί και ο χαρτένιος 

αετός που πετούν τα παιδιά.  

Στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών 

Σπουδών (Μπαμπινιώτης 2002, σ. 1254) οι ομόηχες λέξεις ορίζονται ως «οι λέξεις 

που προφέρονται το ίδιο, ενώ διαφέρουν στην ορθογραφία, στην ετυμολογία και στη 

σημασία τους». Η ομοηχία έχει να κάνει με το σημαίνον, με την ακουστική του 

πλευρά, ενώ η ομογραφία με την οπτική του πλευρά. Το ίδιο λεξικό επαναφέρει τον 

όρο ομώνυμα, για όσα κατά παράδοση, σύμφωνα με τη Νεοελληνική Γραμματική του 

Τριανταφυλλίδη (1941) ονομάζονται ταυτόσημα. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση 

οι όροι ομώνυμος και ομωνυμία αναφέρονται αποκλειστικά στο σημαινόμενο και στη 

σημασία, και, μάλιστα ως ισοδύναμοι των ταυτόσημος και ταυτοσημία (Νάκας, 

Μαγουλά & Καποθανάση 2010). 

Σύμφωνα με τον Mackridge (1990, σ. 86) οι ομώνυμες λέξεις 

χαρακτηρίζονται από ίδια γραφή και προφορά, ενώ οι ομόηχες από ίδια προφορά, 

αλλά διαφορετική γραφή. 

Στη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας προτιμάται ο 

όρος «ομόηχα» και η αποφυγή της χρήσης του όρου «ομώνυμα» κυρίως, γιατί από 

διδακτικής άποψης η λέξη «ομόηχα» αναφέρεται ακριβώς στην πηγή ομοιότητας των 

ομωνύμων ή ομότυπων λέξεων, την προφορά, εστιάζοντας στη διαφορετική 

ορθογραφία των ομοήχων, η οποία αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα για τον φυσικό 

ομιλητή από την κατανόηση της διαφορετικής σημασίας των λέξεων (Κατσαρού et al. 

2005). 
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1.4 Είδη ομοηχίας 

Στην προσέγγιση των Νάκα, Μαγουλά και Καποθανάση (2010) υιοθετείται 

αποκλειστικά ο όρος ομοηχία με βασικό κριτήριο την ομοιότητα ως προς τον ήχο των 

λέξεων, δηλαδή την ακουστική εικόνα του σημαίνοντος. Η ομοηχία εξετάζεται σε 

επίπεδο λέξης και σε μονάδες μεγαλύτερες, όπως φωνολογικές λέξεις και φράσεις 

(Μαγουλά & Καποθανάση 2015). 

Η ομοηχία διακρίνεται σε μη ετυμολογική και ετυμολογική. Η πρώτη είναι 

συμπτωματική και συνεπάγεται την ετεροσημία, ενώ η δεύτερη είναι προβλέψιμη και 

αιτιώδης. Η μη ετυμολογική διακρίνεται σε ολική και μερική. Η ολική αναφέρεται 

στη φωνητική ταύτιση, ενώ η μερική χαρακτηρίζει δύο μονάδες που παρουσιάζουν 

φωνητική ομοιότητα, η οποία όμως δεν εγγίζει την ταύτιση.  

Στην ολική μη ετυμολογική ομοηχία εντοπίζονται δύο υποκατηγορίες, η 

απόλυτη και η μη απόλυτη. Η απόλυτη προϋποθέτει φωνητική ταύτιση, ομογραφία, 

μορφοσυντακτική ταύτιση και ομοτυπία όπως το παράδειγμα ρόκα/ρόκα, ρόκα1 

(=ειδική ράβδος πάνω στην οποία στερεώνουν το μαλλί ή το μπαμπάκι για να το 

γνέσουν με το χέρι), ρόκα2 (=είδος χόρτου που τρώγεται ωμό για σαλάτα). Στην 

υποκατηγορία της μη ετυμολογικής ολικής μη απόλυτης ομοηχίας μπορεί η ομοτυπία 

μεταξύ των δύο λέξεων να περιορίζεται στον έναν αριθμό όπως το παράδειγμα 

πόντος1 (=θάλασσα), πόντος2 (=εκατοστόμετρο), το πρώτο δεν έχει πληθυντικό 

αριθμό και γι’ αυτό περιορίζεται η ομοτυπία τους μόνο στον ενικό αριθμό, να μην 

ανήκουν στο ίδιο κλιτικό παράδειγμα όπως το παράδειγμα η ρόδα/τα ρόδα ή να μην 

ανήκουν στο ίδιο μέρος του λόγου όπως το παράδειγμα βάζο/βάζω. Επίσης, σε αυτήν 

την υποκατηγορία υπάρχουν παραδείγματα που χαρακτηρίζονται από ετερογραφία 

όπως τα ομόκλιτα ουσιαστικά, φύλλο (=του δέντρου) και φύλο (=το γένος) ή τα 

ομόκλιτα επίθετα λυτός/λιτός καθώς και ουσιαστικά έναντι ρημάτων όπως το 

παράδειγμα λύπη/λείπει ή επίθετα έναντι ρημάτων όπως το παράδειγμα καλής/καλείς. 

Η μη ετυμολογική και η ετυμολογική μερική ομοηχία διακρίνεται σε τονικά ελάχιστα 

ζευγάρια και σε ελάχιστα ζευγάρια με κριτήριο τη φθίνουσα πορεία ως προς την 

ομοιότητα του ήχου.   

Με φθίνουσα πορεία ως προς την ομοιότητα του ήχου, σύμφωνα με την 

προσέγγιση των Νάκα, Μαγουλά και Καποθανάση (2010) τοποθετούνται πρώτα τα 

τονικά ελάχιστα ζευγάρια, τα οποία χαρακτηρίζονται από τους ίδιους φθόγγους, με 

την ίδια σειρά και διακρίνονται ή από την παρουσία/απουσία τόνου ή από τη 
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διαφορετική θέση του τόνου. Συναντώνται λέξεις με ομογραφία και 

μορφοσυντακτική ταύτιση, όπως γέρνω και γερνώ. Τονικά ελάχιστα ζευγάρια έχουμε 

και μεταξύ λέξης και μονάδας μεγαλύτερης από τη λέξη καθώς και σε αρκτικόλεξα. 

Στη συνέχεια τοποθετούνται, τα ελάχιστα ζευγάρια, δηλαδή λέξεις με διαφορετική 

σημασία, που έχουν τα ίδια φωνήματα με την ίδια σειρά και τον λεξικό τόνο στην 

ίδια θέση και διαφοροποιούνται μόνο σε ένα φώνημα όπως βάθος/βάρος. Είναι 

δυνατή η διάκριση δυο περιπτώσεων ελάχιστων ζευγαριών πρώτον δύο φθόγγοι 

εναλλάσσονται στο ίδιο φωνητικό περιβάλλον όπως ίνα/ένα και η απουσία/παρουσία 

ενός φθόγγου καθορίζει το ζεύγος όπως ώμος/νόμος. Στην υποκατηγορία των 

ελάχιστων ζευγαριών εντάσσονται και περιπτώσεις ομοηχίας με μονάδες μεγαλύτερες 

από τη λέξη.  

Όπως είναι έκδηλο, στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με το 

γραμματικό φαινόμενο της ομοηχίας, διότι είναι ένα από τα σημαντικότερα 

γραμματικά φαινόμενα της ελληνικής γλώσσας και εκτιμάται πως είναι απαραίτητο 

«να διδάσκεται» στο νηπιαγωγείο μέσα από κατάλληλες παιγνιώδεις δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση το μάθημα της «Γλώσσας» στο 

νηπιαγωγείο θεωρείται τόσο σημαντικό, ώστε δίνεται η δυνατότητα στον/η 

νηπιαγωγό να «διδάξει» τα γραμματικά φαινόμενα της γλώσσας μας χωριστά και 

αυτόνομα, δίχως να είναι αναγκαίο να εντάσσονται σε θεματικές ενότητες.  

Στην ελληνική, η μελέτη αυτού του φαινομένου είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη και πειραματικές έρευνες σχετικά με το φαινόμενο δεν έχουν διεξαχθεί 

παρά μόνο οι Μαγουλά και Καποθανάση (2015) πραγματοποίησαν σχετική έρευνα 

που διερεύνησαν πώς φυσικοί ομιλητές της ελληνικής, διαφορετικών εκπαιδευτικών 

βαθμίδων, αντιλαμβάνονται περιπτώσεις φωνητικής ή και ορθογραφικής ταύτισης 

λέξεων ή μονάδων μεγαλύτερων από τη λέξη. 

Στη συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθούμε με ζεύγη λεξικών μονάδων που 

ανήκουν στις κατηγορίες: α) ομοηχία μη ετυμολογική ολική μη απόλυτη, β) ομοηχία 

μη ετυμολογική μερική, τονικό ελάχιστο ζευγάρι με εναλλαγή τόνου, γ) ομοηχία μη 

ετυμολογική μερική, ελάχιστο ζευγάρι με εναλλαγή φθόγγων και δ) ομοηχία μη 

ετυμολογική μερική ελάχιστο ζευγάρι με παρουσία ή απουσία φθόγγου.  
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2. Γραμματισμός 

Ο γραμματισμός με την έννοια της χρήσης της γλώσσας για την παραγωγή 

νοήματος έχει δυο ταυτόχρονες γραμμές εξέλιξης. Ο γραμματισμός με την έννοια της 

γλωσσικής σημείωσης φυσική γραμμή αναπτύσσεται στο πλαίσιο των καθημερινών 

δραστηριοτήτων. Παράλληλα μ’ αυτήν τη φυσική γραμμή ανάπτυξης του 

γραμματισμού υπάρχει και μια δεύτερη εξειδικευμένη γραμμή. Πρόκειται για την 

ανάπτυξη του γραμματισμού στο επίσημο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Hassan 2006, σ. 

144). 

Το περιεχόμενο του όρου γραμματισμού δεν είναι σταθερό, σχετίζεται με 

ευρύτερες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβολές. Ο γραμματισμός 

είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο υπάρχει μέσα σε ένα πλαίσιο. Είναι η 

ικανότητα των ατόμων να χρησιμοποιούν την ανάγνωση και τη γραφή για να 

συμμετάσχουν αποδοτικά και αποτελεσματικά στη σημερινή κοινωνία. Η Heath 

(1983) αναφέρει ότι για να είναι κάποιος εγγράμματος, είναι απαραίτητο να έχει την 

ικανότητα να εμφανίζει και να παρουσιάζει συμπεριφορές γραμματισμού ως μέσο 

επικοινωνίας και έκφρασης κατά τη διάρκεια της προφορικής και της γραπτής 

αλληλεπίδρασης. Η Valdés (1996) ορίζει τον γραμματισμό ως το σύνολο των 

κοινωνικών και πολιτισμικών πρακτικών με τις οποίες θα οδηγηθεί στην απόκτηση 

νέων γνώσεων.  

 

2.1. Αναδυόμενος Γραμματισμός 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενο παγκόσμιο ενδιαφέρον για την 

προσχολική εκπαίδευση (Ντολιοπούλου 2003, σ. 28). Στο νηπιαγωγείο, το οποίο τις 

τελευταίες δεκαετίες θεωρείται από τις κοινωνίες του δυτικού κόσμου μια σχολική 

βαθμίδα σημαντική και απαραίτητη για την εκπαίδευση των παιδιών (Χατζησαββίδης 

2002) η διδασκαλία της Γλώσσας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αφού η 

καλλιέργεια του προφορικού και του γραπτού λόγου εμπεριέχεται στους στόχους του 

αναλυτικού του προγράμματος. 

Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μια θεμελιώδης αλλαγή στην επιστημονική 

θεώρηση για τον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά κατακτούν τον γραπτό λόγο, μια 

μετακίνηση από το μοντέλο της αναγνωστικής ετοιμότητας προς μια νέα προοπτική 

για την πρώιμη κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, την ιδέα του 
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αναδυόμενου γραμματισμού. Αυτή η αλλαγή επήλθε ως αποτέλεσμα πλήθους 

ερευνών για τις γνωστικές δυνατότητες των μικρών παιδιών (Παπούλια-Τζελέπη 

2001).  

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η μάθηση της ανάγνωσης και της γραφής είναι 

μία συνεχής διαδικασία, η οποία πηγάζει από το ίδιο το παιδί. Επίσης, ότι η 

διαδικασία μάθησης της ανάγνωσης και της γραφής στα μικρά παιδιά ξεκινά όταν 

αυτά αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ο γραπτός λόγος περιέχει νόημα και όταν 

αρχίζουν να διερωτώνται πώς αναδύεται το νόημα από τον γραπτό λόγο (Τάφα 2001). 

Η νέα προοπτική του αναδυόμενου γραμματισμού έχει αντικαταστήσει την έννοια της 

αναγνωστικής ετοιμότητας (Παπούλια-Τζελέπη 2001). Ορίζεται ως η αναπτυξιακή 

διαδικασία, η οποία αρχίζει με τη γέννηση του ατόμου αποκτώντας τις βάσεις για την 

ανάγνωση και τη γραφή και συμπεριλαμβάνει την κατανόηση του προφορικού λόγου, 

τις έννοιες της κωδικοποίησης, τη γνώση του αλφάβητου και τη φωνολογική 

επίγνωση (Whitehurst & Lonigan 1998). Ο όρος αναδυόμενος γραμματισμός είναι 

σήμερα ευρύτατα διαδεδομένος και περιγράφει ακριβώς τις στάσεις, τις γνώσεις και 

τις δεξιότητες που σχετίζονται με την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου και την 

κατανόηση του μηνύματός του, όπως και με την παραγωγή κωδικοποιημένων 

μηνυμάτων κατά την προσχολική ηλικία, πριν ακόμη αρχίσει η συστηματική 

διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής (Παπούλια-Τζελέπη 2001). Η ανάγνωση 

και η γραφή αναπτύσσονται παράλληλα, ενώ η μάθησή τους είναι μια συνεχής 

διαδικασία που πηγάζει από το ίδιο το παιδί και ξεκινά από το πρώτο έτος της ζωής 

του.  

Σύμφωνα με την παιδαγωγική του γραμματισμού οι μαθητές δεν πρέπει να 

μαθαίνουν τη γλώσσα ως ένα στατικό προϊόν που κατασκευάζεται σε δεδομένους 

γραμματικο-συντακτικούς κανόνες, αλλά ως ένα σημειωτικό σύστημα που η 

αποτελεσματική του χρήση προϋποθέτει προσαρμογή στις περιστάσεις επικοινωνίας 

(Ντίνας 2011). 

Η γλωσσική αγωγή αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους κάθε 

εκπαιδευτικού συστήματος καθώς η Γλώσσα συνιστά αυτόνομο αντικείμενο μάθησης 

και ταυτόχρονα, μέσο για τη μάθηση άλλων μαθημάτων (Χαραλάμπους 2012). 
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2.2 Δομητική προσέγγιση της Γλώσσας 

Οι συντάκτες του Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

2003) ως προς τη Γλώσσα, επιχειρούν να δομήσουν ένα πρόγραμμα που να 

ενθαρρύνει, να προωθεί και να υποστηρίζει την εξοικείωση των παιδιών με όλες τις 

εκφάνσεις της γλώσσας που αφορούν τον προφορικό και τον γραπτό λόγο. Οι 

δραστηριότητες προφορικού και γραπτού λόγου αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο 

δομητικής προσέγγισης σύμφωνα με την οποία η γνώση και η γλώσσα δομούνται 

εξελικτικά μέσα σε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον που ενισχύει τις 

προσπάθειες των παιδιών για την κατάκτησή τους (Δαφέρμου, Κουλούρη & 

Μπασαγιάννη 2006, σ. 98). Ονομάζεται δομητική, διότι στηρίζεται στην άποψη του 

Piaget περί δόμησης της γνώσης. Η γλώσσα σύμφωνα με τη δομητική προσέγγιση δεν 

εξελίσσεται απλά και τυχαία, αλλά γεννιέται και κατασκευάζεται. Δομείται 

ακολουθώντας σταθερούς νόμους και στάδια, όπου το καθένα έχει να κάνει με τη 

δομή του επόμενου. Η κάθε προσπάθειά μας γύρω από τη δόμησή της γλώσσας θα 

πρέπει να είναι χρήσιμη για το παιδί, να έχει δηλαδή συγκεκριμένη και σαφή 

λειτουργία.  

Οι σύγχρονοι μελετητές δέχονται ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία δόμησης 

και αναδόμησης των γνωστικών δομών και διαδικασιών του ατόμου. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι σημαντικός ωστόσο έγκειται κυρίως στην καθοδήγηση των 

προσπαθειών του μαθητή να οικοδομήσει την προσωπική του γνώση με τον 

προσωπικό του τρόπο (ΕΑΙΤΥ 2011, σ. 96). Βασική αρχή της θεωρίας του δομισμού 

θεωρείται η άποψη ότι το άτομο διαμορφώνει ή δομεί αυτό που μαθαίνει και 

κατανοεί. Στη δόμηση αυτή παίζει σημαντικό ρόλο η αλληλεπίδραση με το 

περιβάλλον. Επομένως κατά τον δομισμό η μάθηση είναι το αποτέλεσμα μιας 

διαδικασίας κατά την οποία το άτομο συμμετέχει στην απόκτηση των γνώσεων σε 

διάδραση με τον κόσμο. Δρώντας στο περιβάλλον του το άτομο οικοδομεί τον φυσικό 

και κοινωνικό κόσμο που το περιβάλλει, τον αντικειμενοποιεί και τον αναπαριστά. 

Με βάση τη θεωρία της δομητικής προσέγγισης η γνώση και η γλώσσα 

οικοδομούνται εξελικτικά μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού 

χαρακτήρα και επομένως θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μάθηση και όχι 

στη διδασκαλία. 
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2.3 Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο 2003, «Παιδί και Γλώσσα» 

Από τη δεκαετία του 1980 και ύστερα στον χώρο της εκπαιδευτικής 

γλωσσολογίας επικρατεί η άποψη ότι η κατάκτηση της γλώσσας μπορεί να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερα με την καλύτερη γνώση της γλώσσας ως συστήματος και ως 

μέσου επικοινωνίας. Το πρόγραμμα της Γλώσσας στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. ανήκει στην 

επικοινωνιακή εποχή με λειτουργικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τον οποίο η 

γλωσσική καλλιέργεια προϋποθέτει την επίγνωση της λειτουργικής χρήσης της 

γλώσσας. Οι δραστηριότητες προφορικού και γραπτού λόγου αναπτύσσονται σε ένα 

πλαίσιο δομητικής προσέγγισης (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη 2006, σ. 98). 

Το πρόγραμμα της Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο στηρίζεται στην άποψη ότι η 

γνώση και η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις 

υποστηρικτικού χαρακτήρα (Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2003, σ. 2). Κύριος στόχος είναι η 

«προοπτική εφοδιασμού και καλύτερης προετοιμασίας των παιδιών για την ένταξή 

τους σε μια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας».  

Το Πρόγραμμα της Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο προσπαθεί να ενθαρρύνει, 

να υποστηρίξει και να προωθήσει την εξοικείωση των παιδιών με όλες τις εκφάνσεις 

της γλώσσας που αφορούν τον προφορικό και τον γραπτό λόγο. Ο πρώτος βασικός 

σκοπός της γλωσσικής αγωγής είναι η γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων μέσω της 

άσκησης στην κατανόηση και στην παραγωγή προφορικού λόγου, ο δεύτερος 

βασικός σκοπός της γλωσσικής αγωγής είναι η εισαγωγή των νηπίων στη σημασία 

του γραπτού λόγου και η κατανόηση της λειτουργίας του (Χατζησαββίδης 2002). Η 

μάθηση και η διδασκαλία της γλώσσας, προφορικής και γραπτής, αφορά τόσο στην 

πρόσληψη (ακρόαση, ανάγνωση) όσο και στην παραγωγή (ομιλία, γραφή) και όλα τα 

επίπεδα ανάλυσής της (φωνητικό, φωνολογικό, συντακτικό, λεξιλογικό, 

σημασιολογικό, υφολογικό και πραγματολογικό) (Βάμβουκα 2009). 

Το περιεχόμενο του Προγράμματος χωρίζεται σε τρεις ενότητες: προφορική 

επικοινωνία (ομιλία και ακρόαση), ανάγνωση και γραφή και γραπτή έκφραση. Για 

την ανάγνωση επιχειρείται η εξασφάλιση προϋποθέσεων για την αβίαστη επαφή των 

παιδιών με διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου, να υιοθετούν βασικές 

συμβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος γραφής, να ακούν και να 

κατανοούν κείμενα γραπτού λόγου, να διακρίνουν μορφές κειμένων, να 

απομνημονεύουν μικρά κείμενα, να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον-

διαμορφώνονται πίνακες αναφοράς για ποικίλα θέματα, στους οποίους υπάρχει 
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αντιστοιχία εικόνων και λέξεων-, να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές στις 

οποίες συνυπάρχουν ο γραπτός λόγος και η εικόνα, να συνειδητοποιούν ότι ο γραπτός 

λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η εικόνα είναι αναπαράσταση του 

κόσμου, να κατανοούν γενικά στοιχεία από τη σχέση προφορικού-γραπτού λόγου, να 

συνειδητοποιούν σταδιακά ότι στα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας 

αντιστοιχούν γράμματα, να συνειδητοποιούν τη σχέση γραπτού λόγου και εικόνας, τη 

σχέση φωνημάτων και γραμμάτων και να αναγνωρίζουν διαφορετικές μορφές λόγου. 

Από τα παραπάνω εκτιμάται ότι το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) για το Νηπιαγωγείο 

ακολουθεί τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης. Πιο συγκεκριμένα ως προς τον 

προσδιορισμό του γλωσσικού φαινομένου το πρόγραμμα της Γλώσσας στηρίζεται 

στην άποψη ότι η γνώση και η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά, μέσα από 

επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

αναφέρεται στη λειτουργική χρήση του γλωσσικού συστήματος και στη σημασία των 

λειτουργικών δραστηριοτήτων επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι μια ολιστική 

διαδικασία κατά την οποία συχνά καλούνται οι μαθητές να κάνουν ταυτόχρονη χρήση 

αρκετών γλωσσικών δεξιοτήτων (Hancock 2006).  

 

2.4 Το Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 2011 

Μέσα στην τελευταία δεκαετία που μεσολάβησε από την εισαγωγή του 

Δ.Ε.Ε.Π.Σ. στα ελληνικά σχολεία, αλλαγές όπως, η θέσπιση της υποχρεωτικής 

φοίτησης στο νηπιαγωγείο, αλλά και προτεραιότητες, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσο και της παγκόσμιας κοινότητας, δημιούργησαν την ανάγκη για αναθεώρηση και 

βελτίωση του προηγούμενου προγράμματος σε διάφορα κομβικά, για την οργάνωση 

της μάθησης και της διδασκαλίας, σημεία (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 2011, 

σ. 6). Παρόλο που το προηγούμενο Πρόγραμμα (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) είναι σχετικά 

πρόσφατο, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η εκπόνηση νέου Προγράμματος, λόγω των 

τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης, 

αλλά και της εκπαίδευσης γενικότερα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται 

πλήρως το προηγούμενο ή ότι προτείνονται δραματικές αλλαγές. Απλά η λογική 

πορεία των προγραμμάτων σπουδών είναι η επικαιροποίηση και η βελτίωση, σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις αλλαγές και τις εξελίξεις που συμβαίνουν 

σε διάφορα πεδία (κοινωνία, επιστημονική έρευνα, περιβάλλον κ.τ.λ.), σε εθνικό 
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αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Το 2011 εκδόθηκε από το Π.Ι. το Νέο Πρόγραμμα 

Σπουδών του Νηπιαγωγείου.  

 

2.4.1 Το Πρόγραμμα του Νέου Σχολείου για το Νηπιαγωγείο 2011, 

«Γλώσσα» 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και ύστερα αξίζει να επισημανθούν τρεις 

σημαντικές αναζητήσεις στο χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας: η εστίαση στη 

διδασκαλία των κειμενικών ειδών, η κριτική οπτική και το κίνημα των 

πολυγραμματισμών (ΕΑΙΤΥ 2011, σ. 89). Το Πρόγραμμα του Νέου Σχολείου έχει 

εποικοδομιστικό και κριτικό προσανατολισμό και ανήκει στη μετά-επικοινωνιακή 

εποχή. 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Νέου Σχολείου για το Νηπιαγωγείο η 

Γλώσσα είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό σύνολο λέξεων και κανόνων 

(Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 2011, σ. 203). Με βάση αυτό το σκεπτικό στη 

μαθησιακή περιοχή της «Γλώσσας» επιδιώκεται τα νήπια να αποκτήσουν γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν όχι μόνο με το ίδιο το γλωσσικό 

σύστημα και τη γλωσσική επικοινωνία, αλλά και με την προσωπική και κοινωνική 

τους ζωή. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στις αρχές του κριτικού 

γραμματισμού, σύμφωνα με τον οποίο κάθε πολιτισμικό προϊόν αποτελεί ένα 

πολυεπίπεδο πλέγμα ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών. Η 

έννοια του παραδοσιακού γραμματισμού, αντικαθίσταται σήμερα από τον όρο 

πολυγραμματισμός. Ο όρος αυτός περιγράφει δύο διακριτές διαστάσεις της γλώσσας 

σήμερα: η πρώτη συνδέεται με τη συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία σημαντικών τρόπων 

κατασκευής νοήματος και επικοινωνίας, η δεύτερη πλευρά της γλώσσας συνδέεται με 

τη συνεχή διεύρυνση της πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας (Πρόγραμμα 

Σπουδών Νηπιαγωγείου 2011, σ. 11). 

Επισημαίνεται ότι η μαθησιακή περιοχή «Γλώσσα» είναι ουσιαστική για την 

προσχολική εκπαίδευση στο μέτρο που μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες βοηθά 

το παιδί της προσχολικής ηλικίας να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει τα δομικά 

χαρακτηριστικά της ελληνικής, να χρησιμοποιήσει με επάρκεια το γλωσσικό 

σύστημα ανάλογα με την περίσταση ή το πλαίσιο επικοινωνίας και να 

συνειδητοποιήσει ταυτόχρονα ότι η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου 
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αποτελεί μια διαδικασία συνεργατική και δημιουργική, να ερμηνεύει κάθε φορά 

διαφορετικά κείμενα με τα οποία έρχεται σε επαφή και να τα αποτιμά κριτικά.  

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τη «Γλώσσα» δομείται με βάση τις τέσσερις 

δεξιότητες που καλείται να καλλιεργήσει ο εκπαιδευτικός στην τάξη: α) κατανόηση 

προφορικού λόγου, β) παραγωγή προφορικού λόγου, γ) κατανόηση γραπτού λόγου, δ) 

παραγωγή γραπτού λόγου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια στην τάξη 

στρατηγικών εκμάθησης της γλώσσας καθώς και επικοινωνιακών στρατηγικών 

(Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 2011, σ. 205). Ο νηπιαγωγός έχει ρόλο 

συντονιστή και ισότιμου συνομιλητή κατά τη διδασκαλία και τη διεξαγωγή των 

διάφορων γλωσσικών δραστηριοτήτων. Δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο 

επικοινωνίας, ώστε να βοηθήσει τα νήπια να αποκτήσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο 

βαθμό επικοινωνιακής ικανότητας και γλωσσικού-κριτικού γραμματισμού. Η 

διδασκαλία της Γλώσσας δεν περιορίζεται αυστηρά στο πλαίσιο του γλωσσικού 

μαθήματος, αλλά διαχέεται σε όλες τις μαθησιακές περιοχές του Προγράμματος 

Σπουδών, οι οποίες αξιοποιούνται για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων. 

Οι μαθησιακοί στόχοι ως προς την κατανόηση του γραπτού λόγου είναι τα 

νήπια: να αναγνωρίζουν ότι ο γραπτός λόγος είναι φορέας μηνυμάτων που 

πραγματώνεται με τη μορφή κειμένου, να συνειδητοποιούν ότι ο γραπτός λόγος είναι 

η αναπαράσταση του προφορικού, να διακρίνουν την εικόνα μιας λέξης από τη 

γραπτή απόδοσή της -αντιστοιχούν λέξη με εικόνα-, μέσα από την ανάγνωση 

κειμένων να εντοπίζουν χρήσιμες πληροφορίες, να αποκτούν γνώση, να 

απολαμβάνουν ένα κείμενο ή να επιλύουν ένα πρόβλημα που έχει προκύψει στην 

τάξη, να κατανοούν ότι η ανάγνωση έχει πολλούς σκοπούς, να διατυπώνουν 

προκαταρκτικές υποθέσεις-προβλέψεις για το υπό ανάγνωση κείμενο, να αποκτούν 

αρχικές ιδέες ή να επαληθεύουν διαισθητικά αρχικές υποθέσεις σχετικές με τις 

συμβάσεις της ανάγνωσης. 

 

2.5 Συγκλίσεις και αποκλίσεις των δυο Προγραμμάτων Σπουδών ως προς 

τη Γλώσσα 

Οι αρχές των δυο Προγραμμάτων Σπουδών συγκλίνουν ως προς την ενιαία 

αντιμετώπιση του γλωσσικού φαινομένου, τη γνώση, η οποία δομείται σε 

συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια, τη μάθηση, η οποία είναι αποτελεσματικότερη σε 

συνθήκες καθημερινής ζωής και με αυθεντικά πρότυπα, την ανάπτυξη της 
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επικοινωνίας και της αλληλόδρασης και τη μεταβίβαση της ευθύνης για μάθηση από 

τον εκπαιδευτικό στον μαθητή (ΕΑΙΤΥ 2011, σ. 96). Ενώ, διαφοροποιείται ως προς 

την κοινωνική πρακτική της γλώσσας, τη διαφοροποιημένη μάθηση, τη διερευνητική 

μέθοδο-επίλυση προβλήματος και το δραστηριοκεντρικό πλαίσιο. 

Ως προς τους στόχους τα δυο Προγράμματα Σπουδών συγκλίνουν στην 

ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων και ως προς το γλωσσικό σύστημα στη 

γλωσσική επικοινωνία. Ενώ, διαφοροποιούνται ως προς τη σύνδεση της γλώσσας με 

την προσωπική και κοινωνική ζωή των μαθητών και στην ενεργοποίηση της κριτικής 

σκέψης. 

Ως προς τη διδακτική μεθοδολογία τα δυο Προγράμματα Σπουδών 

συγκλίνουν στην αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, στην παραγωγή διαφόρων 

ειδών κειμένου, στη συνδυαστική ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων, 

στη γραμματική και συντακτική δομή του γλωσσικού συστήματος που συμβάλλει 

στην κατανόηση της κειμενικής και υφολογικής λειτουργίας, στο μαθητοκεντρικό 

πλαίσιο, στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων, στα σχέδια 

δράσης. Ενώ, διαφοροποιούνται ως προς την καλλιέργεια γραπτού και προφορικού 

λόγου μέσω ΤΠΕ, την κριτική θεώρηση πραγμάτων, τις δραστηριότητες, που έχουν 

κοινωνιοκεντρικό χαρακτήρα, την ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών την 

αξιοποίηση γλωσσικής ποικιλότητας και τις εξωσχολικές δραστηριότητες. 

Εκτιμάται πως γίνεται σαφής η συνέχεια των γλωσσοδιδακτικών θεωριών της 

τελευταίας τριακοπενταετίας. Οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών του Νέου 

Σχολείου, για τη διδασκαλία της Γλώσσας, μπορούν να επιτευχθούν με τη συμμετοχή 

των μαθητών σε κειμενικές κοινωνικές πρακτικές που ενσωματώνουν λειτουργικά τις 

ΤΠΕ, με την καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων και με την απαραίτητη θεωρητική 

υποστήριξη, όπου θα είναι δυνατό οι νέοι να προετοιμαστούν καλύτερα για τον νέο 

κόσμο που τους περιβάλλει και στον οποίο θα κληθούν ως πολίτες να λειτουργήσουν. 

Εν κατακλείδι, τα δύο προγράμματα σπουδών φαίνεται να παρουσιάζουν ένα 

κοινό πλαίσιο διδακτικής προσέγγισης της γλώσσας. Σκοπός τους είναι προωθήσουν 

την εξοικείωση των παιδιών με όλες τις εκφάνσεις της γλώσσας που αφορούν τον 

προφορικό και τον γραπτό λόγο. 

Στην παρούσα εργασία αναφορικά με την ανάγνωση οι βασικοί στόχοι που 

τίθενται είναι τα νήπια να αναγνωρίζουν οικείες ομόηχες λέξεις στο περιβάλλον με 

προτεινόμενη δραστηριότητα διαμόρφωσης πίνακα αναφοράς, στον οποίο υπάρχει 

αντιστοιχία ομόηχων λέξεων και εικόνων και να συνειδητοποιούν τη σχέση γραπτού 
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λόγου και εικόνας (Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2003). Οι στόχοι για την κατανόηση του γραπτού 

λόγου σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011) είναι τα 

νήπια να διακρίνουν την εικόνα μιας λέξης από τη γραπτή απόδοσή της με 

προτεινόμενη δραστηριότητα να αντιστοιχούν μια ομόηχη λέξη με εικόνα.  
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3. Αξιολόγηση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας 

Τα τελευταία χρόνια τόσο στη χώρα μας όσο και στον διεθνή χώρο έχει 

εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον και έχει προκληθεί μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις 

επιδιώξεις και το περιεχόμενο που μπορεί να έχει η αξιολόγηση σε καθεμία από τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη 2006, σ. 41). 

Στην εκπαίδευση η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί μια λειτουργία 

άμεσα συνδεδεμένη με την εκπαιδευτική διαδικασία (Οικονομόπουλος, Τζέτζης & 

Κιουμουτζόγλου 2006). Με την ευρεία έννοια, η αξιολόγηση μπορεί να γίνει 

κατανοητή ως ένα συνεχές που πραγματοποιείται από την άτυπη παρατήρηση στην 

τάξη ως και τη χορήγηση επίσημων τυποποιημένων δοκιμασιών (Kohonen 1988, σ. 

18). Σκοπός της είναι η λήψη διδακτικών και εκπαιδευτικών αποφάσεων. 

Ο όρος αξιολόγηση αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία αποδίδεται 

μια αξία σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια/δείκτες, η οποία περιλαμβάνει πολλές 

παραμέτρους, αναλυτικές εκτιμήσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ ο όρος 

βαθμολογία αναφέρεται στην ποσοτική αποτίμηση της μέτρησης της επίδοσης σε ένα 

ορισμένο γνωστικό αντικείμενο.   

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την εξέταση όλων των παραγόντων που 

επηρεάζουν τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία δηλαδή τους στόχους, την 

εξεταστέα ύλη, το σχέδιο του μαθήματος και τα υλικά (Hancock 2006). Αποτελεί 

βασικό στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας την οποία 

χαρακτηρίζει ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή στην πράξη 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2003, σ. 8).  

 

3.1 Μορφές αξιολόγησης ως προς τον χρόνο διεξαγωγής της 

Ως προς τον χρόνο διεξαγωγής της υπάρχουν τρεις τύποι: η αρχική ή 

διαγνωστική, η σταδιακή ή διαμορφωτική και η τελική ή συνολική. Η πρώτη 

πραγματοποιείται πριν την έναρξη των μαθημάτων με τη χρήση διαγνωστικών τεστ. 

Ειδικότερα, στον χώρο του νηπιαγωγείου, ο εκπαιδευτικός διαπιστώνει το επίπεδο 

των εμπειριών, βιωμάτων, γνώσεων, ενδιαφερόντων του παιδιού και προσπαθεί να 

προσαρμόσει τις μαθησιακές διαδικασίες στις δυνατότητες και στις ιδιαιτερότητες 

του κάθε παιδιού. 
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Η δεύτερη λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Συγκεκριμένα 

στο νηπιαγωγείο, ο εκπαιδευτικός ελέγχει την πορεία κάθε νηπίου καθώς αναπτύσσει 

νέες αντιλήψεις, στάσεις, αξίες και δεξιότητες.  

Η τελευταία πραγματοποιείται με το πέρας της διδασκαλίας μιας διδακτικής 

ενότητας με τη χρήση τεστ επίδοσης. Με αυτήν τη μορφή αξιολόγησης εκτιμάται η 

συνολική επίτευξη των στόχων του προγράμματος (Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2003, σ. 8).  

 

3.2 Τρόποι αξιολόγησης 

Υπάρχουν τρεις τρόποι αξιολόγησης: οι παραδοσιακοί, οι μοντέρνοι και οι 

μεταμοντέρνοι. 

Στους παραδοσιακούς τρόπους αξιολόγησης ανήκουν της πρώτης γενιάς τεστ, 

τα οποία είναι υποκειμενικού τύπου και περιέχουν ερωτήσεις ανάπτυξης και 

ερωτήσεις ανάπτυξης σύντομης απάντησης. Οι παλαιότερες τάσεις στην αξιολόγηση 

αποσκοπούσαν στη μέτρηση της γνώσης, στην αξιολόγηση του τελικού προϊόντος, 

σχετίζονταν με την τελική αξιολόγηση και χρησιμοποιούταν μόνο μορφές γραπτής 

αξιολόγησης (Γρίβα 2015). 

Στους μοντέρνους τρόπους αξιολόγησης ανήκουν της δεύτερης γενιάς τεστ, τα 

οποία είναι αντικειμενικού τύπου και αποτελούνται από ερωτήσεις Πολλαπλών 

Επιλογών, Αντιστοίχισης, Σωστού-Λάθους, Συμπλήρωσης Κενών, Σύντομης 

Απάντησης. Με αυτού του τύπου τις ερωτήσεις η υποκειμενικότητα περιορίζεται στο 

ελάχιστο, ελέγχεται αποτελεσματικότερα το εύρος των γνώσεων και η διόρθωση δεν 

είναι χρονοβόρα.  

Πιο συγκεκριμένα οι ερωτήσεις Αντιστοίχισης καθιστούν ευχάριστη τη 

διαδικασία της εξέτασης καθώς οι μαθητές τραβούν γραμμές. Επιπλέον, 

διευκολύνουν ιδιαίτερα τις όψεις της μάθησης που σχετίζονται με κατάταξη, 

συσχέτιση, ταξινόμηση και οργάνωση. Επιπρόσθετα, ο παράγοντας τύχη επιλογής της 

απάντησης περιορίζεται σημαντικά.  

Στα τεστ Σωστού-Λάθους η βαθμολόγηση είναι εύκολη, γρήγορη και 

αντικειμενική. Συνήθως χρησιμοποιείται κάποια κλείδα για τη διόρθωσή τους. 

Παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης μεγάλου μέρους της διδαχθείσας ύλης (Γρίβα 

2015). Οι επικριτές των τεστ αυτών διατείνονται ότι τα σταθμισμένα τεστ είναι 

άκαμπτα και στατικά, επικεντρώνονται στον τελικό βαθμό και δεν μπορούν να 

μετρήσουν τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες των μαθητών.  
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Η αξιολόγηση μέσω γραπτών και προφορικών γλωσσικών δοκιμασιών 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων σπουδών σε όλα σχεδόν τα 

εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο. Οι γλωσσικές δοκιμασίες εξυπηρετούν 

διάφορες λειτουργίες όπως η διάγνωση των γλωσσικών δυνατοτήτων και αδυναμιών 

του μαθητή, η επίδοσή του σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κτλ.(Tsaggari 2004). 

Σύμφωνα με τους Frederiksen και Collins (1989) οι δοκιμασίες είναι σημαντικά 

εργαλεία που βοηθούν στη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων του μαθητή και της 

διδακτικής διαδικασίας. Εντούτοις, η χρησιμότητα των γλωσσικών δοκιμασιών έχει 

αμφισβητηθεί ως κυρίως όργανο μέτρησης της γλωσσικής επίδοσης των μαθητών 

κυρίως λόγω της ποιότητας των στοιχείων που παρέχουν (Wolf et al. 1991). 

Οι μεταμοντέρνοι τρόποι αξιολόγησης, τρίτης γενιάς, είναι επικοινωνιακού 

τύπου (Γρίβα 2015). Οι σύγχρονες τάσεις στην αξιολόγηση αποσκοπούν στην 

αποτίμηση δεξιοτήτων και στην αξιολόγηση της διδακτικής και της μαθησιακής 

διαδικασίας. Σχετίζονται με την τελική αξιολόγηση και συμβάλλουν σε 

ανατροφοδοτικές διαδικασίες. Γίνεται χρήση ποικίλων μορφών αξιολόγησης. 

Ωστόσο, η διαδικασία είναι χρονοβόρα και τίθενται ερωτήματα σχετικά με τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της. 

Οι μοντέρνοι και μεταμοντέρνοι τρόποι αξιολόγησης στο γλωσσικό μάθημα 

ως προς την αξιολόγηση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης περιέχουν ερωτήσεις 

κλειστού τύπου και η προσέγγιση του κειμένου γίνεται με κριτικό τρόπο, ως προς τη 

γραπτή έκφραση ενδείκνυται η συγγραφή ποικίλων κειμενικών ειδών σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο, ως προς την κατανόηση του προφορικού λόγου 

χρησιμοποιούνται ερωτήσεις κλειστού τύπου και η ερμηνεία, ο σχολιασμός ενός 

κειμένου και ως προς την παραγωγή προφορικού λόγου τα παιδιά συμμετέχουν σε 

παιχνίδια ρόλων και σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων (Γρίβα 2015).  

 

3.3 Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης 

Στα τέλη του 20ου αιώνα τρία σημαντικά κινήματα επηρέασαν ιδιαίτερα τον 

θεωρητικό προσανατολισμό των αναλυτικών προγραμμάτων και τη σχολική 

πρακτική. Το πρώτο είναι «το κίνημα του κοινωνικού εποικοδομισμού» βασική θέση 

του οποίου είναι ότι η γνώση οικοδομείται μέσα από συλλογική προσπάθεια και 

συνεργασία (Vygotsky 1988). Το δεύτερο είναι «το κίνημα της κριτικής σκέψης», το 

οποίο δίνει έμφαση στη διδασκαλία με στόχο την κατανόηση (Bruner 1997). Τρίτο 
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είναι «το κίνημα για την ολιστική προσέγγιση της γνώσης» (Wineburg & Grossman 

2000) με το οποίο πραγματοποιείται υπέρβαση από τον κατακερματισμό της 

πραγματικότητας σε αποσπασματικές και συχνά ασύνδετες εικόνες γνώσεων της 

παραδοσιακής διδακτικής προς τη σύλληψη της ενότητας του διδασκόμενου 

αντικειμένου και την προβολή του στην αληθινή υπόσταση στη ζωή (Βαϊνά 2008). Τα 

τρία αυτά κινήματα, σταδιακά οδήγησαν στη δημιουργία ενός ακόμη κινήματος, που 

αφορά αποκλειστικά την αξιολόγηση του μαθητή. Πρόκειται για το κίνημα της 

αυθεντικής αξιολόγησης, που είναι απότοκο των τριών προηγούμενων κινημάτων και 

υποστηρίζει, μεταξύ των άλλων, ότι η αξιολόγηση αποτελεί συνευθύνη 

εκπαιδευτικού και μαθητών και ότι πρέπει να αποβλέπει στην αποτίμηση τόσο των 

γνώσεων του μαθητή όσο και των ικανοτήτων του να αξιοποιεί τις γνώσεις του σε 

πραγματικές καταστάσεις (Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας 2004). Η αξιολόγηση 

για τη μάθηση είναι η διαδικασία συλλογής, σύνθεσης και ερμηνείας πληροφοριών, 

που προκύπτουν από το πλαίσιο της καθημερινής εμπειρίας στην τάξη και γίνεται με 

σκοπό να συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μάθηση και τη 

διδασκαλία. Τις αποφάσεις αυτές λαμβάνουν τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο ίδιος ο 

μαθητής. Η αξιολόγηση διευκολύνει και ενισχύει τη μάθηση όταν είναι συνεχής, 

αποτελεί συστατικό στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας, είναι αυθεντική και έχει 

νόημα για τους μαθητές, καλύπτει ένα μεγάλο εύρος μαθησιακών εμπειριών, 

ενθαρρύνει την αυτοαξιολόγηση του μαθητή, είναι διαφοροποιημένη και εμπλέκει 

την οικογένεια (Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 2011, σ. 40).  

Η εναλλακτική αξιολόγηση είναι διαρκής και ποιοτική. Προωθεί την 

αυτονομία του μαθητή. Επιπρόσθετα, είναι μια συνεργατική διαδικασία καθώς 

συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας. 

Τέλος, πραγματοποιείται συνδυαστικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση.  

Τεχνικές της εναλλακτικής αξιολόγησης είναι ο ατομικός φάκελος του 

μαθητή, η πορεία και τα αποτελέσματα των σχεδίων εργασίας, η συστηματική 

παρατήρηση και το ημερολόγιο της νηπιαγωγού (Brown 1998). Οι μέθοδοι 

αξιολόγησης πρέπει να είναι κατάλληλες για την ηλικία, τις μαθησιακές ανάγκες και 

τις εμπειρίες των παιδιών. 

Αναφορικά με τις γλωσσικές δεξιότητες, δίνεται η δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς να συλλέγουν λεπτομερή περιγραφικά στοιχεία για τη γλωσσική 

επίδοση των μαθητών (Alderson & Banerjee 2001). Τα στοιχεία αυτά αφορούν τη 

γλωσσική επίδοση των μαθητών και τη διαδικασία της μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο 
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δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρέμβει για την ανάπτυξη και τη 

βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών (Genesee & Hamayan 1994). 

 

3.4 Συγκριτική θεώρηση των τυπικών και εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης του γλωσσικού μαθήματος 

Κεντρική θέση στις τυπικές μεθόδους αξιολόγησης έχουν οι γραπτές 

δοκιμασίες. Στοχεύουν στη μέτρηση της επίδοσης των μαθητών σε γλωσσικές 

δραστηριότητες, οι οποίες σχεδιάστηκαν για την εξέταση της διδαχθείσας ύλης. 

Αντιθέτως, στις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης υπάρχει ποικιλία μορφών, 

αντανακλάται το πρόγραμμα σπουδών στην πραγματικότητα με την εφαρμογή του 

στην αίθουσα διδασκαλίας. Στοχεύουν στην καταγραφή των ατομικών δεξιοτήτων 

των μαθητών παρέχοντας ποικίλους δείκτες για την εκτίμησή τους.  

Οι μεν χρησιμοποιούνται ως εργαλείο αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς, 

οι δε ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης του μαθητή. Και αυτό, διότι, με την 

αυτοαξιολόγηση, ο μαθητής αναδεικνύει όχι μόνο τις αδυναμίες του, αλλά κυρίως τις 

ικανότητές και τις δεξιότητές του και με την άμεση εμπλοκή του ενεργοποιείται η 

συμμετοχική, δυναμική διαδικασία της αξιολόγησης.  

Επιπλέον, οι τυπικές συνδέονται με τη διαγνωστική ή τελική αξιολόγηση, ενώ 

οι εναλλακτικές σχετίζονται με τη διαρκή, διαμορφωτική. Ακόμη, οι εναλλακτικές 

είναι πιο ευαίσθητες διαπολιτισμικά στις γλωσσικές προκαταλήψεις, οι οποίες 

υπάρχουν στις τυπικές (Huertα-Macias 1995).  

Εν κατακλείδι, διαφορετικές μορφές αξιολόγησης γίνονται για διαφορετικούς 

σκοπούς και χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά στάδια για τη συλλογή πληροφοριών 

σχετικά με τους μαθητές. 

 

3.5  Χαρακτηριστικά των τεστ δεύτερης γενιάς στο γλωσσικό μάθημα 

Ένα τεστ θα πρέπει να διαθέτει αντικειμενικότητα, δηλαδή το αποτέλεσμα να 

είναι ανεξάρτητο από τον εξεταστή του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 

ομοιομορφίας ως προς τον τρόπο εξέτασης και ως προς τη βαθμολογία (Γρίβα 2015). 

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει αξιοπιστία, η οποία αναφέρεται στη συνέπεια 

και στη σταθερότητα των αποτελεσμάτων ενός τεστ (Τσομπάνογλου 2007) δηλαδή 

να μετρά αυτό που υποτίθεται ότι μετρά με σταθερότητα και ακρίβεια. Όσες φορές 
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και να υποβάλλεται ο μαθητής στη συγκεκριμένη εξέταση να παίρνει περίπου τους 

ίδιους βαθμούς.  

Τέλος, η εγκυρότητα, η ικανότητα του τεστ να μετράει, να ελέγχει με ακρίβεια 

αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε να μετρήσει. Ο Lado (1961, σ. 321) θέτει το 

παρακάτω ερώτημα για να ορίσει την εγκυρότητα: «Μετράει ένα τεστ αυτό που 

υποτίθεται ότι μετράει; Αν ναι, τότε είναι έγκυρο». Με την εγκυρότητα ελέγχεται 

πόσο καλά εκπληρώνει η εξέταση τον σκοπό για τον οποίο γίνεται. 

Η εγκυρότητα περιεχομένου μας ενημερώνει για την πληρότητα του 

εργαλείου, της κλίμακας μέτρησης. Σχετίζεται με το επίπεδο που μία κλίμακα 

μέτρησης υπολογίζει το σύνολο αυτού για το οποίο σχεδιάστηκε να υπολογίσει. Με 

την εγκυρότητα περιεχομένου ελέγχεται η αντιπροσωπευτικότητα των ερωτήσεων 

μιας εξέτασης για τη γνώση της συγκεκριμένης ύλης. Η εγκυρότητα περιεχομένου 

μιας εξέτασης καθορίζεται από το εάν ανταποκρίνεται το περιεχόμενο της εξέτασης 

στους στόχους, εάν ο αριθμός των ερωτήσεων αντιπροσωπεύει ποσοτικά την ύλη που 

εξετάζει, εάν δίνεται έμφαση σε ορισμένα σημεία της εξέτασης ανάλογη με την 

έμφαση που δόθηκε κατά τη διδασκαλία. Επιπρόσθετα, θα πρέπει το τεστ να 

ανταποκρίνεται στις συνθήκες της συγκεκριμένης στιγμής και του συγκεκριμένου 

πλαισίου (Γρίβα 2015). Για να επιτευχθεί η εγκυρότητα ακολουθείται η εξής 

διαδικασία: η καταγραφή των στόχων, η συγγραφή και ανάλυση των ερωτήσεων, ο 

δείκτης δυσκολίας, ο δείκτης διακριτικότητας.  

Η κατασκευαστική εγκυρότητα μιας γλωσσικής δοκιμασίας αναφέρεται στο 

εάν μετρά το χαρακτηριστικό το οποίο ο κατασκευαστής έχει την πρόθεση να 

μετρήσει. Ο όρος εκφράζει τον βαθμό στον οποίο μια δοκιμασία, ένα τεστ, μια 

εξέταση «μετράει» την εννοιολογική δομή που θέλουμε ή δηλώνουμε ότι μετράει 

(Κασσωτάκης 2001, σ. 220). Εκείνο που ενδιαφέρει είναι να εντοπιστούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που ερευνώνται.  

 

3.5.1 Κατασκευή γλωσσικών δοκιμασιών 

Η συνεκτίμηση του διδακτικού πλαισίου, της διδαχθείσας ύλης και των 

συγκεκριμένων αναγκών των μαθητών κρίνονται απαραίτητα για τον σχεδιασμό και 

την εκπόνηση μιας γλωσσικής δοκιμασίας.  

Η μέτρηση της επίδοσης των μαθητών καθώς και η αξιολόγηση του 

αποτελέσματος της μάθησης είναι οι κύριες λειτουργίες μιας γλωσσικής διαδικασίας 
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σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος σπουδών. Ειδικότερα, η αξιολόγηση 

είναι απαραίτητο να αντανακλά το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην τάξη και να 

αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης διδαχθείσας ενότητας ή των 

συγκεκριμένων ενοτήτων που διδάχτηκαν. 

Για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του τεστ θα πρέπει να τίθενται τα 

παρακάτω ερωτήματα: α) ποιες δεξιότητες και γνώσεις αξιολογούνται, β) ποιες 

γλωσσικές δεξιότητες αναμένεται οι μαθητές να επιδείξουν, γ) οι μαθητές είναι 

συνηθισμένοι να διεκπεραιώνουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, δ) τα θέματα των 

δοκιμασιών σχετίζονται με την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών σε 

γλωσσικό επίπεδο (Γρίβα 2015). 

Οι γλωσσικές δοκιμασίες, οι οποίες σχεδιάστηκαν για την παρούσα έρευνα 

απευθύνονταν σε 60 νήπια τα οποία φοιτούν σε δύο συστεγαζόμενα Δημόσια 

Νηπιαγωγεία της πόλης της Κοζάνης, σε ένα εκ των οποίων η ερευνήτρια εργάζεται 

ως νηπιαγωγός. 

Οι δραστηριότητες ήταν γραμματικής φύσης και κάλυπταν την ενότητα που 

είχα διδάξει αναφορικά με τις ομόηχες λέξεις.  

Στην πρώτη γλωσσική δοκιμασία στόχευα να «εξετάσω» τη διάκριση των 

ομόηχων ζευγαριών λέξεων με εικόνες ως προς την κατανόηση του γραπτού λόγου, 

γι’ αυτό επέλεξα την τυπολογία των ασκήσεων Αντιστοίχισης, διότι εξασφαλίζεται η 

αντικειμενικότητα της εξέτασης, η εύκολη, γρήγορη και αντικειμενική 

«βαθμολόγηση», ενώ παράλληλα καθίσταται ευχάριστη η διαδικασία «εξέτασης» 

καθώς τα νήπια τραβούν γραμμές. Τα νήπια ήταν εξοικειωμένα με αυτού του τύπου 

των ασκήσεων. 

Στη δεύτερη γλωσσική δοκιμασία στόχευα να «εξετάσω» την αναγνώριση και 

τη διάκριση της σωστής ομόηχης γραπτής λέξης από το ζευγάρι της με την εικόνα, γι’ 

αυτό επέλεξα την τυπολογία ασκήσεων Σ-Λ, διότι εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα 

της εξέτασης, η εύκολη, γρήγορη και αντικειμενική «βαθμολόγηση». Ταυτόχρονα 

εξασφαλίζεται ο παιγνιώδης τρόπος της δραστηριότητας καθώς τα νήπια κάνουν 

κύκλους. Τα νήπια ήταν εξοικειωμένα με αυτήν την τυπολογία των ασκήσεων. 

Οι οδηγίες δίνονταν προφορικά στα νήπια από την ερευνήτρια καθώς επίσης 

και παράδειγμα ή παραδείγματα όπου κρίνονταν απαραίτητο. Επιπλέον, δόθηκαν και 

οι κατάλληλες διευκρινίσεις, όταν ζητήθηκαν. 

Στη συγκεκριμένη εργασία οι δύο παραπάνω γραπτές γλωσσικές δοκιμασίες 

επέτρεψαν τη μέτρηση της επίδοσης των νηπίων σχετικά με τη διδαχθείσα ύλη των 
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ομόηχων λέξεων καθώς και την αξιολόγηση του αποτελέσματος της μάθησής τους 

σχετικά με αυτές.  
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4. Εννοιολογικός προσδιορισμός των στρατηγικών μάθησης 

Στρατηγική καλούμε τη μέθοδο με την οποία επιδιώκεται η επίτευξη 

συγκεκριμένου στόχου, μέσω σχεδιασμού ενεργειών προσαρμοσμένων στις 

μαθησιακές ανάγκες και στην προσωπικότητα του μαθητή (Κούμα 2014).  

Οι στρατηγικές μάθησης ορίζονται ως οι σκόπιμες συμπεριφορές και σκέψεις 

που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της μάθησης για να 

μπορούν να καταλάβουν, να μάθουν ή να θυμηθούν νέες πληροφορίες (Richards & 

Platt 1992, σ. 209). Οι στρατηγικές είναι συγκεκριμένες συμπεριφορές ή σκέψεις των 

μαθητών που τις χρησιμοποιούν για να ενισχύσουν τις γλωσσικές τους γνώσεις 

(Oxford 2003). Οι στρατηγικές μάθησης μερικές φορές συγχέονται με τις δεξιότητες. 

Οι δεξιότητες είναι αυτόματες και ακούσιες, ενώ οι στρατηγικές είναι εσκεμμένες και 

εκούσιες (Oxford 2011). 

Άλλες στρατηγικές καθιστούν τη μάθηση αποτελεσματική και άλλες 

βελτιώνουν την κατανόηση. Αναφέρεται ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν μια ποικιλία 

στρατηγικών για να βοηθηθούν στην πρόσληψη, αποθήκευση και ανάκληση 

πληροφοριών (Singhal 2001). Οι στρατηγικές αυτές δύναται να χαρακτηριστούν ως 

διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τον μαθητή για την καλύτερη ανάγνωση, την 

ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης και για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 

και των αδυναμιών της. 

Στην εκμάθηση γλωσσών οι στρατηγικές έχουν ταξινομηθεί από πολλούς 

μελετητές όπως τους Wenden & Rubin 1987, O'Malley et al. 1985, Oxford 1990, 

Stern 1992 κτλ. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες για την 

ταξινόμηση των στρατηγικών αντανακλούν περισσότερο ή λιγότερο τις ίδιες 

κατηγοριοποιήσεις χωρίς ριζικές αλλαγές. 

 

4.1 Κατηγοριοποίηση των στρατηγικών μάθησης 

Η Bialystok (1981) αναφέρει την ύπαρξη τριών κατηγοριών στρατηγικών 

μάθησης: της πρακτικής, του ελέγχου και της εξαγωγής συμπεράσματος. Σε 

μεταγενέστερα στάδια της εννοιολόγησης και της ανάλυσης των στρατηγικών, η 

κατηγορία της πρακτικής, θεωρείται ότι περιλαμβάνει δυο συναφείς, αλλά χωριστές 

στρατηγικές: την επίσημη και λειτουργική πρακτική, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο 

τον αριθμό των στρατηγικών σε τέσσερις. 
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Σύμφωνα με τον Cohen (1998) οι στρατηγικές μάθησης είναι η ανάκτηση, η 

δοκιμή και η επικοινωνία. Οι στρατηγικές εκμάθησης χρήσης του υλικού 

περιλαμβάνουν τέσσερις κατηγορίες: την ανάκτηση για την επιλογή του κατάλληλου 

τύπου, τη δοκιμή για τη δομή της γλώσσας, την κάλυψη για να δοθεί η εντύπωση 

ελέγχου όλης της ύλης και την επικοινωνία για τη μεταφορά σημαντικών 

πληροφοριών. 

Οι στρατηγικές μάθησης της γλώσσας μπορούν να ταξινομηθούν σε έξι 

συνεκτικές ομάδες (Oxford 1990). Παρά το γεγονός ότι αυτό το σύστημα κατάταξης 

δεν έχει τελειοποιηθεί ακόμη, είναι ίσως το πιο τεκμηριωμένο θεωρητικά. Οι 

μνημονικές, οι γνωστικές, οι αντισταθμιστικές, οι μεταγνωστικές, οι συναισθηματικές 

και οι κοινωνικές αποτελούν τις έξι ομάδες των στρατηγικών μάθησης. Οι τρεις 

πρώτες ομάδες είναι γνωστές ως «άμεσες» στρατηγικές και αναφέρονται στη γλώσσα 

στόχο που πρέπει να μάθει ο εκπαιδευόμενος. Οι τρεις τελευταίες ομάδες 

ονομάζονται «έμμεσες» στρατηγικές και είναι απαραίτητες στην εκμάθηση ξένων 

γλωσσών. 

Οι μνημονικές στρατηγικές βοηθούν την εισαγωγή πληροφοριών στη 

μακροπρόθεσμη μνήμη και την ανάκληση πληροφοριών, όταν χρειάζεται κατά τη 

διάρκεια της επικοινωνίας. Οι γνωστικές στρατηγικές χρησιμοποιούνται για τη 

διαμόρφωση και την αναθεώρηση των εσωτερικών νοητικών μοντέλων καθώς και για 

τη λήψη και για την παραγωγή μηνυμάτων στη γλώσσα-στόχο. Οι αντισταθμιστικές 

στρατηγικές είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση κενών στο επίπεδο γνώσεων της 

γλώσσας. Στις αντισταθμιστικές στρατηγικές ανήκουν το «μάντεμα» των άγνωστων 

εννοιών κατά τη διάρκεια της κατανόησης του προφορικού και του γραπτού λόγου 

και η χρήση περιφράσεων κατά τη διάρκεια παραγωγής προφορικού και γραπτού 

λόγου. Οι μεταγνωστικές στρατηγικές βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στον 

σχεδιασμό, στην οργάνωση, στην εστίαση και στην αξιολόγηση της μαθησιακής τους 

διαδικασίας. Οι συναισθηματικές στρατηγικές βοηθούν τους μαθητές να ελέγχουν τα 

συναισθήματα, τα κίνητρα και τις συμπεριφορές, που σχετίζονται με την εκμάθηση 

της γλώσσας. Τέλος, οι κοινωνικές στρατηγικές διευκολύνουν την αλληλεπίδραση με 

το έμψυχο περιβάλλον. 

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ερευνητών σχετικά με τις 

κατηγορίες των στρατηγικών.  
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4.2 Ανάγνωση 

Κατανόηση ονομάζουμε την πλήρη και σαφή αντίληψη που παρέχει τη 

δυνατότητα γνώσης, διάκρισης και συσχετισμού δεδομένων. Η κατανόηση είναι μια 

ενεργητική διαδικασία. Αναγνωστική κατανόηση ονομάζεται η διαδικασία αλλά και 

το αποτέλεσμα της ανάγνωσης ενός κειμένου. Πολλοί ερευνητές θεωρούν την 

αναγνωστική κατανόηση ως μια πολύπλοκη και πολυεπίπεδη διαδικασία, η οποία δεν 

έχει πλήρως αποτυπωθεί στις πολυάριθμες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί τα 

τελευταία χρόνια. Εγγραμματισμός στην κατανόηση κειμένων καλείται η ικανότητα 

του αναγνώστη να κατανοεί γραπτά κείμενα, να τα χρησιμοποιεί και να 

προβληματίζεται πάνω σε αυτά, προκειμένου να επιτυγχάνει τους στόχους του, να 

διευρύνει συνεχώς τις γνώσεις του και να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική ζωή 

(Κούμα 2014). 

Η ανάγνωση αναφέρεται και στην κατανόηση του περιεχομένου των γραπτών 

λέξεων. Απαιτεί δεξιότητες, οι οποίες σχετίζονται με την αναγνώριση της μορφής της 

λέξης και της σημασίας της. Είναι γνωστό, ότι η ανάγνωση είναι μια δεξιότητα, η 

οποία αποκτάται με την εμπειρία και χρειάζεται να βελτιώνεται διαρκώς με τη χρήση 

διάφορων υλικών. Η αποτελεσματική ανάγνωση περιλαμβάνει πολλές δεξιότητες, οι 

οποίες πρέπει να αναπτυχθούν στη σχολική τάξη. Η ανάγνωση είναι μια προσληπτική 

γλωσσική διαδικασία. Στόχος της ανάγνωσης είναι η κατανόηση, δηλαδή να εξαχθεί 

νόημα από τον γραπτό λόγο και είναι αποτέλεσμα σύνδεσης διαφόρων πληροφοριών 

(Anderson, Hiebert & Wilkinson 1985). 

Πολλοί μελετητές θεωρούν την ανάγνωση ως μια εποικοδομητική διαδικασία. 

Ακόμη, θεωρείται ως ενεργή κατασκευή νοήματος (Wade 1990). Οι McΚeown και 

Gentilucci (2007, σ. 136) χαρακτηρίζουν την ανάγνωση ως μια συγκαλυμμένη 

διαδικασία, η οποία είναι ενεργά ελεγχόμενη από τον αναγνώστη με σκοπό τη 

δημιουργία νοήματος από το κείμενο. 

 

4. 3 Μοντέλα αναγνώρισης γραπτών λέξεων  

H αναγνώριση λέξεων είναι το θεμέλιο της ανάγνωσης και όλες οι άλλες 

διεργασίες εξαρτώνται από αυτήν (Snowling 2005, σ. 2). Αν οι διαδικασίες 

αναγνώρισης λέξεων δεν λειτουργούν άριστα και αποτελεσματικά, η ανάγνωση δε θα 

είναι αποτελεσματική. Η μελέτη των διαδικασιών αναγνώρισης λέξεων είναι μία από 
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τις παλαιότερες περιοχές της έρευνας στο σύνολο της πειραματικής ψυχολογίας 

(Cattell 1886). 

Η αναγνώριση λέξεων αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, οι οποίες είναι 

αποθηκευμένες στη μνήμη. Η οπτική αναγνώριση λέξεων περιλαμβάνει την 

ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με τη σημασία της λέξης στις δύο μορφές του λόγου 

του προφορικού και του γραπτού. Ο Lupker αναφέρεται στην ύπαρξη διαδραστικού 

μοντέλου κατά το οποίο η ενεργοποίηση των ορθογραφικών και φωνολογικών 

πληροφοριών αλληλοεπηρεάζονται. Οι Van Orden και Kloos συγκλίνουν στην ιδέα 

ότι υπάρχει στενή και διαρκή αλληλεπίδραση ανάμεσα στις αναπαραστάσεις της 

ορθογραφίας και της φωνολογίας (ορθογραφία και ήχου) κατά τη διαδικασία 

αναγνώρισης μιας γραπτής λέξης. Οι ερευνητές συμφωνούν ότι η φωνολογική 

κωδικοποίηση για την αναγνώριση λέξεων είναι ιδιαίτερης σημασίας. 

Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες μοντέλων αναγνώρισης λέξεων: το 

μοντέλο λέξη-σχήμα, το σειριακό και το παράλληλο μοντέλο αναγνώρισης 

γραμμάτων. 

Σύμφωνα με το πρώτο μοντέλο αναγνώρισης λέξης, Word Shape, οι λέξεις 

αναγνωρίζονται ως πλήρεις μονάδες. Είναι το παλαιότερο μοντέλο στην ψυχολογική 

βιβλιογραφία. Η γενική ιδέα είναι ότι βλέπουμε τις λέξεις, όπως ένα πλήρες σχέδιο 

και όχι ως άθροισμα μεμονωμένων γραμμάτων. Μία άλλη εκδοχή του μοντέλου 

αυτού είναι να χρησιμοποιηθεί το περίβλημα, που δημιουργείται από το περίγραμμα 

της λέξης για την αναγνώρισή της. Το σχήμα της λέξης είναι αναγνωρίσιμο σαν μια 

εικόνα, επειδή το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν. Με το μοντέλο λέξη-σχήμα 

αναγνωρίζονται ευκολότερα κυρίως λέξεις με περισσότερα μοναδικά σχέδια. Ο 

Cattell (1886) ήταν ο πρώτος ψυχολόγος ο οποίος το πρότεινε ως ένα από τα μοντέλα 

αναγνώρισης λέξεων, ο ίδιος έχει αναγνωριστεί ως ο ιδρυτής του τομέα της 

ψυχογλωσσολογίας, η οποία περιλαμβάνει την επιστημονική μελέτη της ανάγνωσης. 

Σύμφωνα με το σειριακό μοντέλο αναγνώρισης γραμμάτων Serial Letter 

Recognition, οι λέξεις διαβάζονται γράμμα-γράμμα σειριακά από αριστερά προς τα 

δεξιά. Η αναγνώριση μιας λέξης στο νοητικό λεξικό είναι ανάλογη με αυτήν της 

λέξης στο λεξικό. Ξεκινά με την εύρεση του πρώτου γράμματος, του δεύτερου, και 

ούτω καθεξής, μέχρι να αναγνωρίσει τη λέξη (Gough 1972). Με το σειριακό μοντέλο 

αναγνωρίζονται πιο εύκολα και γρήγορα μικρές λέξεις. Το σειριακό μοντέλο 

αναγνώρισης γραμμάτων αποτυγχάνει, επειδή δεν μπορεί να εξηγήσει την 

Ανωτερότητα της Επίδρασης της Λέξης. Σύμφωνα με την Ανωτερότητα της 
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Επίδρασης της Λέξης οι αναγνώστες είναι σε καλύτερη θέση να εντοπίζουν τα 

γράμματα στο πλαίσιο μιας λέξης αντί μεμονωμένα. Με το σειριακό μοντέλο 

αναγνώρισης γραμμάτων θα περίμενε κανείς ότι το τρίτο γράμμα σε μια λέξη θα 

απαιτεί τρεις φορές περισσότερο χρόνο για την αναγνώρισή του ως μεμονωμένο 

γράμμα. Έτσι, προτάθηκε η αναγνώριση του πρώτου και του τελευταίου γράμματος 

μιας λέξης (Bouma 1973). Οι Bouwhuis και Bouma (1979) επέκτειναν την 

πιθανότητα αναγνώρισης του πρώτου και του τελευταίου γράμματος της λέξης 

συμπεριλαμβάνοντας και τα ενδιάμεσα γράμματα. Χρησιμοποίησαν αυτά τα 

δεδομένα για την ανάπτυξη ενός μοντέλου αναγνώρισης λέξεων με βάση την 

πιθανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων μέσα στη λέξη. Έτσι, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η λέξη θα μπορούσε να περιγραφεί ικανοποιητικά σε σχέση με τις 

θέσεις των γραμμάτων. 

Το τρίτο μοντέλο είναι της παράλληλης αναγνώρισης γραμμάτων Parallel 

Letter Recognition. Σήμερα, οι ψυχολόγοι θεωρούν ότι είναι το πιο ακριβές μοντέλο. 

Σύμφωνα μ’ αυτό, τα γράμματα μέσα σε μια λέξη αναγνωρίζονται ταυτόχρονα και η 

πληροφορία του γράμματος ή οι πληροφορίες των γραμμάτων χρησιμοποιείται/ούνται 

για την αναγνώριση των λέξεων. Ο αναγνώστης βλέπει τις λέξεις και επεξεργάζεται 

ταυτόχρονα τα ερεθίσματα των γραμμάτων. Το πρώτο βήμα της επεξεργασίας είναι η 

αναγνώριση των επιμέρους χαρακτηριστικών των γραμμάτων, όπως οριζόντιες 

γραμμές, διαγώνιες και καμπύλες. Αυτά τα χαρακτηριστικά, στη συνέχεια 

αποστέλλονται στο επίπεδο του ανιχνευτή γράμματος, όπου κάθε ένα από τα 

γράμματα των λέξης αναγνωρίζονται ταυτόχρονα. Το επίπεδο γράμματος στη 

συνέχεια στέλνει την ενεργοποίηση στο επίπεδο του ανιχνευτή της λέξης. Έπεται η 

ταυτόχρονη αναγνώριση των γραμμάτων των λέξεων με την ενεργοποίηση του 

ανιχνευτή της επιστολής. Τέλος, στέλνει την ενεργοποίηση στο επίπεδο του 

ανιχνευτή λέξης με αποτέλεσμα να αναγνωρίζεται η λέξη ανάμεσα σε δύο ή τρεις. 

Πολλά από τα στοιχεία γι’ αυτό το μοντέλο προέρχονται από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση της κίνησης των ματιών. 

Ευρήματα επιστημονικών ερευνών κατέδειξαν ότι η αναγνώριση και 

επικύρωση των γραμμάτων μιας λέξης προηγείται και έπεται η χρήση των οπτικών 

πληροφοριών για την αναγνώριση μιας λέξης. Εκτός από τις αντιληπτικές, 

χρησιμοποιούνται και άλλες συναφείς πληροφορίες κατά τη συνήθη ανάγνωση. 
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4.4 Εννοιολογικός προσδιορισμός των στρατηγικών ανάγνωσης 

Σύμφωνα με τον Cohen (1986, σ. 7) οι στρατηγικές ανάγνωσης αναφέρονται 

σε αυτές τις νοητικές διεργασίες τις οποίες οι αναγνώστες επιλέγουν να 

χρησιμοποιήσουν συνειδητά για την ολοκλήρωση των αναγνωστικών εργασιών τους.  

Οι στρατηγικές ανάγνωσης ορίζονται ως οι ενέργειες που χρησιμοποιούνται 

για την κατασκευή εννοιών (Kletzien 1991). 

Οι αναγνωστικές στρατηγικές έχουν οριστεί ως α) οι τεχνικές, οι 

συμπεριφορές, ή οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, που κάνουν την ανάγνωση 

πιο αποτελεσματική και αποδοτική (Green & Oxford 1995), β) τα γνωστικά εργαλεία 

και οι τακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιλεκτικά και με ευέλικτο τρόπο 

από τον αναγνώστη για την κατανόηση των πληροφοριών (Paris, Wasik & Turner 

1996) και ως γ) οι προσπάθειες αποκωδικοποίησης και κατανόησης κειμένου 

(Afflerbach, Pearson & Paris 2008). 

Επίσης, οι στρατηγικές ανάγνωσης ορίζονται ως οι τρόποι που χρησιμοποιούν 

οι αναγνώστες για την κατανόηση αυτών που διαβάζουν (Brantmeier 2002). Οι 

Mokhtari και Reichard (2002) υποστηρίζουν ότι είναι σκόπιμες δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται από τους μαθητές πολλές φορές για την αντιμετώπιση των 

γνωστικών ανεπαρκειών τους.  

 

4.5 Κατηγοριοποίηση των στρατηγικών ανάγνωσης 

Πολλοί ερευνητές αναφέρονται σε δύο τύπους στρατηγικών: αυτές που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή νοήματος από το κείμενο ως πλαίσιο με σκοπό 

την κατανόηση και εκείνες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της 

κατανόησης ώστε να αναλάβουν δράση, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ωστόσο, ο 

ορισμός και η ταξινόμηση των στρατηγικών ανάγνωσης γίνεται με βάση την 

ταξινόμηση των στρατηγικών μάθησης γλωσσών της Oxford (1990). Οι κατηγορίες 

είναι οι γνωστικές, οι μεταγνωστικές, οι μνημονικές, οι συναισθηματικές, οι 

κοινωνικές και οι αντισταθμιστικές. 

Οι Urquhart και Weir (1998, σ. 97) ορίζουν τις στρατηγικές ανάγνωσης ως 

συνειδητές αποφάσεις που λαμβάνονται από τον αναγνώστη και οι οποίες χωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες: τις γνωστικές και μεταγνωστικές. 

Οι Williams και Burden (1997, σ. 148) αναφέρουν ότι οι γνωστικές 

στρατηγικές θεωρούνται ως οι νοητικές διεργασίες που συνδέονται άμεσα με την 
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επεξεργασία των πληροφοριών για την πρόσληψη, αποθήκευση, ανάκτηση ή/και τη 

χρήση τους. Οι γνωστικές στρατηγικές περιλαμβάνουν τις σημειώσεις, την 

παράφραση, την πρόβλεψη, την ανάλυση και τη χρήση συμφραζόμενων (Singhal 

2001). Στο ίδιο πνεύμα, οι Sheorey και Mokhtari (2001, σ. 436) θεωρούν τις 

γνωστικές στρατηγικές ως τις ενέργειες και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι 

αναγνώστες, κατά την επεξεργασία του κειμένου. Οι γνωστικές στρατηγικές 

συμπεριλαμβάνουν την αξιοποίηση των προγενέστερων γνώσεων και τις διάφορες 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι αναγνώστες για την κατασκευή νοήματος (Pang 

2008).  

Οι μεταγνωστικές στρατηγικές σχετίζονται με την παρακολούθηση ή τη 

ρύθμιση των γνωστικών στρατηγικών. Περιλαμβάνουν τη διαδικασία μάθησης, τον 

προγραμματισμό για τη μάθηση, την παρακολούθηση της κατανόησης ή της 

παραγωγής, ενώ λαμβάνει χώρα, και η αυτοαξιολόγηση της μάθησης μετά το πέρας 

της γλωσσικής δραστηριότητας (Skehan 1993).  

Σύμφωνα με τους Auerbach και Paxton (1997, σσ. 240-241) η μεταγνώση 

περιλαμβάνει τη γνώση των στρατηγικών για την κειμενική επεξεργασία, την 

ικανότητα κατανόησης και προσαρμογής των στρατηγικών όπου και όταν απαιτείται.  

Επίσης, αναφέρεται ότι η μεταγνώση κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης 

περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση των στρατηγικών, την αντίληψη ως προς τη 

χρήση τους, καθώς και τον έλεγχο της διαδικασίας της ανάγνωσης (Schramm 2008). 

Οι παγκόσμιες στρατηγικές που επικαλείται η Block (1986) είναι παρόμοιες με τις 

μεταγνωστικές στρατηγικές, οι οποίες περιλαμβάνουν την προεπισκόπηση του 

κειμένου ως προς μέγεθος και την οργάνωσή του καθώς και τη χρήση τυπογραφικών 

βοηθημάτων, πινάκων, διαγραμμάτων και διάφορων άλλων στοιχείων.  

Η Block (1986) και η Carrell (1989) κατηγοριοποίησαν τις στρατηγικές σε 

δυο κατηγορίες: τις παγκόσμιες και τις τοπικές. Οι τοπικές αποτελούν κατηγορία των 

στρατηγικών αποκωδικοποίησης. Οι παγκόσμιες είναι συνδεδεμένες με τον καθοδικό 

τύπο ανάγνωσης «top-down» κατά τον οποίο η αναγνώριση των λέξεων γίνεται 

αυτόματα προσεγγίζοντάς την ολιστικά. Στο πλαίσιο αυτής της ανάγνωσης γίνεται 

χρήση βασικών γνώσεων και οργάνωσης του κειμένου. Οι καθοδικές στρατηγικές 

χρησιμοποιούνται από τους αναγνώστες για να κάνουν προεπισκόπηση του κειμένου, 

να θέτουν έναν στόχο για την ανάγνωση, να σημειώνουν διάφορα χαρακτηριστικά 

του κειμένου, να παρακολουθούν, να ελέγχουν τη διαδικασία της ανάγνωσης, να 

εξάγουν συμπεράσματα, να συνδέουν πληροφορίες και να κάνουν σχόλια 
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αξιολόγησης. Οι μεταγνωστικές ή παγκόσμιες στρατηγικές ανήκουν στις καθοδικές 

(Sheorey & Mokhtari 2001). Οι ανοδικές στρατηγικές «bottom up» χρησιμοποιούνται 

από τους αναγνώστες για την κατανόηση συγκεκριμένων γλωσσικών μονάδων, την 

ερμηνεύουν ως συνθετική επεξεργασία αναγνώρισης των λέξεων, αποδίδοντάς της 

ιεραρχικά και μηχανικά χαρακτηριστικά. Οι γνωστικές, οι τοπικές και οι στρατηγικές 

στήριξης ανήκουν στις ανοδικές (Sheorey & Mokhtari 2001). 

Οι Sheorey και Mokhtari (2001, σ. 436) αναφέρονται και στις στρατηγικές 

στήριξης, οι οποίες είναι βασικές υποστηρικτικές δράσεις, που έχουν σκοπό να 

βοηθήσουν τον αναγνώστη στην κατανόηση του κειμένου και κυρίως επιτυγχάνεται 

με τη χρήση λεξικού, σημειώσεων και υπογραμμίσεων. 

Ο Singhal (2001) εκτός από τις γνωστικές στρατηγικές ανάγνωσης κάνει 

αναφορά σε μνημονικές, αντισταθμιστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές. Οι 

πρώτες περιλαμβάνουν σημειώσεις, παραφράσεις, προβλέψεις, αναλύσεις και χρήση 

πλαισίου. Οι μνημονικές στρατηγικές ανάγνωσης είναι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για την ανάκληση πληροφοριών όπως για παράδειγμα τη σύνδεση 

λέξης με τη σημασία της. Οι αντισταθμιστικές, όπως το «μάντεμα» λέξεων, 

χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των ελλείψεων στην ανάγνωση. Οι 

συναισθηματικές, οι οποίες περιλαμβάνουν την αυτοενθάρρυνση με σκοπό τη μείωση 

του άγχους, όπως για παράδειγμα η επιβράβευση στον ίδιο του τον εαυτό, 

χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότητα της ανάγνωσης. Οι κοινωνικές, οι 

οποίες πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των συνομηλίκων, 

δηλαδή να κάνουν ερωτήσεις, να ζητούν βοήθεια για τη διόρθωση καθώς να λάβουν 

πληροφορίες κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης. 

Όσον αφορά τη διαδικασία της ανάγνωσης οι στρατηγικές εκμάθησης 

οριοθετούνται σύμφωνα με τις παρακάτω απόψεις: η πρώτη τονίζει τον καταλυτικό 

ρόλο της φωνολογικής ενημερότητας στην κατάκτηση της ανάγνωσης (Goswami & 

Bryant 1990), η δεύτερη αναφέρεται στις συντακτικές και σημασιολογικές ιδιότητες 

ενός κειμένου, δεδομένου ότι σύμφωνα με πολλούς ερευνητές η ανάγνωση είναι ένα 

«ψυχογλωσσικό παιχνίδι μαντέματος», όπου υπερτερεί αυτός που ξέρει το 

γραμματικό είδος της λέξης και τη θέση της στην πρόταση (Stanovich 1980). 

Είναι απαραίτητη από όλους τους αναγνώστες η κατοχή στρατηγικών για την 

ολοκληρωμένη χρήση των πολλαπλών πηγών που διατίθενται στο γραπτό κείμενο 

(Adams 1991). Ως προτεραιότητα για την έναρξη της ανάγνωσης κρίνεται αναγκαία η 

εμπλοκή του μαθητή σε διδακτικές δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν: τη 
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διεξοδική μάθηση των γραμμάτων και των απομονωμένων φωνημάτων ή αντίστροφα, 

τη διεξοδική μάθηση προτύπων ορθογραφίας και την αλληλουχία της σειράς των 

γραμμάτων μέσα στις λέξεις. Ο Adams αναγνωρίζει ότι τα παιδιά έχουν πολύ 

ανεπτυγμένη γνώση των φωνημάτων πολύ πριν αρχίσουν να διαβάζουν. 

Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι στρατηγικές ανάγνωσης που 

χρησιμοποίησαν τα νήπια προκειμένου να αναγνωρίσουν και να διακρίνουν τις 

ομόηχες λέξεις στις ασκήσεις των γλωσσικών δοκιμασιών. Οι ερωτήσεις της 

ημιδομημένης συνέντευξης έγιναν με βάση τις στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών που 

προτείνονται από την Oxford (1990) και τις στρατηγικές ανάγνωσης που 

προτείνονται από τον Singhal (2001). 
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5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

5.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τη χρήση στρατηγικών ανάγνωσης 

νηπίων ως προς την αναγνώριση και τη διάκριση ομόηχων λέξεων. Επιμέρους στόχοι 

της έρευνας ήταν:  

 η καταγραφή των σωστών ομόηχων λέξεων από τη γλωσσική δοκιμασία του τεστ 

Αντιστοίχισης 

 η καταγραφή των σωστών ομόηχων λέξεων από τη γλωσσική δοκιμασία του τεστ 

Σωστού-Λάθους 

 η καταγραφή των στρατηγικών ανάγνωσης των νηπίων ως προς τη διάκριση των 

ομόηχων λέξεων 

Τα ερευνητικά ερωτήματα έχουν ως εξής: 

 Οι στρατηγικές ανάγνωσης που χρησιμοποιούν τα νήπια εξαρτώνται από το 

φύλο; 

 Οι στρατηγικές ανάγνωσης που χρησιμοποιούν τα νήπια εξαρτώνται από το 

μορφωτικό επίπεδο του πατέρα; 

 Οι στρατηγικές ανάγνωσης που χρησιμοποιούν τα νήπια εξαρτώνται από το 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας; 

 

5.2 Συμμετέχοντες 

Συμμετείχαν 60 νήπια τα οποία φοιτούσαν σε δύο Δημόσια Νηπιαγωγεία της 

πόλης της Κοζάνης. Τα κορίτσια ήταν 35 (58,3%) και τα αγόρια 25 (41,7%). Το 

μορφωτικό επίπεδο του πατέρα των 39 νηπίων (65%) ήταν Μέσης Εκπαίδευσης και 

των 21 (35%) Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας των 35 

νηπίων (58,3%) ήταν Μέσης Εκπαίδευσης και των 25 (41,7%) Ανώτατης 

Εκπαίδευσης.  

 

5.3 Εργαλεία της έρευνας 

Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων ήταν 

δύο γλωσσικές δοκιμασίες μοντέρνου τύπου δεύτερης γενιάς τεστ. Το πρώτο ήταν 

τεστ Αντιστοίχισης και το δεύτερο ήταν τεστ Σωστού-Λάθους. Η επιλογή των 
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ομόηχων λέξεων/ζευγαριών έγινε με βάση την κατηγοριοποίηση και τους πίνακες που 

προτείνονται από τους Νάκα, Μαγουλά και Καποθανάση (2010). Προκειμένου να 

επιτευχθεί ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας 

προστέθηκαν στα ζευγάρια των ομόηχων λέξεων και η/οι αντίστοιχη/ες εικόνα/ες. 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και η ημιδομημένη συνέντευξη με τα νήπια προκειμένου 

να καταγραφούν οι στρατηγικές που χρησιμοποίησαν τα νήπια για τη διάκριση των 

ομόηχων λέξεων στον γραπτό λόγο. Οι ερωτήσεις της ημιδομημένης συνέντευξης 

έγιναν με βάση τις στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών που προτείνονται από την 

Oxford (1990) και τις στρατηγικές ανάγνωσης που προτείνονται από τον Singhal 

(2001), ενώ έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις όπου κρίθηκε αναγκαίο για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της συγκεκριμένης έρευνας. 

 

5.3.1 Πρώτη γλωσσική δοκιμασία  

Η πρώτη δοκιμασία ήταν τεστ Αντιστοίχισης, η οποία αποτελούνταν από 10 

ζευγάρια ομόηχων λέξεων και των αντίστοιχων εικόνων (βλ. Παράρτημα 1). Τα 

νήπια καλούνταν να ενώσουν κάθε ομόηχη λέξη του ζευγαριού με τη σωστή εικόνα. 

Συγκεκριμένα το τεστ Αντιστοίχισης αποτελούνταν από τρία ζευγάρια λέξεων τα 

οποία χαρακτηρίζονται από ομοηχία μη ετυμολογική ολική μη απόλυτη, υπάρχει 

φωνητική ταύτιση και ετερογραφία και στα τρία ζευγάρια, ενώ η μορφοσυντακτική 

ταύτιση ισχύει μόνο στο πρώτο και στο τρίτο ζευγάρι. Τα τρία ζευγάρια των λέξεων 

ήταν: φύλλο/φύλο, χείλια/χίλια, λύπη/λίπη. Το τέταρτο και πέμπτο ζευγάρι λέξεων 

χαρακτηρίζονται από ομοηχία μη ετυμολογική ολική μη απόλυτη στα οποία υπάρχει 

φωνητική ταύτιση και ετερογραφία, αλλά δεν υπάρχει μορφοσυντακτική ταύτιση. Τα 

ζευγάρια αποτελούνταν από μία λέξη και από ένα κύριο όνομα. Το τέταρτο ζευγάρι 

είχε τη λέξη μήλο και το κύριο όνομα Μήλο και το πέμπτο τη λέξη πάνω και το κύριο 

όνομα Πάνο. Το έκτο και έβδομο ζευγάρι χαρακτηρίζονται από ομοηχία μη 

ετυμολογική μερική, τονικό ελάχιστο ζευγάρι με εναλλαγή τόνου. Οι λέξεις ήταν 

δισύλλαβες. Στο έκτο ζευγάρι γέρος/γερός υπάρχει ομογραφία και μορφοσυντακτική 

ταύτιση, ενώ στο έβδομο ζευγάρι φίλη/φυλή δεν υπάρχει ομογραφία ούτε 

μορφοσυντακτική ταύτιση. Το όγδοο ζευγάρι χαρακτηρίζεται από ομοηχία μη 

ετυμολογική μερική, ελάχιστο ζευγάρι με εναλλαγή φθόγγων φωλιά/φιλιά. Οι 

φθόγγοι που εναλλάσσονται είναι φωνήεν με φωνήεν στη μεσαία θέση. Το ένατο και 

δέκατο ζευγάρι χαρακτηρίζονται από ομοηχία μη ετυμολογική μερική, είναι ελάχιστα 
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ζευγάρια με παρουσία/απουσία φθόγγου. Τα ζευγάρια είναι άστρο/κάστρο, 

σούπα/σκούπα. Στο ένατο ζευγάρι είχαμε την παρουσία ενός επιπλέον φθόγγου στη 

δεύτερη λέξη στην αρχική θέση, ενώ στο δέκατο είχαμε την παρουσία φθόγγου στη 

μεσαία θέση της δεύτερης λέξης. 

 

5.3.2 Δεύτερη γλωσσική δοκιμασία  

Η δεύτερη ήταν το τεστ Σωστού-Λάθους, η οποία αποτελούνταν από δέκα 

ζευγάρια ομόηχων λέξεων. Σε κάθε ζευγάρι υπήρχε μία εικόνα (βλ. Παράρτημα 2). 

Τα νήπια καλούνταν κάθε φορά να κυκλώσουν σε κάθε ζευγάρι τη σωστή λέξη 

μπροστά από κάθε εικόνα. Τα τρία πρώτα ζευγάρια λέξεων χαρακτηρίζονται από 

ομοηχία μη ετυμολογική ολική μη απόλυτη στα οποία υπάρχει φωνητική ταύτιση και 

ετερογραφία, ενώ η μορφοσυντακτική ταύτιση υπάρχει μόνο στα δύο πρώτα 

ζευγάρια. Τα τρία ζευγάρια ομόηχων λέξεων ήταν κόμμα/κώμα, κλίνω/κλείνω, 

βάζο/βάζω. Το τέταρτο και πέμπτο ζευγάρι χαρακτηρίζονται από ομοηχία μη 

ετυμολογική ολική μη απόλυτη, έχουν φωνητική ταύτιση, ετερογραφία, αλλά δεν 

έχουν μορφοσυντακτική ταύτιση και πρόκειται για λέξη και κύριο όνομα 

έλυνα/Έλληνα και έδεσα/Έδεσσα. Το έκτο και έβδομο ζευγάρι χαρακτηρίζονται από 

ομοηχία μη ετυμολογική μερική, είναι τονικά ελάχιστα ζευγάρια με εναλλαγή 

φθόγγου. Πρόκειται για δισύλλαβες λέξεις. Το έκτο ζευγάρι αποτελούταν από τις 

λέξεις γέρνω/γερνώ που είναι ομόγραφες και έχουν μορφοσυντακτική ταύτιση. Το 

έβδομο ζευγάρι αποτελούταν από τις λέξεις πόλη/πολλή που είναι ετερόγραφες και 

δεν έχουν μορφοσυντακτική ταύτιση. Το όγδοο ζευγάρι χαρακτηρίζεται από ομοηχία 

μη ετυμολογική μερική, ελάχιστο ζευγάρι με εναλλαγή φθόγγου 

συμφώνου/συμφώνου στην αρχική θέση χώρα/δώρα. Το ένατο και δέκατο ζευγάρι 

χαρακτηρίζονται από ομοηχία μη ετυμολογική μερική, είναι ελάχιστα ζευγάρια με 

απουσία/παρουσία φθόγγου. Το ένατο ζευγάρι ομόηχων λέξεων αποτελούταν από τις 

λέξεις λες/κλαις με παρουσία φθόγγου στην αρχική θέση της δεύτερης λέξης και 

πρόκειται για δύο λέξεις. Το δέκατο ζευγάρι αποτελούταν από τις λέξεις μήλο/μύλος 

με παρουσία φθόγγου στην τελική θέση της δεύτερης λέξης. Πρόκειται για δύο 

λέξεις. 
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5.3.3 Ημιδομημένη συνέντευξη 

Για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις στρατηγικές των νηπίων ως προς 

τη διάκριση γραπτών ομόηχων λέξεων χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, 

η οποία παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία μεταξύ των ερωτηθέντων και της 

ερευνήτριας. Η συνέντευξη αποτελούταν από 27 ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού 

τύπου. Κάποιες από αυτές περιείχαν και υποερωτήσεις. 

 

5.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα 10 νηπίων από τα οποία τα 7 ήταν 

κορίτσια και τα 3 αγόρια. Το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα των 9 νηπίων ήταν 

Μέσης Εκπαίδευσης και του 1 Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το μορφωτικό επίπεδο της 

μητέρας των 7 νηπίων ήταν Μέσης Εκπαίδευσης και των 3 Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Οι γλωσσικές δοκιμασίες δόθηκαν στα συγκεκριμένα νήπια με το πέρας της 

διδασκαλίας των ομόηχων λέξεων. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη με κάθε 

νήπιο δοκιμαστικά-πιλοτικά, ώστε να ελεγχθεί τόσο η σαφήνεια και η επάρκεια των 

ερωτήσεων των δύο τεστ όσο και της συνέντευξης και στη συνέχεια έγιναν οι 

απαραίτητες διορθώσεις και καταρτίστηκε η τελική τους μορφή. 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα δύο νηπιαγωγεία των νηπίων. 

Πρώτα κλήθηκαν οι νηπιαγωγοί του κάθε τμήματος να δώσουν πληροφορίες σχετικά 

με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των νηπίων αφού πρώτα διασφαλίστηκαν τα 

προσωπικά δεδομένα των νηπίων από την ερευνήτρια. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η 

διδασκαλία των ομόηχων λέξεων με παιγνιώδεις δραστηριότητες και εμπλουτίστηκαν 

οι γωνιές της ανάγνωσης και της γραφής με το κατάλληλο υλικό στο ένα τμήμα. 

Έπειτα, δόθηκε η πρώτη γλωσσική δοκιμασία στα νήπια. Την επόμενη μέρα 

συνεχίστηκε η διδασκαλία των ομόηχων λέξεων και δόθηκε η δεύτερη γλωσσική 

δοκιμασία. Έτσι, έγινε η συλλογή των δεδομένων των δύο γλωσσικών δοκιμασιών. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη ξεχωριστά με κάθε παιδί. Η σειρά 

καθορίστηκε από την επιθυμία συμμετοχής των παιδιών. Οι συνεντεύξεις 

μαγνητοφωνήθηκαν, έπειτα έγινε η απομαγνητοφώνησή τους και κατόπιν 

καταγράφτηκαν οι απαντήσεις των νηπίων. Η διάρκεια της συνέντευξης με κάθε παιδί 

ήταν 15-20 λεπτά. Η ίδια διαδικασία έγινε για κάθε τμήμα χωριστά. Ο συνολικός 

αριθμός των τμημάτων ήταν 5. 
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5.5 Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν από τις δύο γλωσσικές δοκιμασίες 

ποσοτικοποιήθηκαν για την καθεμία χωριστά και έπειτα εισήχθηκαν στο Στατιστικό 

Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS) 19.0 για τις ακόλουθες στατιστικές 

μετρήσεις: περιγραφικές συχνότητες και ποσοστά των σωστών απαντήσεων για κάθε 

ζεύγος ομόηχων λέξεων.  

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις 

ακολούθησε την εξής διαδικασία: μετά την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων 

έγινε η κωδικοποίηση των δεδομένων. Σε αυτό το στάδιο σχηματίσθηκαν ατομικοί 

πίνακες δεδομένων για κάθε νήπιο, οι οποίοι περιείχαν θεματικούς άξονες, 

κατηγορίες και κωδικούς. Στην πρώτη γραμμή παρατίθενται οι θεματικοί άξονες, 

στην πρώτη στήλη οι κατηγορίες και στη δεύτερη οι κωδικοί που προέκυψαν από τον 

περιορισμό των δεδομένων.  

Από την ποιοτική ανάλυση των λεκτικών αναφορών προέκυψαν εκατόν ένας 

(101) κωδικοί που εντάχθηκαν σε δεκαοχτώ (18) κατηγορίες. Στη συνέχεια 

ομαδοποιήθηκαν σε πέντε (5) βασικούς θεματικούς άξονες που αφορούσαν τις 

γνωστικές, τις μνημονικές, τις κοινωνικές, τις συναισθηματικές και τις μεταγνωστικές 

στρατηγικές. Σύμφωνα με τα παραπάνω έγινε ο συγκεντρωτικός πίνακας έκθεσης 

δεδομένων (βλ. Παράρτημα 3) καθώς επίσης και οι ατομικοί πίνακες δεδομένων για 

κάθε νήπιο (βλ. Παράρτημα 4). 

Τα δεδομένα αρχικά ποσοτικοποίηθηκαν και έπειτα εισήχθησαν στο 

Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS) 19.0 για τις ακόλουθες 

στατιστικές μετρήσεις: περιγραφικές συχνότητες και ποσοστά. Επίσης, για τον 

εντοπισμό διαφοροποιήσεων ανάμεσα στις απαντήσεις των νηπίων 

πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος x
2
 Chi-square όλων των συμμετεχόντων με τις 

ερωτήσεις των πέντε θεματικών αξόνων για να ελεγχθεί εάν αυτές είναι στατιστικά 

σημαντικές καθώς και η ισχύς ανάμεσα στις μεταβλητές. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

για τους συμμετέχοντες που συγκρίθηκαν με τους παραπάνω ελέγχους ήταν το φύλο 

του νηπίου, το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και το μορφωτικό επίπεδο της 

μητέρας.  
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6. Αποτελέσματα  

6.1 Αποτελέσματα γλωσσικών δοκιμασιών 

6.1.1 Αποτελέσματα πρώτης γλωσσικής δοκιμασίας 

Στο τεστ Αντιστοίχισης συμμετείχαν 60 νήπια τα οποία έδωσαν απαντήσεις 

για κάθε ζευγάρι ομόηχων λέξεων. Για το πρώτο ζευγάρι ομόηχων λέξεων φύλλο-

φύλο δόθηκαν 52 σωστές απαντήσεις, ποσοστό 86,7%, για το τέταρτο ζευγάρι μήλο-

Μήλο, για το πέμπτο πάνω-Πάνο και για το έκτο γέρος-γερός δόθηκαν 51 σωστές 

απαντήσεις ποσοστό 85% κατά περίπτωση, για το τρίτο ζευγάρι λύπη-λίπη και για το 

δέκατο σούπα-σκούπα δόθηκαν 50 σωστές απαντήσεις ποσοστό 83,3% κατά 

περίπτωση, για το δεύτερο ζευγάρι χείλια-χίλια και για το όγδοο φωλιά-φιλιά δόθηκαν 

49 σωστές απαντήσεις ποσοστό 81,7% κατά περίπτωση, για το ένατο ζευγάρι άστρο-

κάστρο δόθηκαν 47 σωστές απαντήσεις ποσοστό 78,3% και για το έβδομο ζευγάρι 

φίλη-φυλή δόθηκαν 44 σωστές απαντήσεις ποσοστό 73,3%. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Αποτελέσματα πρώτης γλωσσικής δοκιμασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Αποτελέσματα δεύτερης γλωσσικής δοκιμασίας 

Στο τεστ Σωστού-Λάθους συμμετείχαν 60 νήπια τα οποία έδωσαν απαντήσεις 

για κάθε ζευγάρι ομόηχων λέξεων. Για το πρώτο ζευγάρι κόμμα-κώμα δόθηκαν 55 

σωστές απαντήσεις ποσοστό 91,7%, για το ένατο ζευγάρι λες-κλαις δόθηκαν 54 

Ζεύγη ομόηχων 

λέξεων 

Σωστές απαντήσεις 

Σύνολο Ποσοστό 

φύλλο-φύλο 52 86,7% 

χείλια-χίλια 49 81,7% 

λύπη-λίπη 50 83,3% 

μήλο-Μήλο 51 85% 

πάνω-Πάνο 51 85% 

γέρος-γερός 51 85% 

φίλη- φυλή 44 73,3% 

φωλιά-φιλιά 49 81,7% 

άστρο-κάστρο 47 78,3% 

σούπα-σκούπα 50 83,3% 
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σωστές απαντήσεις ποσοστό 90%, για το όγδοο δώρα-χώρα δόθηκαν 53 σωστές 

απαντήσεις ποσοστό 88,3%, για δέκατο μήλο-μύλος δόθηκαν 51 σωστές απαντήσεις 

ποσοστό 85%, για το πέμπτο έδεσα-΄Εδεσσα δόθηκαν 50 σωστές απαντήσεις ποσοστό 

83,3%, για το έκτο γέρνω-γερνώ δόθηκαν 48 σωστές απαντήσεις ποσοστό 80%, για 

το δεύτερο κλίνω-κλείνω δόθηκαν 47 σωστές απαντήσεις ποσοστό 78,3%, για το 

τρίτο βάζο-βάζω και για το τέταρτο έλυνα-Έλληνα δόθηκαν 46 απαντήσεις σωστές 

ποσοστό 76,7% και για το έκτο ζευγάρι πόλη-πολλή δόθηκαν 41 σωστές απαντήσεις 

ποσοστό 68,3%. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Αποτελέσματα δεύτερης γλωσσικής δοκιμασίας 

Ζεύγη ομόηχων λέξεων 
Σωστές απαντήσεις 

Σύνολο Ποσοστό 

κόμμα-κώμα 55 91,7% 

κλίνω-κλείνω 47 78,3% 

βάζο-βάζω 46 76,7% 

έλυνα-Έλληνα 46 76,7% 

έδεσα-Έδεσσα 50 83,3% 

γέρνω-γερνώ 48 80% 

πόλη-πολλή 41 68,3% 

δώρα-χώρα 53 88,3% 

λες-κλαις 54 90% 

μήλο-μύλος 51 85% 

 

6.2. Αποτελέσματα συνεντεύξεων 

6.2.1 Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές στρατηγικές 

Για τον προσδιορισμό των γνωστικών στρατηγικών που ακολουθούν τα νήπια 

ως προς τη διάκριση ομόηχων λέξεων τέθηκε η ερώτηση αν «διαβάζουν» πρώτα τη 

λέξη και ύστερα βλέπουν την εικόνα ή παρατηρούν πρώτα την εικόνα και μετά 

«διαβάζουν» τη λέξη. Από τα 60 νήπια τα 34 νήπια απάντησαν ότι διαβάζουν πρώτα 

τη λέξη και ύστερα βλέπουν την εικόνα (συγκεκριμένα το νήπιο 18 είπε «πάντα 

πρώτα «διαβάζω» τη λέξη και ύστερα βλέπω την εικόνα») και τα 26 απάντησαν ότι 

πρώτα παρατηρούν την εικόνα και ύστερα διαβάζουν τη λέξη (συγκεκριμένα το νήπιο 

38 είπε «είναι πιο εύκολο να βλέπω πρώτα την εικόνα και μετά να «διαβάζω» τη 

λέξη»). 
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Στην ερώτηση τί προσέχουν σε κάθε εικόνα τα 37 νήπια απάντησαν ότι 

προσέχουν αυτό που απεικονίζει η κάθε εικόνα, τα 12 ότι προσέχουν τα διαφορετικά 

πράγματα των εικόνων (συγκεκριμένα το νήπιο 12 είπε «σε αυτήν βλέπω το φύλο που 

είναι το αγόρι και το κορίτσι και στην άλλη βλέπω το φύλλο του δέντρου»), τα 6 ότι 

έχουν άγνοια τι παρατηρούν, τα 3 ότι δεν παρατηρούν τίποτα και τα 2 ότι 

περιγράφουν την εικόνα και ταυτόχρονα την ενώνουν με τη λέξη (συγκεκριμένα το 

νήπιο 15 είπε «βλέπω ότι εδώ είναι ένα μήλο που τρώμε το ενώνω με τη λέξη μήλο 

μετά βλέπω το νησί το ενώνω με τη Μήλο»). 

Αναφορικά με την αναγνώριση της κάθε λέξης 15 νήπια αντίστοιχα 

απάντησαν σχετικά με τον εντοπισμό διαφορετικών γραμμάτων μεταξύ των δύο 

λέξεων (συγκεκριμένα το νήπιο 20 είπε «η λέξη φίλη έχει το ι το μπαστουνάκι, ενώ η 

φυλή έχει το υ το καλαθάκι») και σχετικά με το πλήθος γραμμάτων των δύο λέξεων 

(συγκεκριμένα το νήπιο 58 είπε «η λέξη κάστρο έχει 6 γράμματα, ενώ η λέξη άστρο 

έχει 5»), τα 8 απάντησαν ότι έχουν άγνοια του τρόπου αναγνώρισης των λέξεων, 6 

αντίστοιχα απάντησαν σχετικά με την αναγνώριση της λέξης από την 

παρουσία/απουσία φθόγγου στις δύο λέξεις (συγκεκριμένα το νήπιο 29 είπε «στις 

λέξεις χίλια και χείλια (δείχνοντας τη λέξη χείλια) υπάρχει το ε, ενώ στην άλλη δεν 

είναι») και σχετικά με την αναγνώριση της λέξης ως σχέδιο εικόνα (συγκεκριμένα το 

νήπιο 53 είπε «βλέπω τη λέξη όπως είναι»), τα 5 απάντησαν ότι αναγνωρίζουν τη 

λέξη ως άθροισμα μεμονωμένων γραμμάτων και ταυτόχρονα τα ονομάζουν 

(συγκεκριμένα το νήπιο 7 είπε «η πόλη έχει 4 γράμματα π, ο, λ, η»), τα 3 απάντησαν 

ότι αναγνωρίζουν τη λέξη λόγω ανάγνωσής της (συγκεκριμένα το νήπιο 27 είπε «εγώ 

ξέρω να διαβάζω και καταλαβαίνω τι λέει») και τα 2 απάντησαν σχετικά με την 

απουσία/παρουσία φθόγγου, την εναλλαγή τόνου, την ύπαρξη κεφαλαίου γράμματος 

μεταξύ των δύο λέξεων (συγκεκριμένα το νήπιο 7 είπε «η λέξη κλείνω έχει το ε, η 

λέξη κλίνω δεν το έχει, η λέξη γέρος έχει τόνο στο ε η λέξη γερός έχει στο ο, η λέξη 

Πάνο έχει μεγάλο Π η λέξη πάνω έχει μικρό π»). 

Στην ερώτηση σε βοηθάει κάτι να αποφάσεις ποια λέξη πρέπει να βάλεις κάθε 

φορά από τα 60 νήπια τα 22 νήπια απάντησαν ότι τα βοηθάει η ύπαρξη διαφορετικών 

γραμμάτων, τα 12 δεν τα βοηθάει τίποτα (συγκεκριμένα το νήπιο 31 είπε «δεν με 

βοηθάει τίποτα»), τα 11 το πλήθος των γραμμάτων, τα 7 δηλώνουν άγνοια σχετικά με 

τι τα βοηθάει και 4 αντίστοιχα τα βοηθάει η λέξη και η εικόνα με τη λέξη 

(συγκεκριμένα το νήπιο 23 ανέφερε «με βοηθάει και η εικόνα και η λέξη …βλέπω 

την εικόνα τη λέξη και λέω ποια είναι η σωστή»). 
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Στην κατηγορία εξάσκηση-επανάληψη τα νήπια κλήθηκαν να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις «Όταν η κυρία εξηγεί πώς θα κάνετε τις ασκήσεις δείχνει τις λέξεις 

που διαβάζει. Εσύ προσέχεις και ακούς πώς τις διαβάζει; Αν ναι, επαναλαμβάνεις 

σιωπηλά την κάθε λέξη όταν την ακούς;». Από τα 60 νήπια τα 44 απάντησαν σχετικά 

με την προσοχή την ώρα της διδασκαλίας και τη σιωπηλή επανάληψη (συγκεκριμένα 

το νήπιο 25 είπε «ναι προσέχω και τις λέω για να τις μάθω»), τα 11 σχετικά με την 

προσοχή την ώρα διδασκαλίας και τη μη σιωπηλή επανάληψη (συγκεκριμένα το 

νήπιο 33 είπε «προσέχω αλλά δεν τις λέω, γιατί δεν θέλω») και 5 σχετικά με τη μη 

προσοχή την ώρα διδασκαλίας και τη μη σιωπηλή επανάληψη. 

Στην κατηγορία πρόβλεψη-αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης τα νήπια 

κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση «Αν ξέρουν τι θα κάνουν όταν βλέπουν τις 

ασκήσεις; Αν ναι, τι τα βοηθάει να καταλάβουν;». Τα 36 απάντησαν ότι έχουν γνώση 

των γλωσσικών δοκιμασιών λόγω διδασκαλίας (συγκεκριμένα το νήπιο 51 είπε «ξέρω 

τι θα κάνω, γιατί προσέχω αυτά που λέει η κυρία»), τα 9 ότι δεν έχουν γνώση των 

γλωσσικών δοκιμασιών λόγω μη προσοχής την ώρα της διδασκαλίας (συγκεκριμένα 

το νήπιο 32 είπε «δεν ξέρω δεν ξέρω δεν προσέχω»), τα 8 ότι έχουν γνώση των 

γλωσσικών δοκιμασιών, αλλά δηλώνουν άγνοια τι τα βοηθάει και τα 7 ότι έχουν 

γνώση των γλωσσικών δοκιμασιών λόγω πρότερης εμπειρίας (συγκεκριμένα το νήπιο 

25 είπε «ξέρω … μοιάζουν με κάτι άλλα που κάναμε»). 

Στην κατηγορία πρότερη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον αρχικά τέθηκε η 

ερώτηση στα νήπια αν «παίζουν» με τον πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων στη 

γωνιά της ανάγνωσης. Από τα 60 νήπια τα 25 απάντησαν ότι «παίζουν» με τον 

πίνακα αναφοράς στη γωνιά της ανάγνωσης με τον/η φίλο/η τους (συγκεκριμένα το 

νήπιο 52 είπε «παίζω με τη φίλη μου τη Μαρία βρίσκουμε λέξεις»), τα 24 ότι δεν 

«παίζουν» με τον πίνακα αναφοράς στη γωνιά ανάγνωσης και τα 11 ότι «παίζουν» με 

τον πίνακα αναφοράς στη γωνιά ανάγνωσης μόνα τους (συγκεκριμένα το νήπιο 25 

είπε «παίζω μόνη το πρωί»). Έπειτα, ρωτήθηκαν αν «παίζουν» με τις καρτέλες 

ομόηχων λέξεων στη γωνιά της γραφής. Τα 28 απάντησαν ότι «παίζουν» με τις 

καρτέλες ομόηχων λέξεων στη γωνιά της γραφής με τον/η φίλο/η (συγκεκριμένα το 

νήπιο 21 είπε «όταν παίζω στη γραφή παίζω πάντα με τη φίλη μου»), τα 22 ότι δεν 

«παίζουν» με τις καρτέλες ομόηχων λέξεων στη γωνιά της γραφής και τα 10 ότι 

«παίζουν» με τις καρτέλες λέξεων στη γωνιά της γραφής μόνα τους (συγκεκριμένα το 

νήπιο 25 είπε «γράφω τις λέξεις μόνη μου»).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Αποτελέσματα πρώτου θεματικού άξονα: Γνωστικές Στρατηγικές 

 

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 
Κατηγορίες   Κωδικοί 

1. Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας 

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη παρατήρηση εικόνας 

34 (56,7%) 
ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη «ανάγνωση» λέξης 

26 (43,3%) 

2. Παρατήρηση εικόνας ΔΑΠΑΝΤΠΔΕΙ= Διαφορετική απεικόνιση αντικειμένων ή προσώπων δύο 

εικόνων 12 (20%) 
ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου εικόνας 37 (61,7%) 
ΠΕΕΙΤΑΥΕΝΛ= Περιγραφή εικόνας ταυτόχρονη ένωση με λέξη 2 (3,3%) 
ΤΔΠ= Τίποτα δεν παρατηρεί 3 (5%) 
ΑΓΤΠ= Άγνοια τι παρατηρεί 6 (10%) 

 

3. Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης  

ΛΣΧΕΙ= Λέξη ως σχέδιο εικόνα 6 (10%) 
ΛΑΘΜΓΡΤΟΝ= Λέξη ως άθροισμα μεμονωμένων γραμμάτων ταυτόχρονη 

ονομασία τους 5 (8,3%) 
ΑΝΛ= Ανάγνωση λέξεων 3 (5%) 
ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 15 (25%) 
ΠΑΠΦΔΛ= Παρουσία/απουσία φθόγγου στις δύο λέξεις 6 (10%)  
ΑΠΠΦΕΝΤΥΠΚΔΛ= Απουσία/παρουσία φθόγγου, εναλλαγή τόνου, 

ύπαρξη κεφαλαίου γράμματος δύο λέξεων 2 (3,3%)  
ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο λέξεων 15 (25%)  
ΑΓΤΑΝΛ= Άγνοια τρόπου αναγνώρισης λέξεων 8 (13,3%)  
ΑΠΛΠΓΡ= Απόφαση λόγω πλήθους γραμμάτων 11 (18,3%)  
ΑΠΛΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 22 (36,7%) 
ΑΠΛΛ= Απόφαση λόγω λέξης 4 (6,7%)  
ΑΠΛΕΙΛ= Απόφαση λόγω εικόνας λέξης 4 (6,7%)  
ΑΠΧΒ= Απόφαση χωρίς βοήθεια 12 (20%)  
ΑΓΤΡΑΠ= Άγνοια τρόπου απόφασης 7 (11,7%) 

4. Εξάσκηση-επανάληψη ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή επανάληψη 44 (73,3%)  
ΠΡΩΡΔΜΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας μη σιωπηλή επανάληψη 11 

(18,3%)  
ΜΠΡΩΡΔΜΣΕΠ= Μη προσοχή ώρα διδασκαλίας μη σιωπηλή επανάληψη 

5 (8,3%)  

5. Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης 

ΓΝΓΛΔΛΠΡΕΜ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω πρότερης εμπειρίας 

7 (11,7%) 
ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω διδασκαλίας 36 (60%) 
ΜΓΝΓΛΔΛΜΠΡΩΡΔ= Μη γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω μη 

προσοχής ώρα διδασκαλίας 9 (15%) 
ΓΝΓΔΑΓΤΡ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών άγνοια λόγου 8 (13,3%)  

6. Πρότερη αλληλεπίδραση 

με το περιβάλλον 

ΠΠΙΑΓΑΝΜ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά ανάγνωσης 

μόνος/η 11 (18,3%) 
ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά ανάγνωσης με 

φίλο/η 25 (41,6%) 
ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά ανάγνωσης 

24 (40%) 
ΠΚΛΓΓΡ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά γραφής μόνος/η 10 

(16,7%)  
ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά γραφής με φίλο/η 

28 (46,7%)  
ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά γραφής 22 

(36,7%) 
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Στην ερώτηση «Διαβάζεις πρώτα τη λέξη και ύστερα βλέπεις την εικόνα ή 

παρατηρείς πρώτα την εικόνα και μετά διαβάζεις τη λέξη;» ο έλεγχος x
2 

κατέδειξε 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της χρονικής σχέσης ανάγνωσης λέξης-

παρατήρησης εικόνας και του φύλου του νηπίου (x
2
=2,242, df=1, p=0,134<0,50). 

Ειδικότερα, ο ίδιος αριθμός αγοριών και κοριτσιών 28,3% «διαβάζουν» πρώτα τη 

λέξη και ύστερα παρατηρούν την εικόνα και περισσότερα κορίτσια 30% παρατηρούν 

πρώτα την εικόνα και έπειτα «διαβάζουν» τη λέξη παρά αγόρια 13,3%. 

Στην ερώτηση «Τι προσέχεις σε κάθε εικόνα;» ο έλεγχος x
2 

κατέδειξε 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της παρατήρησης κάθε εικόνας και του 

μορφωτικού επιπέδου του πατέρα (x
2
=8,312, df=4, p=0,081<0,50). Συγκεκριμένα 

περισσότερα νήπια που ο πατέρας τους έχει ανώτατο μορφωτικό επίπεδο 13,3% 

παρατηρούν τη διαφορετική απεικόνιση αντικειμένων ή προσώπων των δύο εικόνων 

παρά νήπια που ο πατέρας τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 6,7%, 

περισσότερα νήπια που ο πατέρας τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 

43,3% παρατηρούν το αντικείμενο ή το πρόσωπο της εικόνας παρά νήπια που ο 

πατέρας τους έχει ανώτατο μορφωτικό επίπεδο 18,3%, περισσότερα νήπια που ο 

πατέρας τους έχει ανώτατο μορφωτικό επίπεδο 3,3% περιγράφουν την εικόνα και 

ταυτόχρονα την ενώνουν με τη λέξη και κανένα νήπιο που ο πατέρας τους έχει 

μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης, περισσότερα νήπια που ο πατέρας τους έχει 

μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 3,3% δεν παρατηρούν τίποτα παρά νήπια που 

ο πατέρας τους έχει ανώτατο μορφωτικό επίπεδο 1,7%, ο ίδιος αριθμός νηπίων που ο 

πατέρας τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης 3% έχουν 

άγνοια τι παρατηρούν. 

Στην ερώτηση «Όταν βλέπεις τις ασκήσεις ξέρεις τι θα κάνεις;» ο έλεγχος x
2 

κατέδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της πρότερης γνώσης των γλωσσικών 

δοκιμασιών και φύλου του νηπίου (x
2
=6,359, df=3, p=0,095<0,50). Συγκεκριμένα 

περισσότερα κορίτσια 10% έχουν γνώση των γλωσσικών δοκιμασιών λόγω πρότερης 

εμπειρίας παρά αγόρια 1,7%, περισσότερα κορίτσια 38,3% έχουν γνώση των 

γλωσσικών δοκιμασιών λόγω διδασκαλίας παρά αγόρια 21,7%, περισσότερα αγόρια 

10% δεν έχουν γνώση των γλωσσικών δοκιμασιών λόγω μη προσοχής την ώρα 

διδασκαλίας παρά κορίτσια 5% και περισσότερα αγόρια 8,3% έχουν γνώση των 

γλωσσικών δοκιμασιών αλλά άγνοια λόγου παρά κορίτσια 5%. 
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Στην ερώτηση «Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων «παίζεις» 

με τον πίνακα αναφοράς των ομόηχων λέξεων που βρίσκεται στη γωνιά τις 

ανάγνωσης;» ο έλεγχος x
2 

κατέδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του 

«παιχνιδιού» με τον πίνακα αναφοράς στη γωνιά της ανάγνωσης και του μορφωτικού 

επιπέδου της μητέρας (x
2
=1,911, df=2, p=0,385<0,50). Συγκεκριμένα περισσότερα 

νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 11,7% παίζουν 

μόνα τους στη γωνιά της ανάγνωσης με τον πίνακα αναφοράς παρά νήπια που η 

μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης 6,7%, περισσότερα 

νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 26,7% δεν 

παίζουν στη γωνιά της ανάγνωσης με τον πίνακα αναφοράς παρά νήπια που η μητέρα 

τους έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης 13,3%, περισσότερα νήπια που η 

μητέρα τους έχει ανώτατο μορφωτικό επίπεδο 21,7% παίζουν στη γωνιά της 

ανάγνωσης με τον πίνακα αναφοράς με τον φίλο τους παρά νήπια που η μητέρα τους 

έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 20%. 

Στην ερώτηση «Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων «παίζεις» 

με τις καρτέλες των ομόηχων λέξεων που υπάρχουν στη γωνιά της γραφής;» ο 

έλεγχος x
2 

κατέδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του «παιχνιδιού» με τις 

καρτέλες ομόηχων λέξεων στη γωνιά της γραφής και του μορφωτικού επιπέδου της 

μητέρας (x
2
=4,344, df=2, p=0,114<0,50). Ειδικότερα, περισσότερα νήπια που η 

μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 15% παίζουν στη γωνιά της 

γραφής μόνα παρά νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτατης 

εκπαίδευσης 6,7%, περισσότερα νήπια που μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο 

μέσης εκπαίδευσης παίζουν στη γωνιά της γραφής με φίλο 28,3% παρά νήπια που η 

μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης 13,3% και περισσότερα 

νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης 21,7% δεν 

παίζουν στη γωνιά της γραφής με τις καρτέλες ομόηχων λέξεων παρά νήπια που 

έχουν μητέρα με μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 15%. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Διαφοροποιήσεις φύλου, μορφωτικού επιπέδου πατέρα και μητέρας σχετικά με τον 

πρώτο θεματικό άξονα 

Η χρονική σχέση λέξης εικόνας εξαρτάται από το φύλο του νηπίου 

 ΠΡ.ΑΝ 

Λ.ΥΣ.ΠΑΡ.ΕΙΚ. 
ΠΡ.ΠΑΡ.ΕΙΚ.ΥΣ.ΑΝ.Λ. 

x
2
=2,242, df=1, 

p=0,134<0,50 Αγόρι 28,3% 13,3% 
Κορίτσι 28,3% 30% 
Η παρατήρηση κάθε εικόνας εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 



59 

 

 Δ.ΑΠ.ΑΝΤ.ΠΡ.

Δ.ΕΙΚ. 
ΑΠ.ΑΝΤ.ΠΡ. 

ΕΙΚ.Λ. 
Λ.ΕΙΚ.Τ.ΕΝ.

Λ 
Τ.Δ.Π. ΑΓ. ΤΙ Π. 

x
2
=8,312, df=4, 

p=0,081<0,50 
Μέση 

Εκπαίδευση 
6,7% 43,3% 0% 3,3% 3% 

Ανώτατη 

Εκπαίδευση 
13,3% 18,3% 3,35% 1,7% 3% 

Η πρόβλεψη των γλωσσικών δοκιμασιών εξαρτάται από το φύλο του νηπίου 

 ΓΝ.ΑΣ.Λ 

ΠΡ.ΕΜΠ. 
ΓΝ.ΑΣ.Λ.ΠΡΟΣ.

ΩΡ.Δ. 
ΜΗ ΓΝ.ΑΣ.ΜΗ 

ΠΡΟΣ.ΩΡ.Δ. 
ΓΝ.ΓΛ.Δ.ΑΓ.Λ. 

x
2
=6,359, df=3, 

p=0,095<0,50 Αγόρι 1,7% 21,7% 10% 8,3% 
Κορίτσι 10% 38,3% 5% 5% 
Το παιχνίδι στη γωνιά της ανάγνωσης με τον πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων εξαρτάται από το 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

 Π.ΠΙΝ.ΑΝ.

Γ.ΑΝΑΓ.Μ. 
ΜΗ Π.ΠΙΝ.ΑΝ. 

Γ.ΑΝΑΓ. 
Π.ΠΙΝ.ΑΝ. 

Γ.ΑΝΑΓ.Φ. 

x
2
=1,911, df=2, p=0,385<0,50 

Μέση 

Εκπαίδευση 
11,7% 26,7% 20% 

Ανώτατη 

Εκπαίδευση 
6,7% 13,3% 21,7% 

Το παιχνίδι στη γωνιά της γραφής με τις καρτέλες ομόηχων λέξεων εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο 

της μητέρας  

 Π.Κ.Λ. 

Γ.ΓΡ.Μ. 
Π.Κ.Λ.Γ.ΓΡ.Φ. ΜΗ Π.Κ.Λ. 

Γ.ΓΡ. 

x
2
=4,344, df=2, p=0,114<0,50 

Μέση 

Εκπαίδευση 
15% 28,3% 15% 

Ανώτατη 

Εκπαίδευση 
6,7% 13,3% 21,7% 
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6.2.2 Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές στρατηγικές 

Στην κατηγορία χρήση υλικών τα νήπια κλήθηκαν να απαντήσουν στην 

ερώτηση «Όταν κάνεις τις ασκήσεις και δεν θυμάσαι κάποια/ες λέξη/εις 

χρησιμοποιείς τον πίνακα αναφοράς;». Από τα 60 νήπια τα 52 απάντησαν θετικά και 

τα 8 αρνητικά. Στην ερώτηση «Όταν κάνεις τις ασκήσεις και δεν θυμάσαι κάποια/ες 

λέξη/εις χρησιμοποιείς τις καρτέλες με τις ονομασίες των λέξεων;». Από τα 60 νήπια 

τα 48 απάντησαν θετικά και τα 12 αρνητικά. 

Στην κατηγορία χρήση άλλων τρόπων τέθηκε η ερώτηση «Κάνεις κάτι άλλο 

για να θυμηθείς τη λέξη; Αν ναι, τι κάνεις;». Τα 33 νήπια απάντησαν ότι δεν κάνουν 

κάτι άλλο, τα 8 ότι προσπαθούν να θυμηθούν τη διδασκαλία (συγκεκριμένα το νήπιο 

56 είπε «προσπαθώ να θυμηθώ τι είπε η κυρία»), τα 6 ότι συνδυάζουν την εικόνα με 

τη λέξη, τα 5 ότι διαβάζουν τις λέξεις και 4 αντίστοιχα ότι παρατηρούν τον φίλο τους 

(συγκεκριμένα το νήπιο 19 είπε «βλέπω τι κάνει η φίλη μου και το κάνω κι εγώ») και 

ότι σκέφτονται (συγκεκριμένα το νήπιο 18 είπε «σκέφτομαι τη λέξη… σκέφτομαι και 

μετά τη βρίσκω»). 

Στην κατηγορία μάντεμα λέξεων και στην ερώτηση αν μαντεύουν ποια λέξη 

είναι η σωστή όταν δεν τη θυμούνται από τα 60 νήπια τα 45 απάντησαν ότι τη 

μαντεύουν και τα 15 ότι δεν τη μαντεύουν και επιλέγουν την απάντηση τυχαία 

(συγκεκριμένα το νήπιο 26 είπε «δεν τη μαντεύω τη βάζω στην τύχη»). Τα 45 νήπια 

τα οποία απάντησαν θετικά σχετικά με το μάντεμα των λέξεων ρωτήθηκαν πώς 

μαντεύουν τη λέξη. Τα 13 απάντησαν ότι τη μαντεύουν από την εικόνα, τα 12 από 

κάποια γράμματα, 6 αντίστοιχα από ένα γράμμα, από την ανάγνωση και δηλώνουν 

άγνοια πώς τη μαντεύουν (συγκεκριμένα το νήπιο 22 είπε «τη μαντεύω αλλά δεν 

ξέρω πώς») και 2 από ολόκληρη τη λέξη.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Αποτελέσματα δεύτερου θεματικού άξονα: Μνημονικές Στρατηγικές 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7. Χρήση υλικών ΧΡΠΙΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 52(86,7%) 
ΜΧΡΠΙΑΟΜΛ= Μη χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 8 (13,3%) 
ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 48 (80%) 
ΜΧΡΚΟΜΛ= Μη χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 12 (20%) 

8. Χρήση άλλων 

τρόπων  

ΧΡΑΛΤΡΕΝΣΚ= Χρήση άλλου τρόπου ενεργοποίηση σκέψης 4(6,7%) 
ΧΡΑΛΤΡΑΝΛ= Χρήση άλλου τρόπου ανάγνωση λέξεων 5 (8,3%) 
ΧΡΑΛΤΡΠΡΑΝΔ= Χρήση άλλου τρόπου προσπάθεια ανάκλησης 

διδασκαλίας 8 (13,3%) 
ΧΡΑΛΤΡΠΦ= Χρήση άλλου τρόπου παρατήρηση φίλου/ης 4 (6,7%) 
ΧΡΑΛΤΡΣΕΙΛ= Χρήση άλλου τρόπου συνδυασμός εικόνας λέξης 6 (10%) 
ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 33 (55%) 
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9. Μάντεμα λέξεων        ΜΜΑΛ= Μη μάντεμα λέξης 15 (25%) 
ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 15 (100%) 
ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 45 (75%) 
ΜΑΛΒΕΙ= Μάντεμα λέξης με βοήθεια εικόνας 13 (21,7%) 
ΜΑΛΛΟΛ= Μάντεμα λέξης λέξη ως ολότητα 2 (3,3%) 
ΜΑΛΚΓΡ= Μάντεμα λέξης από κάποια γράμματα 12 (20%) 
ΜΑΛΕΝΓΡ= Μάντεμα λέξης από ένα γράμμα 6 (10%) 
ΜΑΛΑΓΤΡ= Μάντεμα λέξης άγνοια ονομασίας τρόπου 6 (10%) 
ΜΜΑΛΑΝ= Μη μάντεμα λέξης λόγω ανάγνωσής της 6 (10%)  

 

Στην ερώτηση «Όταν κάνεις τις ασκήσεις και δεν θυμάσαι κάποια/ες λέξη/εις 

τη/ις χρησιμοποιείς τον πίνακα αναφοράς για να τη/ις θυμηθείς;» ο έλεγχος x
2 

κατέδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της χρήσης του πίνακα αναφοράς και 

του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα (x
2 

=3,068, df=1, p=0,080<0,50). Συγκεκριμένα 

περισσότερα νήπια που ο πατέρας τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 

60% χρησιμοποιούν τον πίνακα αναφοράς για να θυμηθούν μία λέξη κατά τη 

διάρκεια των ασκήσεων παρά νήπια που ο πατέρας τους έχει μορφωτικό επίπεδο 

ανώτατης εκπαίδευσης 26,7%.  

Στην ερώτηση «Όταν κάνεις τις ασκήσεις και δεν θυμάσαι κάποια/ες λέξη/εις 

χρησιμοποιείς τις καρτέλες με τις ονομασίες των ομόηχων λέξεων;» ο έλεγχος x
2 

κατέδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της χρήσης τους και του φύλου (x
2 

=6,857, df=1, p=0,009<0,50). Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι περισσότερα κορίτσια 

53,3% απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τις καρτέλες ομόηχων λέξεων για να θυμηθούν 

κάποια λέξη όταν κάνουν τις ασκήσεις παρά αγόρια 26,7%. 

Στην ερώτηση «Κάνεις κάτι άλλο για να θυμηθείς μία λέξη;» ο έλεγχος x
2 

κατέδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της χρήσης άλλων τρόπων ανάκλησης 

μίας λέξης και του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας (x
2 

=4,429, df=5, 

p=0,489<0,50). Συγκεκριμένα ο ίδιος αριθμός νηπίων που η μητέρα τους έχει 

μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης και ανώτατης 3,3% κάνουν χρήση άλλου 

τρόπου-ενεργοποίηση σκέψης, περισσότερα νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό 

επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης 5% κάνουν χρήση άλλου τρόπου-ανάγνωση λέξης 

παρά νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 3,3%, 

περισσότερα νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 

κάνουν χρήση άλλου τρόπου-προσπάθεια ανάκλησης διδασκαλίας 11,7% παρά νήπια 

που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης 1,7%, 

περισσότερα νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 

κάνουν χρήση άλλου τρόπου-παρατήρηση φίλου/ης 5% παρά νήπια που η μητέρα 
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τους έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης 1,7%, ο ίδιος αριθμός νηπίων 

που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης 5% 

κάνουν χρήση άλλου τρόπου-συνδυασμό εικόνας και λέξης και περισσότερα νήπια 

που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 30% δεν κάνουν 

χρήση άλλου τρόπου παρά νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο 

ανώτατης εκπαίδευσης 25%. 

Όσον αφορά το μάντεμα λέξεων ο έλεγχος x
2 

κατέδειξε στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας και του μαντέματος λέξεων (x
2 

=8,251, df=1, p=0,004,<0,50). Συγκεκριμένα περισσότερα νήπια που η μητέρα τους 

έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 51,7% μαντεύουν τη λέξη παρά νήπια 

που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης 23,3%. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Διαφοροποιήσεις φύλου, μορφωτικού επιπέδου πατέρα και μητέρας σχετικά με τον 

δεύτερο θεματικό άξονα 

Η χρήση του πίνακα αναφοράς για την ανάκληση μίας λέξης εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο του 

πατέρα 

 ΧΡ. Π.ΑΝ. ΜΗ Π.ΑΝ. 
x

2 
=3,068, df=1, 

p=0,080<0,50 
Μέση Εκπαίδευση 60% 5% 
Ανώτατη Εκπαίδευση 26,7% 8,3% 
Η χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων για την ανάκληση μίας λέξης εξαρτάται από το φύλο των νηπίων 

 ΧΡ.ΟΜ.Κ. ΜΗ ΧΡ.ΟΜ.Κ. 
x

2
=6,857, df=1, 

p=0,009<0,50 
Αγόρι 26,7% 15% 
Κορίτσι 53,3% 5% 
Η χρήση άλλου τρόπου ανάκλησης λέξης εξαρτάται από τα μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

 ΧΡ. 

ΑΛ.ΤΡ. 

ΕΝ.ΣΚ. 

ΧΡ.ΑΛ.ΤΡ. 
ΑΝΑΓΝ.Λ. 

ΧΡ.ΑΛ.ΤΡ. 
ΑΝ. Δ. 

ΧΡ.ΑΛ.ΤΡ. 
Π.Φ. 

ΧΡ.ΑΛ.ΤΡ. 
ΣΥΝ. 

ΕΙΚ.Λ. 

ΜΗ 

ΧΡ.ΑΛ. 

ΤΡ. 
x

2
=4,429, df=5, 

p=0,489<0,50 
Μέση 

Εκπαίδευση 
3,3% 3,3% 11,7% 5% 5% 30% 

Ανώτατη 

Εκπαίδευση 
3,3% 5% 1,7% 1,7% 5% 25% 

Το μάντεμα ομόηχων λέξεων εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

 ΜΑ.Λ. ΜΗ ΜΑ.Λ. 
x

2
=8,251, df=1, 

p=0,004<0,50 
Μέση Εκπαίδευση 51,7% 6,7% 
Ανώτατη Εκπαίδευση 23,3% 18,3% 

 

6.2.3 Θεματικός άξονας Γ: Κοινωνικές στρατηγικές 

Στην κατηγορία αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια εξηγήσεων τέθηκε η 

ερώτηση «Όταν η κυρία σας εξηγεί πώς θα κάνετε την άσκηση και εσύ δεν 

καταλαβαίνεις ρωτάς τους συμμαθητές σου;». Από τα 60 νήπια τα 43 απάντησαν 

θετικά και τα 12 αρνητικά. Στην ερώτηση «Όταν η κυρία σας εξηγεί πώς θα κάνετε 
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την άσκηση και εσύ δεν καταλαβαίνεις ρωτάς την κυρία;». Υπήρξαν 47 θετικές 

αναφορές και 8 αρνητικές. Υπήρξαν και 5 αναφορές σχετικά με τη μη αλληλεπίδραση 

κατά τη διάρκεια των εξηγήσεων των ασκήσεων με τους συμμαθητές και την κυρία 

(συγκεκριμένα το νήπιο 40 είπε «δεν ρωτάω κανέναν»). 

Στην κατηγορία αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια επίτευξης των γλωσσικών 

δοκιμασιών και στην ερώτηση «Όταν κάνεις τις ασκήσεις και δεν ξέρεις την 

απάντηση ζητάς τη βοήθεια της κυρίας;». Οι θετικές αναφορές ήταν 48 και οι 

αρνητικές 12. Στην ερώτηση όταν κάνεις τις ασκήσεις και δεν ξέρεις την απάντηση 

ζητάς τη βοήθεια του φίλου σου από τα 60 νήπια τα 47 απάντησαν θετικά και τα 13 

αρνητικά. Στην ερώτηση όταν δεν είσαι σίγουρος για κάτι ζητάς από τον συμμαθητή 

σου να σου πει το σωστό υπήρξαν 48 θετικές απαντήσεις και 12 αρνητικές. Στην 

αντίστοιχη ερώτηση σχετικά με το αν ζητάνε βοήθεια από την κυρία υπήρξαν 49 

θετικές αναφορές και 11 αρνητικές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Αποτελέσματα τρίτου θεματικού άξονα: Κοινωνικές Στρατηγικές 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10. Αλληλεπίδραση 

κατά τη διάρκεια 

εξηγήσεων 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 43 (71,7%) 

ΜΚΜΕΡΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στον συμμαθητή 12 (20%) 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 47 (78,3%) 

ΜΚΜΕΡΚ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία 8 (13,3%) 

ΜΚΜΕΡΚΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία και συμμαθητή 5 

(8,3%) 

11. Αλληλεπίδραση 

κατά τη διάρκεια 

επίτευξης των 

γλωσσικών 

δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από κυρία 48 (80%) 

ΑΓΑΠΜΖΒΚ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας από κυρία 12 (20%) 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από φίλο/η 47 (78,3%) 

ΑΓΑΠΜΖΒΦ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας από φίλο 13 (21,7%) 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση ζήτηση βοήθειας από 

συμμαθητή/ές 48 (80%) 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη ζήτηση βοήθειας από 

συμμαθητή/ές 12 (20%) 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 49 (81,7%) 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη ζήτηση βοήθειας 

από κυρία 11 (18,3%) 

 

Στην ερώτηση «Όταν η κυρία σας εξηγεί πώς θα κάνετε την άσκηση και εσύ 

δεν καταλαβαίνεις, ρωτάς την κυρία;» ο έλεγχος x
2
 κατέδειξε στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ της παραπάνω ερώτησης και του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα 

(x
2
=6,794, df= 2, p=0,033<0,50). Ειδικότερα, περισσότερα νήπια που ο πατέρας τους 

έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 56,7% ζητάνε τη βοήθεια της κυρίας 
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κατά τη διάρκεια εξηγήσεων όταν δεν καταλαβαίνουν παρά νήπια που ο πατέρας τους 

έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης 21,7%. 

Στην ερώτηση «Όταν δεν είσαι σίγουρος για κάτι ζητάς από την κυρία να σου 

πει το σωστό;» ο έλεγχος x
2
 κατέδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

παραπάνω ερώτησης και του φύλου του νηπίου (x
2
=5,346, df= 1, p=0,021<0,50). 

Συγκεκριμένα περισσότερα κορίτσια ζητάνε από την κυρία να τα υποδείξει το σωστό 

όταν δεν είναι σίγουρα 53,3% παρά αγόρια 28,3%. 

Στην ερώτηση «Όταν κάνεις τις ασκήσεις και δεν ξέρεις την απάντηση ζητάς 

τη βοήθεια της κύριας;» ο έλεγχος x
2
 κατέδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

της ερώτησης και του φύλου του νηπίου (x
2
=6,857, df= 1, p=0,009<0,50). 

Ειδικότερα, περισσότερα κορίτσια 53,3% ζητάνε τη βοήθεια της κυρίας όταν δεν 

ξέρουν την απάντηση κατά τη διάρκεια επίτευξης των ασκήσεων παρά αγόρια 26,7%. 

 

Πίνακας 8 Διαφοροποιήσεις φύλου και μορφωτικού επιπέδου πατέρα σχετικά με τον τρίτο 

θεματικό άξονα. 

Η ερώτηση στην κυρία κατά τη διάρκεια των εξηγήσεων εξαρτάται από το μορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα 

 ΕΡ. Κ. ΜΗ ΕΡ.Κ. 

x
2
=6,794, df= 2, 

p=0,033<0,50 
Μέση Εκπαίδευση 56,7% 8,3% 
Ανώτατη 

Εκπαίδευση 
21,7% 13,3% 

Η ζήτηση απάντησης από την κυρία όταν δεν είναι σίγουρο για κάτι εξαρτάται από το 

φύλο του νηπίου 

 ΜΗ Σ. ΖΗΤ. 

ΑΠΑΝΤ. ΚΥΡ. 
ΜΗ Σ. ΜΗ ΖΗΤ. 

ΑΠΑΝΤ. ΚΥΡ. x
2
=5,346, df= 1, 

p=0,021<0,50 Αγόρι 28,3%. 13,3% 
Κορίτσι 53,3% 5% 
Η ζήτηση απάντησης από την κυρία όταν δεν τη γνωρίζει εξαρτάται από το φύλο του 

νηπίου 

 ΜΗ ΓΝ. ΖΗΤ 

ΑΠΑΝΤ ΚΥΡ. 
ΜΗ. ΓΝ. ΜΗ ΖΗΤ 

ΑΠΑΝΤ ΚΥΡ 
 

x
2
=6,857, df=1, 

p=0,009<0,50 
Αγόρι 26,7% 15% 
Κορίτσι 53,3% 5% 

 

6.2.4 Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές στρατηγικές 

Στην κατηγορία περιγραφή συναισθημάτων κατά τη διάρκεια μη γνώσης της 

σωστής απάντησης τέθηκε η παρακάτω ερώτηση στα νήπια «Όταν δεν ξέρεις ποια 

λέξη είναι η σωστή πώς νιώθεις;». Από τα 60 νήπια τα 29 εξέφρασαν θετικά 

συναισθήματα (συγκεκριμένα το νήπιο 43 είπε «νιώθω καλά»), τα 27 εξέφρασαν 
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αρνητικά συναισθήματα (συγκεκριμένα το νήπιο 2 είπε «νιώθω άσχημα …όχι καλά») 

και τα 4 δεν εξέφρασαν κανένα συναίσθημα. 

Στην κατηγορία αναφορά συναισθημάτων και στην ερώτηση λες στον φίλο 

σου αυτό που νιώθεις από τα 60 νήπια τα 43 απάντησαν θετικά και τα 6 αρνητικά. 

Στην αντίστοιχη ερώτηση σχετικά με την κυρία υπήρξαν 46 θετικές απαντήσεις και 3 

αρνητικές. Υπήρξαν και 11 αναφορές για τη μη έκφραση συναισθημάτων ως προς τον 

φίλο και την κυρία (συγκεκριμένα το νήπιο 14 είπε «δεν το λέω σε κανέναν ούτε στον 

φίλο μου ούτε στην κυρία»).  

Στην κατηγορία αντιμετώπιση δυσκολιών και στην ερώτηση όταν δεν ξέρεις 

ποια λέξη να διαλέξεις αφήνεις την ερώτηση και δεν την απαντάς ή προσπαθείς να 

βρεις την απάντηση από τα 60 νήπια τα 52 απάντησαν ότι προσπαθούν να τη βρούνε 

και τα 8 ότι δεν προσπαθούν. 

Στην κατηγορία περιγραφή συναισθημάτων ως προς την επίτευξη σωστών 

γλωσσικών δοκιμασιών τα νήπια κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση όταν 

κάνεις την άσκηση σωστή πώς νιώθεις από τα 60 νήπια τα 54 εξέφρασαν θετικά 

συναισθήματα (συγκεκριμένα το νήπιο 16 είπε «νιώθω πολύ καλά υπέροχα») και τα 6 

δεν εξέφρασαν κάποιο συναίσθημα.  

 

Πίνακας 9 Αποτελέσματα τέταρτου θεματικού άξονα: Συναισθηματικές στρατηγικές 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12. Περιγραφή 

συναισθημάτων κατά τη 

διάρκεια μη γνώσης της 

σωστής απάντησης 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 29 (48,3%) 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 27 (45%) 

ΜΕΚΣ= Μη έκφραση συναισθημάτων 4 (6,7%) 

13. Αναφορά 

συναισθηματικής 

κατάστασης 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 46 (76,7%) 

ΜΠΣΚ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 3 (5%) 

ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 43 (71,7%) 

ΜΠΕΣΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 6 (10%) 

ΜΠΕΣΚΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία και φίλο 

11 (18,3%) 

14. Αντιμετώπιση 

δυσκολιών 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 52 (86,7%) 

ΜΠΡΟΣΕΥΑ= Μη προσπάθεια εύρεσης απάντησης 8 (13,3%) 

15. Περιγραφή 

συναισθημάτων ως προς 

την επίτευξη σωστών 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 54 (90%) 

ΜΕΚΣ= Μη έκφραση συναισθημάτων 6 (10%) 

 

 

Στην ερώτηση «Όταν δεν ξέρεις ποια λέξη είναι η σωστή πώς νιώθεις;» ο 

έλεγχος x
2
 κατέδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της έκφρασης 
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συναισθημάτων και του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας (x
2
=3,644, df=2, 

p=0,162<0,50). Συγκεκριμένα περισσότερα νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό 

επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 33,3% εκφράζουν θετικά συναισθήματα παρά νήπια που 

η μητέρα τους έχει ανώτατο μορφωτικό επίπεδο 15%, περισσότερα νήπια που η 

μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 23,3% εκφράζουν αρνητικά 

συναισθήματα παρά νήπια που η μητέρα τους έχει ανώτατο μορφωτικό επίπεδο 

21,7%, περισσότερα νήπια που η μητέρα τους έχει ανώτατο μορφωτικό επίπεδο 5% 

δεν εκφράζουν κάποιο συναίσθημα παρά νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό 

επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 1,7%. 

Στην ερώτηση «Όταν δεν ξέρεις ποια λέξη να διαλέξεις αφήνεις την ερώτηση 

και δεν την απαντάς ή προσπαθείς να βρεις την απάντηση;» ο έλεγχος x
2
 κατέδειξε 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της προσπάθειας εύρεσης της απάντησης όταν 

δεν τη γνωρίζει και του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας (x
2
=6,593, df=1, 

p=0,010<0,50). Ειδικότερα, περισσότερα νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό 

επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 45% προσπαθούν να βρούνε τη σωστή λέξη παρά νήπια 

που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης 41,7%. 

Στην ερώτηση «Όταν κάνεις την άσκηση σωστά πως νιώθεις;» ο έλεγχος x
2
 

κατέδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της έκφρασης συναισθημάτων των 

νηπίων και του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα (x
2
=2,939, df=1, p=0,086<0,50). 

Συγκεκριμένα περισσότερα νήπια που ο πατέρας τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης 

εκπαίδευσης 61,7% εξέφρασαν θετικά συναισθήματα όταν κάνουν την άσκηση 

σωστά παρά νήπια που ο πατέρας τους έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτατης 

εκπαίδευσης 28,3%, περισσότερα νήπια που ο πατέρας τους έχει μορφωτικό επίπεδο 

ανώτατης εκπαίδευσης 6,7% δεν εξέφρασαν κάποιο συναίσθημα όταν κάνουν την 

άσκηση σωστή παρά νήπια που ο πατέρας τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης 

εκπαίδευσης 3,3%. 

 

Πίνακας 10 Διαφοροποιήσεις μορφωτικού επιπέδου μητέρας και πατέρα σχετικά με τον τέταρτο 

θεματικό άξονα 

Η έκφραση συναισθημάτων όταν δεν γνωρίζουν τη σωστή απάντηση εξαρτάται από το 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

 ΕΚ.Θ.Σ. ΕΚ.ΑΡ.Σ. ΜΗ ΕΚ.Σ. 

x
2
=3,644, df=2, 

p=0,162<0,50 

Μέση 

Εκπαίδευση 
33,3% 23,3% 1,7% 

Ανώτατη 

Εκπαίδευση 
21,7% 21,7% 5% 
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Η προσπάθεια εύρεσης της σωστής απάντησης εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο 

της μητέρας 

 ΠΡ.ΕΥΡ.ΑΠ. ΜΗ ΠΡ.ΕΥΡ.ΑΠ. 

x
2
=6,593, df=1, 

p=0,010<0,50 
Μέση Εκπαίδευση 45% 13,3% 
Ανώτατη 

Εκπαίδευση 
41,7% 0% 

Η έκφραση συναισθημάτων όταν κάνουν την άσκηση σωστά εξαρτάται από το 

μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

 ΕΚ.Θ.Σ. ΜΗ ΕΚ.Σ. 

x
2
=2,939, df=1, 

p=0,086<0,50 
Μέση Εκπαίδευση 61,7% 3,3% 
Ανώτατη 

Εκπαίδευση 
28,3% 6,7% 

 

6.2.5 Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές στρατηγικές 

Στην κατηγορία αυτοαξιολόγηση τέθηκε το ερώτημα όταν τελειώσεις τις 

ασκήσεις και η κυρία σου δώσει το φύλλο εργασίας βλέπεις τις ερωτήσεις που έκανες 

σωστές και αυτές που έκανες λάθος. Από τα 60 νήπια τα 40 απάντησαν ότι βλέπουν 

τις σωστές και τις λανθασμένες απαντήσεις (συγκεκριμένα το νήπιο 3 είπε «τις βλέπω 

όλες τις σωστές και τις λάθος»), τα 11 ότι βλέπουν μόνο τις λανθασμένες απαντήσεις, 

τα 6 ότι δεν βλέπουν ούτε τις σωστές ούτε τις λανθασμένες απαντήσεις και τα 3 ότι 

βλέπουν μόνο τις σωστές.  

Στην κατηγορία τρόποι αντιμετώπισης του λάθους στα 51 νήπια τα οποία 

απάντησαν θετικά σχετικά με τον εντοπισμό των λανθασμένων απαντήσεων τέθηκε η 

ερώτηση «Όταν βλέπεις αυτήν που έκανες λάθος τι κάνεις;». Τα 45 απάντησαν ότι 

διορθώνουν το λάθος και τα 6 ότι δεν το διορθώνουν. Από τα 45 νήπια τα οποία 

απάντησαν θετικά σχετικά με τη διόρθωση των λαθών τα 34 αναφέρθηκαν στην 

άμεση διόρθωσή τους (συγκεκριμένα το νήπιο 31 είπε «αμέσως τα διορθώνω»), τα 5 

στη διόρθωση ύστερα από επιβεβαίωση με τον πίνακα αναφοράς (συγκεκριμένα το 

νήπιο 34 είπε «πηγαίνω στον πίνακα αναφοράς και βλέπω τη σωστή μετά τη 

διορθώνω»), τα 3 στη διόρθωση έπειτα από ζήτηση βοήθειας από την κυρία, τα 2 στη 

διόρθωση μετά από ζήτηση βοήθειας από τον φίλο τους και το 1 στη διόρθωση 

ύστερα από πολλαπλή ανάγνωση των λέξεων (συγκεκριμένα το νήπιο 27 είπε 

«διαβάζω πολλές φορές τις λέξεις για να βρω τη σωστή»). 

Στα 45 νήπια τέθηκε η ερώτηση αν προσπαθούν να καταλάβουν το λάθος 

τους. Τα 37 απάντησαν θετικά και τα 8 αρνητικά. Τα 37 νήπια που απάντησαν θετικά 

σχετικά με την προσπάθεια κατανόησης του λάθους ρωτήθηκαν τι κάνουν για να το 

καταλάβουν. 11 αντίστοιχα απάντησαν σχετικά με την παρατήρηση ένα προς ένα τα 

γράμματα της λέξης και σχετικά με την πολλαπλή παρατήρηση της λέξης 
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(συγκεκριμένα το νήπιο 20 είπε «βλέπω πολλές φορές τη λέξη και πάλι τη βλέπω 

μέχρι να την καταλάβω»), τα 8 σχετικά με την πολλαπλή παρατήρηση λέξεων, τα 4 

σχετικά με την ανάγνωση λέξεων και την ταυτόχρονη προσοχή εικόνων και τα 3 

δηλώνουν άγνοια του τρόπου κατανόησης του λάθους. 

Στα 37 νήπια τέθηκε η ερώτηση αν προσπαθούν να μην ξανακάνουν το ίδιο 

λάθος. Από αυτά τα 28 απάντησαν ότι προσπαθούν να μην το επαναλάβουν, ενώ τα 9 

ότι δεν προσπαθούν. Στα 28 νήπια τέθηκε το ερώτημα «Τι κάνεις για να μην 

επαναλάβεις το ίδιο λάθος;». Τα 19 απάντησαν ότι σκέφτονται τη σωστή απάντηση, 

τα 5 ότι σκέφτονται τη λανθασμένη απάντηση (συγκεκριμένα το νήπιο 55 είπε «σκέ-

φτομαι το λάθος για να μην το κάνω άλλη φορά») και 2 αντίστοιχα ότι προσπαθούν 

να διαγράψουν τη λανθασμένη απάντηση από το μυαλό τους (συγκεκριμένα το νήπιο 

8 είπε «προσπαθώ να βγάλω το λάθος από το μυαλό μου και να θυμάμαι μόνο το 

σωστό») και ότι έχουν άγνοια τι κάνουν. 

 

Πίνακας 11 Αποτελέσματα πέμπτου θεματικού άξονα: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16. Αυτοαξιολόγηση  ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων απαντήσεων 40 (66,7%)  

ΕΝΣΑΠ= Εντοπισμός σωστών απαντήσεων 3 (5%) 

ΕΝΛΑΠ= Εντοπισμός λανθασμένων απαντήσεων 11 (18,3%)  

ΜΕΝΣΛΑΠ= Μη εντοπισμός σωστών λανθασμένων απαντήσεων 6 

(10%)  

17. Τρόποι 

αντιμετώπισης του 

λάθους 

ΜΔΛΑΠ= Μη διόρθωση λανθασμένης απάντησης 6 (10%)  

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 45 (75%)  

ΑΔΛΑΠ= Άμεση διόρθωση λανθασμένης απάντησης 34 (56,7%)  

ΕΠΠΑΔΛΑΠ= Επιβεβαίωση από πίνακα αναφοράς διόρθωση 

λανθασμένης απάντησης 5 (8,3%) 

ΖΒΚΔΛΑΠ= Ζήτηση βοήθειας από κυρία διόρθωση λανθασμένης 

απάντησης 3 (5%)  

ΖΒΦΔΛΑΠ= Ζήτηση βοήθειας από φίλο διόρθωση λανθασμένης 

απάντησης 2 (3,3%)  

ΕΑΝΔΛ= Επαναλαμβανόμενη ανάγνωση λέξεων διόρθωση λάθους 1 

(1,7%) 

18. Αξιοποίηση του 

λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 37 (61,7%)  

ΜΠΡΚΛ= Μη προσπάθεια κατανόησης λάθους 8 (13,3%) 

ΑΝΛΤΠΡΕΙ= «Ανάγνωση» λέξεων ταυτόχρονη προσοχή εικόνων 4 

(6,7%)  
ΠΕΝΠΕΝΓΡΛ= Παρατήρηση ένα προς ένα γράμματα λέξης 11 (18,3%) 

ΠΟΛΠΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξης 11 (18,3%)  

ΠΟΛΠΔΛ= Πολλαπλή παρατήρηση δύο λέξεων 8 (13,3%)  

ΑΓΤΚ= Άγνοια τι κάνει 3 (5%) 
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ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 28 (46,7%)  

ΜΠΡΕΠΙΔΛ= Μη προσπάθεια επανάληψης ίδιου λάθους 9 (15%)  

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 19 (31,7%)  

ΣΚΛΑΠ= Σκέψη λανθασμένης απάντησης 5 (8,3%)  

ΠΡΔΛΑΠΜ= Προσπάθεια διαγραφής λανθασμένης απάντησης από το 

μυαλό 2 (3,3%) 

ΑΓΤΚ= Άγνοια τι κάνει 2 (3,3%) 

 

Στην ερώτηση «Όταν τελειώσεις τις ασκήσεις και η κυρία σου δώσει το 

φύλλο εργασίας βλέπεις τις ερωτήσεις που έκανες σωστές και αυτές που έκανες 

λάθος;» ο έλεγχος x
2 

κατέδειξε στατιστικά σημαντική μεταξύ του εντοπισμού 

σωστών και λανθασμένων απαντήσεων και του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας 

(x
2
=8,487, df=3, p=0,037<0,50). Ειδικότερα, περισσότερα νήπια που η μητέρα τους 

έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης 35% εντοπίζουν τις σωστές και 

λανθασμένες απαντήσεις παρά νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο 

μέσης εκπαίδευσης 31,7%, περισσότερα νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό 

επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 5% εντοπίζουν μόνο τις σωστές απαντήσεις και κανένα 

νήπιο που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης, 

περισσότερα νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 

11,7% εντοπίζουν μόνο τις λανθασμένες απαντήσεις παρά νήπια που η μητέρα τους 

έχει ανώτατο μορφωτικό επίπεδο 6,7%, περισσότερα νήπια που η μητέρα τους έχει 

μορφωτικό επίπεδο μέσης δεν εντοπίζουν τις σωστές και λανθασμένες απαντήσεις 

10% και κανένα νήπιο που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτατης 

εκπαίδευσης. 

Στην ερώτηση «Προσπαθείς να καταλάβεις γιατί το έκανες λάθος;» ο έλεγχος 

x
2
 κατέδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της προσπάθειας κατανόησης του 

λάθους και του φύλου του νηπίου (x
2
=4,966, df=1, p=0,026<0,50). Ειδικότερα, 

περισσότερα κορίτσια 55,6% προσπαθούν να κατανοήσουν το λάθος παρά αγόρια 

26,7%. 

Στην ερώτηση «Τι κάνεις για να μην επαναλάβεις το ίδιο λάθος;» ο έλεγχος x
2
 

κατέδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του τρόπου προσπάθειας μη 

επανάληψης του λάθους και του φύλου του νηπίου (x
2
=8,582, df=3, p=0,035<0,50). 

Συγκεκριμένα περισσότερα αγόρια 39,3% σκέφτονται τη σωστή απάντηση παρά 

κορίτσια 28,6%, μόνο τα κορίτσια 17,9% σκέφτονται τη λανθασμένη απάντηση και 

κανένα αγόρι και μόνο τα κορίτσια 7,1% αντίστοιχα προσπαθούν να διαγράψουν τη 
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λανθασμένη απάντηση από το μυαλό τους και δηλώνουν άγνοια του τρόπου, ενώ 

κανένα αγόρι. 

 

Πίνακας 12 Διαφοροποιήσεις φύλου και μορφωτικού επιπέδου μητέρας σχετικά με τον πέμπτο 

θεματικό άξονα 

Ο εντοπισμός σωστών και λανθασμένων απαντήσεων εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο 

της μητέρας 

 ΕΝΤ.Σ.Λ.ΑΠ. ΕΝΤ.Σ.ΑΠ. ΕΝΤ.Λ.ΑΠ. 
ΜΗ 

ΕΝΤ. Σ. 

Λ. ΑΠ. 
x

2
=8,487, df=3, 

p=0,037<0,50 
Μέση 

Εκπαίδευση 
31,7% 5% 11,7% 10% 

Ανώτατη 

Εκπαίδευση 
35% 0% 6,7% 0% 

Η προσπάθεια κατανόησης του λάθους εξαρτάται από το φύλο του νηπίου 

 ΠΡ. ΚΑΤ. Λ. ΜΗ ΠΡ. ΚΑΤ. Λ. 
x

2
=4,966, df=1, 

p=0,026<0,50 
Αγόρι 26,7% 13,3% 
Κορίτσι 55,6% 4,4% 
Ο τρόπος μη επανάληψης του ίδιου λάθους εξαρτάται από το φύλο του νηπίου 

 ΣΚ. Σ. ΑΠ. ΣΚ. Λ. ΑΠ. Δ.Λ. ΑΠ. Μ. ΑΓ. ΤΡ. 
x

2
=8,582, df=3, 

p=0,035<0,50 
Αγόρι 39,3% 0% 0% 0% 
Κορίτσι 28,6% 17,9% 7,1% 7,1% 
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7. Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων μας παρέχουν μια σαφή 

εικόνα σχετικά με την καταγραφή των σωστών απαντήσεων στις δύο γλωσσικές 

δοκιμασίες καθώς και με την καταγραφή στρατηγικών διάκρισης ομόηχων λέξεων 

των νηπίων. 

Οι περισσότερες σωστές απαντήσεις δόθηκαν συνολικά στα δύο τεστ για τα 

ζευγάρια που χαρακτηρίζονταν από ομοηχία μη ετυμολογική, ολική μη απόλυτη, στα 

οποία υπήρχε φωνητική ταύτιση, ετερογραφία και μορφοσυντακτική ταύτιση και 

συγκεκριμένα ανήκαν στη γραμματική κατηγορία των ουσιαστικών (π.χ. 

φύλλο/φύλο). Τα νήπια διέκριναν με μεγάλη επιτυχία τη σωστή απάντηση, όταν τα 

ζευγάρια των ομόηχων λέξεων αποτελούνταν από ουσιαστικά. Οι λιγότερες σωστές 

απαντήσεις δόθηκαν συνολικά στις δύο γλωσσικές δοκιμασίες για τα ζευγάρια που 

χαρακτηρίζονταν από ομοηχία μη ετυμολογική μερική, ήταν τονικά ελάχιστα 

ζευγάρια με εναλλαγή τόνου δίχως μορφοσυντακτική ταύτιση και ομογραφία και 

επρόκειτο για ουσιαστικό και επίθετο (π.χ. πόλη/πολλή). Η ύπαρξη λέξεων που 

ανήκαν σε διαφορετικές γραμματικές κατηγορίες -ουσιαστικό και επίθετο- και η 

ταυτόχρονη εναλλαγή τόνου φαίνεται ότι δυσκόλεψε ιδιαίτερα τα νήπια στην εύρεση 

της σωστής απάντησης. 

Όταν τα ζευγάρια των ομόηχων λέξεων ανήκαν στην ίδια κατηγορία -μη 

ετυμολογική ολική μη απόλυτη στα οποία υπήρχε φωνητική ταύτιση, ετερογραφία- 

αποτελούνταν από λέξεις που ανήκαν σε διαφορετικές γραμματικές κατηγορίες, όπως 

ουσιαστικό και αριθμητικό (π.χ. χείλια/χίλια) ή ουσιαστικό και ρήμα (π.χ. βάζο/βάζω) 

το ποσοστό των σωστών απαντήσεων που δόθηκαν ήταν αρκετά χαμηλό. Τα νήπια 

δυσκολεύτηκαν να βρουν τη σωστή απάντηση όταν τα ζευγάρια αποτελούνταν από 

λέξεις οι οποίες ανήκαν σε διαφορετικές γραμματικές κατηγορίες. 

Όταν τα ζευγάρια ανήκαν στην παραπάνω κατηγορία, αλλά επρόκειτο για δύο 

ουσιαστικά (π.χ. λύπη/λίπη) στη μια ερώτηση και δύο ρήματα (π.χ. κλίνω/κλείνω) 

στην άλλη οι περισσότερες σωστές απαντήσεις δόθηκαν για το ζευγάρι το οποίο 

αποτελούταν από ουσιαστικά. Τα νήπια ανταποκρίθηκαν με μεγαλύτερη επιτυχία, 

όταν τα ζευγάρια αποτελούνταν από ουσιαστικά σε σχέση με αυτά που αποτελούνταν 

από ρήματα. 
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Όταν τα ζεύγη των ομόηχων λέξεων ανήκαν στην προαναφερθείσα 

κατηγορία, αλλά αποτελούνταν από ουσιαστικό και κύριο όνομα (π.χ. μήλο/Μήλο) ή 

από επίρρημα και κύριο όνομα (π.χ. πάνω/Πάνο) το ποσοστό των σωστών 

απαντήσεων ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με αυτά που αποτελούνταν από ρήμα και 

κύριο όνομα (π.χ. έλυνα/Έλληνα). Τα νήπια ανταποκρίθηκαν με μεγαλύτερη επιτυχία 

όταν τα ζευγάρια αποτελούνταν από κύριο όνομα και ουσιαστικό ή επίρρημα σε 

σχέση με τα ζευγάρια που αποτελούνταν από κύριο όνομα και ρήμα. 

Στο τονικό ελάχιστο ζευγάρι με εναλλαγή τόνου –ομοηχία μη ετυμολογική 

μερική- που αποτελούταν από ουσιαστικό και επίθετο (π.χ. γέρος/γερός) δόθηκαν 

περισσότερες σωστές απαντήσεις σε σχέση με το ζευγάρι που αποτελούταν από 

ρήματα (π.χ. γέρνω/γερνώ). Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα νήπια 

ανταποκρίθηκαν με μεγαλύτερη επιτυχία όταν τα ζευγάρια αποτελούνταν από λέξεις 

που ανήκαν σε διαφορετικές γραμματικές κατηγορίες από ότι στην ίδια και επρόκειτο 

για ρήματα. 

Στο ελάχιστο ζευγάρι –ομοηχία μη ετυμολογική μερική- με εναλλαγή 

φθόγγου στην αρχική θέση (π.χ. δώρα/χώρα) δόθηκαν περισσότερες σωστές 

απαντήσεις από ότι στο ελάχιστο ζευγάρι με εναλλαγή φθόγγου στη μεσαία θέση (π.χ. 

φωλιά/φιλιά). Η εναλλαγή φθόγγου στην αρχική θέση διευκόλυνε περισσότερο τα 

νήπια στην επιλογή της σωστής λέξης από ότι στη μεσαία. 

Οι σωστές απαντήσεις ήταν περισσότερες στην κατηγορία ομοηχία μη 

ετυμολογική μερική για το τονικό ελάχιστο ζευγάρι με παρουσία φθόγγου στην 

αρχική θέση της δεύτερης λέξης στο αποτελούμενο από ρήματα ζευγάρι (π.χ. 

λες/κλαις) σε σχέση με το αποτελούμενο από ουσιαστικά ζευγάρι (π.χ. άστρο/κάστρο). 

Στην περίπτωση των ελάχιστων ζευγαριών τα νήπια ανταποκρίθηκαν με μεγαλύτερη 

επιτυχία όταν αυτά αποτελούνταν από ρήματα σε σχέση με αυτά που αποτελούνταν 

από ουσιαστικά. 

Τα ευρήματα της παρούσης έρευνας έδειξαν ότι τα νήπια έδωσαν σχεδόν τον 

ίδιο αριθμό σωστών απαντήσεων -ομοηχία μη ετυμολογική μερική- στα τονικά 

ελάχιστα ζευγάρια με παρουσία φθόγγου στη μεσαία θέση της δεύτερης λέξης (π.χ. 

σούπα/σκούπα) καθώς και στην τελική (π.χ. μήλο/μύλος). Επομένως, η μεσαία και 

τελική θέση παρουσίας φθόγγου στα ελάχιστα τονικά ζευγάρια αποτέλεσε το ίδιο 

κριτήριο επιλογής σωστής απάντησης των νηπίων. 

Οι απαντήσεις των νηπίων κατέγραψαν με σαφήνεια τις γνωστικές 

στρατηγικές που ακολούθησαν στη διάκριση ομόηχων λέξεων κατά την πρόσληψη 



73 

 

του γραπτού λόγου. Η πρότερη ανάγνωση λέξεων και η ύστερη παρατήρηση της 

εικόνας αποτέλεσε την επικρατέστερη στρατηγική ως προς τη χρονική σχέση λέξης-

εικόνας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας αυτή η χρονική σχέση 

εξαρτάται από το φύλο των νηπίων με τα περισσότερα κορίτσια να υπερέχουν ως 

προς την πρότερη παρατήρηση της εικόνας. 

Η περιγραφή αντικειμένου ή προσώπου της εικόνας από την πλειοψηφία των 

νηπίων είναι η στρατηγική που ακολουθήθηκε περισσότερο από τα νήπια ως προς την 

παρατήρησή της. Η συγκεκριμένη έρευνα κατέδειξε ότι η περιγραφή της εικόνας 

εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα με τα περισσότερα νήπια που ο 

πατέρας τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης να εστιάζει στην 

απεικόνιση του αντικειμένου ή προσώπου της κάθε εικόνας. 

Τα νήπια χρησιμοποίησαν διάφορα μοντέλα αναγνώρισης ομόηχων λέξεων, 

αλλά το επικρατέστερο ήταν το μοντέλο της παράλληλης αναγνώρισης γραμμάτων 

των δύο λέξεων. Επιπρόσθετα, προκειμένου να λάβουν την απόφαση για την επιλογή 

σωστής λέξης στα ζευγάρια των ομόηχων λέξεων ακολούθησαν το ίδιο μοντέλο 

αναγνώρισης λέξεων. 

Η πλειοψηφία των νηπίων έκανε προβλέψεις σχετικά με τον τύπο των 

ασκήσεων των δύο γλωσσικών δοκιμασιών. Σύμφωνα με τον Singhal (2001) η 

πρόβλεψη των ασκήσεων ανήκει στις γνωστικές στρατηγικές. Τα ευρήματα της 

παρούσης έρευνας κατέδειξαν ότι η πρόβλεψη του τύπου των γλωσσικών δοκιμασιών 

εξαρτάται από το φύλο του νηπίου με τα περισσότερα κορίτσια να την κάνουν λόγω 

προσοχής την ώρα της διδασκαλίας. 

Επιπρόσθετα, τα νήπια αξιοποίησαν τις προγενέστερες γνώσεις τους για να 

προβούν σε προβλέψεις σχετικά με την τυπολογία των ασκήσεων των δύο γλωσσικών 

δοκιμασιών. Η αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης που χρησιμοποιούν οι 

αναγνώστες συμπεριλαμβάνεται στις γνωστικές στρατηγικές (Pang 2008). Η 

παραπάνω πρόβλεψη εξαρτάται από το φύλο του νηπίου με τα περισσότερα κορίτσια 

να την κάνουν λόγω αξιοποίησης πρότερης εμπειρίας. 

Τα ευρήματα της παρούσης έρευνας κατέδειξαν ότι η εξάσκηση και η 

επανάληψη των ομόηχων λέξεων τόσο με το «παιχνίδι» στη γωνιά της ανάγνωσης 

όσο και με το «παιχνίδι» στη γωνιά της γραφής συνέβαλαν στην αποθήκευση 

συγκεκριμένων πληροφοριών. Συγκεκριμένα οι Williams και Burden (1997, σ. 148) 

τόνισαν τον ρόλο της επανάληψης και εξάσκησης στην εκμάθηση γραμματικών 

φαινομένων του γλωσσικού μαθήματος. Η εξάσκηση και η επανάληψη στη γωνιά της 
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ανάγνωσης με τον πίνακα αναφοράς των ομόηχων λέξεων και στη γωνιά της γραφής 

με τις καρτέλες ομόηχων λέξεων εξαρτώνται από το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

με τα περισσότερα νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης 

εκπαίδευσης να «παίζουν» στις δύο γωνιές μόνα τους.  

Οι μνημονικές στρατηγικές ανάγνωσης όπως προαναφέρθηκε είναι τεχνικές 

που χρησιμοποιούνται για την ανάκληση πληροφοριών (Singhal 2001). Τα 

περισσότερα νήπια στην παρούσα έρευνα, προκειμένου να θυμηθούν τις λέξεις που 

ξέχασαν, χρησιμοποίησαν τον πίνακα αναφοράς και τις καρτέλες ομόηχων λέξεων. Η 

χρήση του πίνακα αναφοράς με τις ομόηχες λέξεις εξαρτάται από το μορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα με τα περισσότερα νήπια που ο πατέρας τους έχει μορφωτικό 

επίπεδο μέσης εκπαίδευσης να κάνουν χρήση του πίνακα αναφοράς. Η χρήση των 

καρτελών των ομόηχων λέξεων εξαρτάται από το φύλο των νηπίων με τα 

περισσότερα κορίτσια να τις χρησιμοποιούν. 

Η πλειοψηφία των νηπίων ως προς το μάντεμα μιας λέξης επέλεξε τη σύνδεση 

εικόνας-λέξης. Σύμφωνα με τους Mokhtari και Reichard (2002) οι στρατηγικές 

ανάγνωσης είναι σκόπιμες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τους μαθητές 

πολλές φορές για την αντιμετώπιση των γνωστικών ανεπαρκειών τους. Τα 

αποτελέσματα της παρούσης έρευνας έδειξαν ότι το μάντεμα της λέξης και η χρήση 

διαφόρων τρόπων ανάκλησης μιας λέξης εξαρτώνται από το μορφωτικό επίπεδο της 

μητέρας με τα περισσότερα νήπια που η μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης 

εκπαίδευσης να μαντεύουν μία λέξη προσπαθώντας να θυμηθούν αυτά που λέχθηκαν 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Η Oxford (1990) αναφέρει ότι οι κοινωνικές στρατηγικές διευκολύνουν την 

αλληλεπίδραση με το έμψυχο περιβάλλον. Στην παρούσα έρευνα η αλληλεπίδραση 

με την κυρία κατά τη διάρκεια εξηγήσεων και επίτευξης των ασκήσεων αποτέλεσαν 

τις επικρατέστερες κοινωνικές στρατηγικές των νηπίων. Τα ευρήματα της 

συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν ότι υπήρξε αλληλεπίδραση σε μεγάλο ποσοστό και 

μεταξύ των νηπίων. Σύμφωνα με τον Singhal (2001) οι κοινωνικές στρατηγικές 

πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των συνομηλίκων θέτοντας 

ερωτήσεις, ζητώντας βοήθεια για τη διόρθωση και λαμβάνοντας σχετικές 

πληροφορίες από αυτούς. Η αλληλεπίδραση με την εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια 

των εξηγήσεων εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα με τα περισσότερα 

νήπια που ο πατέρας τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης να 

αλληλεπιδράνε με τη νηπιαγωγό. Η αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια επίτευξης των 
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γλωσσικών δοκιμασιών με την εκπαιδευτικό καθώς και η αλληλεπίδραση μαζί της 

όταν το νήπιο δεν είναι σίγουρο για την απάντηση εξαρτώνται από το φύλο του με τα 

περισσότερα κορίτσια να αλληλεπιδράνε με αυτήν. 

Σύμφωνα με την Oxford (1990) οι συναισθηματικές στρατηγικές βοηθούν 

τους μαθητές να ελέγχουν τα συναισθήματα, τα κίνητρα και τις συμπεριφορές τους 

αναφορικά με το γλωσσικό μάθημα . Στις συναισθηματικές στρατηγικές επικράτησε η 

έκφραση θετικών συναισθημάτων των νηπίων τόσο κατά τη διάρκεια άγνοιας της 

σωστής απάντησης όσο και κατά την επίτευξη σωστών γλωσσικών δοκιμασιών. Η 

έκφραση συναισθημάτων κατά τη διάρκεια μη γνώσης της σωστής απάντησης 

εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας με τα περισσότερα νήπια που η 

μητέρα τους έχει μορφωτικό επίπεδο μέσης εκπαίδευσης να εκφράζουν θετικά και 

αρνητικά συναισθήματα. Η έκφραση συναισθημάτων ως προς την επίτευξη σωστής 

άσκησης εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα με τα περισσότερα νήπια 

που ο πατέρας τους έχει επίπεδο μέσης εκπαίδευσης να εκφράζουν θετικά 

συναισθήματα. 

Ως προς την αναφορά των συναισθημάτων τους τόσο ως προς τον φίλο τους 

όσο και προς την εκπαιδευτικό τα ποσοστά είναι σχεδόν τα ίδια.  

Η πλειοψηφία των νηπίων προσπάθησε να βρει τη σωστή απάντηση, όταν 

αντιμετώπισε κάποια δυσκολία. Η προσπάθεια εύρεσης της σωστής απάντησης 

εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας με όλα τα νήπια που η μητέρα τους 

έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης να προσπαθούν να τη βρούνε. 

Σύμφωνα με τον Skehan (1993) στις μεταγνωστικές στρατηγικές λαμβάνει 

χώρα η αυτοαξιολόγηση της μάθησης μετά το πέρας των γλωσσικών 

δραστηριοτήτων. Ο εντοπισμός σωστών και λανθασμένων απαντήσεων από την 

πλειοψηφία των νηπίων αποτέλεσε την επικρατέστερη μεταγνωστική στρατηγική ως 

προς την αυτοαξιολόγηση. Τα ευρήματα της παρούσης έρευνας έδειξαν ότι ο 

εντοπισμός των σωστών και λανθασμένων απαντήσεων από τα νήπια εξαρτάται από 

το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας με τα περισσότερα νήπια που η μητέρα τους έχει 

ανώτατο μορφωτικό επίπεδο να τις εντοπίζουν. 

Η διόρθωση της λανθασμένης απάντησης και η άμεση προσπάθεια 

κατανόησης του λάθους κυρίως με την πολλαπλή παρατήρηση της λέξης αποτέλεσαν 

τις επικρατέστερες μεταγνωστικές στρατηγικές ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης 

του λάθους. Η προσπάθεια κατανόησης του λάθους εξαρτάται από το φύλο των 

νηπίων με τα περισσότερα κορίτσια να προσπαθούν να το κατανοήσουν. 
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Η προσπάθεια μη επανάληψης του ίδιου λάθους με τη σκέψη της σωστής 

απάντησης αποτέλεσαν τις επικρατέστερες μεταγνωστικές στρατηγικές των νηπίων 

ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης του λάθους. Τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας κατέδειξαν ότι η προσπάθεια μη επανάληψης του ίδιου 

λάθους εξαρτάται από το φύλο των νηπίων με τα περισσότερα αγόρια να σκέφτονται 

τη σωστή απάντηση. 

Εν κατακλείδι τα νήπια χρησιμοποίησαν όλων των ειδών τις στρατηγικές 

ανάγνωσης προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις δύο 

γλωσσικές δοκιμασίες που αποτελούνταν από ζευγάρια ομόηχων λέξεων. 

 

7.1 Περιορισμοί της έρευνας 

Όπως σε κάθε επιστημονική έρευνα τα συμπεράσματα υπόκεινται σε 

περιορισμούς έτσι το ίδιο συμβαίνει και με την παρούσα. 

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα προέρχονταν από δύο 

συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία μιας αστικής περιοχής. 

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των γονιών δεν υπήρξε κάποιος που να 

έχει στοιχειώδη εκπαίδευση. 

 

7.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Μέσα από τα προαναφερθέντα συμπεράσματα, προκύπτουν διάφορα νέα 

ερευνητικά ερωτήματα τα οποία μπορούν να απασχολήσουν μελλοντικές έρευνες, 

αναφορικά με τις στρατηγικές διάκρισης ομόηχων λέξεων νηπίων. 

Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να διερευνήσει τις στρατηγικές διάκρισης 

ομόηχων λέξεων νηπίων όχι μόνο αστικής περιοχής αλλά και ημιαστικής και 

αγροτικής.  

Ακόμη μελλοντικές έρευνες θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουν τις 

στρατηγικές διάκρισης ομόηχων λέξεων νηπίων και σε άλλους νομούς της Ελλάδας 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιούνται οι ίδιες. 

Καλό θα ήταν σε περαιτέρω έρευνα να διερευνηθούν και οι στρατηγικές 

ανάγνωσης νηπίων που φοιτούν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία. 

Θα ήταν ενδιαφέρον σε επόμενες έρευνες να προστεθεί ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή και το επάγγελμα των γονέων, ώστε να δοθεί ολοκληρωμένο το προφίλ 

τους. 
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Απαραίτητο θα ήταν να διερευνηθούν οι ίδιες στρατηγικές ομόηχων λέξεων 

ως προς την πρόσληψη και παραγωγή προφορικού λόγου. 

Επίσης, μεταγενέστερες έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν τις ομόηχες 

ομόγραφες λέξεις στον προφορικό λόγο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Ι 
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ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Ι 

ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 

Φύσηξε ένας δυνατός άνεμος και τα ζευγάρια των λέξεων μπερδεύτηκαν. Μπορείς να 

ενώσεις κάθε λέξη με τη σωστή εικόνα; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φύλλο   

       φύλο 

 

χείλια   

       χίλια 

 

λύπη   

       λίπη 

 

μήλο   

      Μήλο 

 

πάνω   

       Πάνο 
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          γέρος   

          γερός 

 

         φίλη   

         φυλή 

 

         φωλιά    

         φιλιά 

 

        άστρο  

        κάστρο 

 

     

        σούπα  

        σκούπα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΙΙ 
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ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΙΙ 

ΤΕΣΤ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 

Οι λέξεις μάλωναν ποια θα μπει μπροστά από κάθε εικόνα. Μπορείς να τις βοηθήσεις 

κυκλώνοντας κάθε φορά τη σωστή; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κόμμα      κώμα 

 

κλίνω     κλείνω 

 

 

βάζο         βάζω 

 

έλυνα    Έλληνα 

 

 

 

έδεσα    Έδεσσα 
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γέρνω          γερνώ 

 

 

πόλη            πολλή 

 

 

δώρα            χώρα  

 

λες               κλαις 

 

 

μήλο            μύλος 
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ΠΑΡΑΤΡΗΜΑ 3  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
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ΦΥΛΟ Αγόρι   Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση   Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση   Ανώτατη Εκπαίδευση  

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας  
ΔΑΠΑΝΤΠΔΕΙ= Διαφορετική απεικόνιση αντικειμένων ή 

προσώπων δύο εικόνων  

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου εικόνας  

ΠΕΕΙΤΑΥΕΝΛ= Περιγραφή εικόνας ταυτόχρονη ένωση με λέξη  

ΤΔΠ= Τίποτα δεν παρατηρεί  

ΑΓΤΠ= Άγνοια τι παρατηρεί  

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης  

ΛΣΧΕΙ= Λέξη ως σχέδιο εικόνα  

ΛΑΘΜΓΡΤΟΝ= Λέξη ως άθροισμα μεμονωμένων γραμμάτων 

ταυτόχρονη ονομασία τους  

ΑΝΛ= Ανάγνωση λέξεων  

ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων  

ΠΑΠΦΔΛ= Παρουσία/απουσία φθόγγου στις δύο λέξεις  

ΑΠΠΦΕΝΤΥΠΚΔΛ= Απουσία/παρουσία φθόγγου, εναλλαγή 

τόνου, ύπαρξη κεφαλαίου γράμματος δύο λέξεων  

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο λέξεων  

ΑΓΤΑΝΛ= Άγνοια τρόπου αναγνώρισης λέξεων  

ΑΠΛΠΓΡ= Απόφαση λόγω πλήθους γραμμάτων  

ΑΠΛΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων  

ΑΠΛΛ= Απόφαση λόγω λέξης  

ΑΠΛΕΙΛ= Απόφαση λόγω εικόνας λέξης  

ΑΠΧΒ= Απόφαση χωρίς βοήθεια  

ΑΓΤΡΑΠ= Άγνοια τρόπου απόφασης  

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    
ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή επανάληψη  

ΠΡΩΡΔΜΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας μη σιωπηλή 

επανάληψη  

ΜΠΡΩΡΔΜΣΕΠ= Μη προσοχή ώρα διδασκαλίας μη σιωπηλή 

επανάληψη  

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης  

ΓΝΓΛΔΛΠΡΕΜ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω πρότερης 

εμπειρίας  

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω διδασκαλίας  

ΜΓΝΓΛΔΛΜΠΡΩΡΔ= Μη γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

μη προσοχής ώρα διδασκαλίας  

ΓΝΓΔΑΓΤΡ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών άγνοια λόγου  

6 

Πρότερη 

αλληλεπίδραση με το 

περιβάλλον 

ΠΠΙΑΓΑΝΜ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης μόνος/η  

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η  

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης  

ΠΚΛΓΓΡ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά γραφής 

μόνος/η  
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ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά γραφής με 

φίλο/η  

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής  

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών  

ΧΡΠΙΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων  

ΜΧΡΠΙΑΟΜΛ= Μη χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων  

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων  

ΜΧΡΚΟΜΛ= Μη χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων  

8 

Χρήση άλλων τρόπων  

ΧΡΑΛΤΡΕΝΣΚ= Χρήση άλλου τρόπου ενεργοποίηση σκέψης  

ΧΡΑΛΤΡΑΝΛ= Χρήση άλλου τρόπου ανάγνωση λέξεων  

ΧΡΑΛΤΡΠΡΑΝΔ= Χρήση άλλου τρόπου προσπάθεια ανάκλησης 

διδασκαλίας  

ΧΡΑΛΤΡΠΦ= Χρήση άλλου τρόπου παρατήρηση φίλου/ης  

ΧΡΑΛΤΡΣΕΙΛ= Χρήση άλλου τρόπου συνδυασμός εικόνας λέξης  

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου  

9 

Μάντεμα λέξεων  

ΜΜΑΛ= Μη μάντεμα λέξης  

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή  

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης  

ΜΑΛΒΕΙ= Μάντεμα λέξης με βοήθεια εικόνας  

ΜΑΛΛΟΛ= Μάντεμα λέξης λέξη ως ολότητα  

ΜΑΛΚΓΡ= Μάντεμα λέξης από κάποια γράμματα  

ΜΑΛΕΝΓΡ= Μάντεμα λέξης από ένα γράμμα  

ΜΑΛΑΓΤΡ= Μάντεμα λέξης άγνοια ονομασίας τρόπου  

ΜΜΑΛΑΝ= Μη μάντεμα λέξης λόγω ανάγνωσής της  

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων 

των ασκήσεων 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή  

ΜΚΜΕΡΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στον συμμαθητή  

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία  

ΜΚΜΕΡΚ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΜΕΡΚΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία και 

συμμαθητή  

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από κυρία  

ΑΓΑΠΜΖΒΚ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας από κυρία  

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από φίλο/η  

ΑΓΑΠΜΖΒΦ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας από φίλο  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση ζήτηση 

βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη ζήτηση 

βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση ζήτηση 

βοήθειας από κυρία  

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη ζήτηση 

βοήθειας από κυρία  

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή 

συναισθημάτων κατά τη 

διάρκεια μη γνώσης της 

σωστής απάντησης 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων  

ΜΕΚΣ= Μη έκφραση συναισθημάτων  

13 

Αναφορά 
ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία  

ΜΠΣΚ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία  
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συναισθηματικής 

κατάστασης 
ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο  

ΜΠΕΣΦ Μη περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο  

ΜΠΕΣΚΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία και φίλο  

14 

Αντιμετώπιση 

δυσκολιών 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης  

ΜΠΡΟΣΕΥΑ= Μη προσπάθεια εύρεσης απάντησης  

15 

Περιγραφή 

συναισθημάτων     

ως προς την  επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

ΜΕΚΣ= Μη έκφραση συναισθημάτων  
 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση  
ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων απαντήσεων  

ΕΝΣΑΠ= Εντοπισμός σωστών απαντήσεων  

ΕΝΛΑΠ= Εντοπισμός λανθασμένων απαντήσεων  

ΜΕΝΣΛΑΠ= Μη εντοπισμός σωστών λανθασμένων απαντήσεων  

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους 

ΜΔΛΑΠ= Μη διόρθωση λανθασμένης απάντησης  

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης  

ΑΔΛΑΠ= Άμεση διόρθωση λανθασμένης απάντησης  

ΕΠΠΑΔΛΑΠ= Επιβεβαίωση από πίνακα αναφοράς διόρθωση 

λανθασμένης απάντησης  

ΖΒΚΔΛΑΠ= Ζήτηση βοήθειας από κυρία διόρθωση λανθασμένης 

απάντησης  

ΖΒΦΔΛΑΠ= Ζήτηση βοήθειας από φίλο διόρθωση λανθασμένης 

απάντησης  

ΕΑΝΔΛ= Επαναλαμβανόμενη ανάγνωση λέξεων διόρθωση 

λάθους  

18 

Αξιοποίηση του λάθους  
ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους  

ΜΠΡΚΛ= Μη προσπάθεια κατανόησης λάθους  

ΑΝΛΤΠΡΕΙ= «Ανάγνωση» λέξεων ταυτόχρονη προσοχή εικόνων  

ΠΕΝΠΕΝΓΡΛ= Παρατήρηση ένα προς ένα γράμματα λέξης  

ΠΟΛΠΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξης  

ΠΟΛΠΔΛ= Πολλαπλή παρατήρηση δύο λέξεων  

ΑΓΤΚ= Άγνοια τι κάνει  

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους  

ΜΠΡΕΠΙΔΛ= Μη προσπάθεια επανάληψης ίδιου λάθους  

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης  

ΣΚΛΑΠ= Σκέψη λανθασμένης απάντησης  

ΠΡΔΛΑΠΜ= Προσπάθεια διαγραφής λανθασμένης 

απάντησης από το μυαλό  

ΑΓΤΚ= Άγνοια τι κάνει  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 1 

ΦΥΛΟ                     Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

   

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΔΑΠΑΝΤΠΔΕΙ= Διαφορετική απεικόνιση αντικειμένων 

ή προσώπων δύο εικόνων 

             3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΛΣΧΕΙ= Λέξη ως σχέδιο εικόνα 

ΑΠΛΟΓΛ= Απόφαση λόγω λέξης 

 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΠΦ= Χρήση άλλου τρόπου παρατήρηση 

φίλου/ης 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΚΓΡ= Μάντεμα λέξης από κάποια γράμματα 

 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

εξηγήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΜΕΡΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στον συμμαθητή 

 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων      

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13  
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Αναφορά συναισθηματικής 

κατάστασης   

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 

ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο  

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων      

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 2                  

ΦΥΛΟ Αγόρι   

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΤΔΠ= Τίποτα δεν παρατηρεί 

 

             3 

Τρόποι αναγνώρισης λέξεων 

-λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΔΜΣΕ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας μη σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΜΧΡΠΑΟΜΛ= Μη χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων 

λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΕΝΣΚ= Χρήση άλλου τρόπου ενεργοποίηση 

σκέψης 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΚΓΡ= Μάντεμα λέξης από κάποια γράμματα 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΜΕΡΚΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία και 

συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΜΖΒΚ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από κυρία 

ΑΓΑΠΜΖΒΦ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από φίλο 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων         

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΜΠΕΣΚΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης   και φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης της απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων      

ως προς την  επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΔΛΑΠ= Άμεση διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΑΝΤΚ= Άγνοια τι κάνει 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΛΑΠ= Σκέψη λανθασμένης απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 3 

ΦΥΛΟ Αγόρι                     

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση           

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση              

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

             3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη – αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

 

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

9 

Μάντεμα λέξεων        

 

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΛΠΛ= Μάντεμα λέξης λέξη ως ολότητα 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15  



103 

 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΔΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξεων 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 4                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι  

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

             3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 

ΑΠΛΟΓΠΓΡ= Απόφαση λόγω πλήθους γραμμάτων 

 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη-αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΣΕΙΛ= Χρήση άλλου τρόπου συνδυασμός 

εικόνας λέξης 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΒΕΙ= Μάντεμα λέξης με βοήθεια εικόνας 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΜΕΡΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΜΖΒΦ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από φίλο 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων         

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

κατάστασης 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 

ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 
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Αντιμετώπιση δυσκολιών ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων      

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΕΝΠΕΝΓΡΛ= Παρατήρηση ένα προς ένα τα γράμματα 

της λέξης 

ΜΠΡΕΠΙΔΛ= Μη προσπάθεια επανάληψης ίδιου λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 5                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι  

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΔΑΠΑΝΤΠΔΕΙ= Διαφορετική απεικόνιση αντικειμένων 

ή προσώπων δύο εικόνων 

             3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 

ΑΠΧΒ= Απόφαση χωρίς βοήθεια 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη-αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΠΡΕΜ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

πρότερης εμπειρίας  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων  

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΠΡΑΝΔ= Χρήση άλλου τρόπου προσπάθεια 

ανάκλησης διδασκαλίας 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΚΓΡ= Μάντεμα λέξης από κάποια γράμματα 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΕΝΠΕΝΓΡΛ= Παρατήρηση ένα προς ένα τα γράμματα 

της λέξης 

ΜΠΡΕΠΙΔΛ= Μη προσπάθεια επανάληψης ίδιου λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 6                

ΦΥΛΟ Κορίτσι  

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΠΠΦΔΛ= Παρουσία/απουσία φθόγγου στις δύο λέξεις 

ΑΠΛΟΓΠΓΡ= Απόφαση λόγω πλήθους γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΜ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης μόνος/η 

ΠΚΛΓΓΡ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής μόνος/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 

 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων           

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΜΠΕΣΚΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης και φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΕΠΠΑΝΔΛΑ= Επιβεβαίωση από πίνακα αναφοράς 

διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΔΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξεων 

ΜΠΡΕΠΙΔΛ= Μη προσπάθεια επανάληψης ίδιου λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 7                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι  

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΛΑΘΜΓΡΤΟΝ= Λέξη ως άθροισμα μεμονωμένων 

γραμμάτων ταυτόχρονη ονομασία τους 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΜΓΝΓΛΔΛΜΠΡΩΡΔ= Μη γνώση γλωσσικών 

δοκιμασιών λόγω μη προσοχής ώρα διδασκαλίας  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΑΓΤΡ= Μάντεμα λέξης άγνοια ονομασίας τρόπου 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης   ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΜΔΛΑΠ= Μη διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 8                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι  

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

             3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΝΛ= Ανάγνωση λέξεων 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΕΝΓΡ= Μάντεμα λέξης από ένα γράμμα  

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΜΖΒΦ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από φίλο 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων        

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΖΒΚΔΛΑΠ= Ζήτηση βοήθειας από κυρία διόρθωση 

λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΑΝΛΤΠΡΕΙ= «Ανάγνωση» λέξεων ταυτόχρονη προσοχή 

εικόνων 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΠΡΔΛΑΠΜ= Προσπάθεια διαγραφής λανθασμένης 

απάντησης από το μυαλό 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 9                   

ΦΥΛΟ Αγόρι  

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΔΑΠΑΝΤΠΔΕΙ= Διαφορετική απεικόνιση αντικειμένων 

ή προσώπων δύο εικόνων 

             3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΠΠΦΕΝΤΥΠΚΔΛ= Απουσία/παρουσία φθόγγου, 

εναλλαγή τόνου, ύπαρξη κεφαλαίου γράμματος δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΜΧΡΠΑΟΜΛ= Μη χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων 

λέξεων 

ΜΧΡΚΟΜΛ= Μη χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΑΝΛ= Χρήση άλλου τρόπου ανάγνωση λέξεων 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΛΑΝ= Μάντεμα λέξης λόγω ανάγνωσής της 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΜΕΡΚ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΑΓΑΠΜΖΒΚ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από κυρία 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13  
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Αναφορά συναισθηματικής 

κατάστασης 

ΜΠΕΣΚΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 

και φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΜΕΚΣ= Μη έκφραση συναισθημάτων 

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης  

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΔΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξεων 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 10                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

             3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΛΣΧΕΙ= Λέξη ως σχέδιο εικόνα 

ΑΠΛΟΓΛ= Απόφαση λόγω λέξης 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΑΓΑΠΜΖΒΚ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από κυρία 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 
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κατάστασης ΜΠΣΚ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 

  

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΜΠΡΚΛ= Μη προσπάθεια κατανόησης λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 11                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

   

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΓΤΠ= Άγνοια τι παρατηρεί 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΝΤΑΝΛ= Άγνοια τρόπου αναγνώρισης λέξεων 

ΑΓΤΡΑΠ= Άγνοια τρόπου απόφασης 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΜ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης μόνος/η 

ΠΚΛΓΓΡ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής μόνος/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΛΑΝ= Μάντεμα λέξης λόγω ανάγνωσής της 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την  επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΖΒΚΔΛΑΠ= Ζήτηση βοήθειας από κυρία διόρθωση 

λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΑΝΤΚ= Άγνοια τι κάνει 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 12                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΔΑΠΑΝΤΠΔΕΙ= Διαφορετική απεικόνιση αντικειμένων 

ή προσώπων δύο εικόνων 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων- λήψη απόφασης 

ΛΑΘΜΓΡΤΟΝ= Λέξη ως άθροισμα μεμονωμένων 

γραμμάτων ταυτόχρονη ονομασία τους 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΠΦ= Χρήση άλλου τρόπου παρατήρηση 

φίλου/ης 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΛΑΓΤΡ= Μάντεμα λέξης άγνοια ονομασίας τρόπου 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών  

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης  

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΖΒΦΔΛΑΠ= Ζήτηση βοήθειας από φίλο διόρθωση 

λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΕΝΠΕΝΓΡΛ= Παρατήρηση ένα προς ένα τα γράμματα 

της λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 13                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 

ΑΠΧΒ= Απόφαση χωρίς βοήθεια 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΜΠΡΩΡΔΜΣΕΠ= Μη προσοχή ώρα διδασκαλίας μη 

σιωπηλή επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΠΡΕΜ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

πρότερης εμπειρίας  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΜ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης μόνος/η 

ΠΚΛΓΓΡ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής μόνος/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση Κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων           

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

  

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την  επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΔΛΑΠ= Άμεση διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΜΠΡΚΛ= Μη προσπάθεια κατανόησης λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 14                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΤΔΠ= Τίποτα δεν παρατηρεί 

 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΛΑΘΜΓΡΤΟΝ= Λέξη ως άθροισμα μεμονωμένων 

γραμμάτων ταυτόχρονη ονομασία τους 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΜ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης μόνος/η 

ΠΚΛΓΓΡ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής μόνος/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΕΝΣΚ= Χρήση άλλου τρόπου ενεργοποίηση 

σκέψης 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΑΓΤΡ= Μάντεμα λέξης άγνοια ονομασίας τρόπου 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΜΕΡΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΜΖΒΦ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από φίλο 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΜΠΕΣΚΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης και φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΜΕΝΣΛΑΠ =Μη εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 15                   

ΦΥΛΟ Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΠΕΕΙΤΑΥΕΝΛ= Περιγραφή εικόνας ταυτόχρονη ένωση 

με λέξη 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΝΤΑΝΛ= Άγνοια τρόπου αναγνώρισης λέξεων 

ΑΠΛΟΓΓΡΕΙ= Απόφαση λόγω εικόνας λέξης 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΜΓΝΓΛΔΛΜΠΡΩΡΔ= Μη γνώση γλωσσικών 

δοκιμασιών λόγω μη προσοχής ώρα διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

 

ΜΠΡΚΛ= Μη προσπάθεια κατανόησης λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 16                   

ΦΥΛΟ Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 

ΑΠΛΟΓΠΓΡ= Απόφαση λόγω πλήθους γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΑΓΤΡ= Μάντεμα λέξης άγνοια ονομασίας τρόπου 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 



129 

 

κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

  

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την  επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 17                   

ΦΥΛΟ Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης-

λήψη απόφασης 

ΛΣΧΕΙ= Λέξη ως σχέδιο εικόνα 

ΑΠΛΟΓΛ= Απόφαση λόγω λέξης 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΠΡΑΝΔ= Χρήση άλλου τρόπου προσπάθεια 

ανάκλησης διδασκαλίας 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΕΝΓΡ= Μάντεμα λέξης από ένα γράμμα  

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΜΕΡΚ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13  
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Αναφορά συναισθηματικής 

κατάστασης 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 

ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΑΝΤΚ= Άγνοια τι κάνει 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 18                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΓΤΠ= Άγνοια τι παρατηρεί 

             3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΔΜΣΕ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας μη σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΕΝΣΚ= Χρήση άλλου τρόπου ενεργοποίηση 

σκέψης 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΚΓΡ= Μάντεμα λέξης από κάποια γράμματα 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την  επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΕΝΠΕΝΓΡΛ= Παρατήρηση ένα προς ένα τα γράμματα 

λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΑΓΤΚ= Άγνοια τι κάνει 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 19                  

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 

ΑΠΛΟΓΠΓΡ= Απόφαση λόγω πλήθους γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΜΧΡΠΑΟΜΛ= Μη χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων 

λέξεων 

ΜΧΡΚΟΜΛ= Μη χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΠΦ= Χρήση άλλου τρόπου παρατήρηση 

φίλου/ης 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΒΕΙ= Μάντεμα λέξης με βοήθεια εικόνας 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13  



135 

 

Αναφορά συναισθηματικής 

κατάστασης 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 

ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

 

ΕΝΛΑΠ= Εντοπισμός λανθασμένων απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

 

ΜΔΛΑΠ= Μη διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 20                  

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων στις 

δύο λέξεις 

ΑΠΧΒ= Απόφαση χωρίς βοήθεια 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΔΜΣΕ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας μη σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΠΦ= Χρήση άλλου τρόπου παρατήρηση 

φίλου/ης 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΕΝΓΡ= Μάντεμα λέξης από ένα γράμμα  

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης  

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 21                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 

ΑΓΤΡΑΠ= Άγνοια τρόπου απόφασης 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΜΠΡΩΡΔΜΣΕΠ= Μη προσοχή ώρα διδασκαλίας μη 

σιωπηλή επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΣΕΙΛ= Χρήση άλλου τρόπου συνδυασμός 

εικόνας λέξης 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΚΓΡ= Μάντεμα λέξης από κάποια γράμματα 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΛΑΠ= Εντοπισμός λανθασμένων απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΔΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξεων 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΛΑΠ= Σκέψη λανθασμένης απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 22                  

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΠΠΦΔΛ= Παρουσία/απουσία φθόγγου στις δύο λέξεις 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΔΑΝΤΡ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών άγνοια 

λόγου                        

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΑΓΤΡ= Μάντεμα λέξης άγνοια ονομασίας τρόπου 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Κατά τη διάρκεια 

εξηγήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

κατάστασης 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 

ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 
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14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΔΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξεων 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 23                  

ΦΥΛΟ Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΔΑΠΑΝΤΠΔΕΙ= Διαφορετική απεικόνιση αντικειμένων 

ή προσώπων δύο εικόνων 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΠΠΦΕΝΤΥΠΚΔΛ= Απουσία/παρουσία φθόγγου, 

εναλλαγή τόνου, ύπαρξη κεφαλαίου γράμματος δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΓΡΕΙ= Απόφαση λόγω εικόνας λέξης 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΜΧΡΚΟΜΛ= Μη χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΛΑΝ= Μάντεμα λέξης λόγω ανάγνωσής της 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΜΕΡΚ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΑΓΑΠΜΖΒΚ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από κυρία 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13  
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Αναφορά συναισθηματικής 

κατάστασης 

ΜΠΕΣΚΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 

και φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΕΠΠΑΝΔΛΑ= Επιβεβαίωση από πίνακα αναφοράς 

διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΑΝΛΤΠΡΕΙ= «Ανάγνωση» λέξεων ταυτόχρονη προσοχή 

εικόνων 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 

 



144 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 24                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΔΑΠΑΝΤΠΔΕΙ= Διαφορετική απεικόνιση αντικειμένων 

ή προσώπων δύο εικόνων 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων- λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΔΑΝΤΡ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών άγνοια 

λόγου                        

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΑΝΛ= Χρήση άλλου τρόπου ανάγνωση λέξεων 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΛΑΝ= Μάντεμα λέξης λόγω ανάγνωσής της 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΜΖΒΚ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από κυρία 

ΑΓΑΠΜΖΒΦ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από φίλο 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΜΕΚΣ= Μη έκφραση συναισθημάτων 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΜΕΚΣ= Μη έκφραση συναισθημάτων 

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΛΑΠ= Εντοπισμός λανθασμένων απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΖΒΦΔΛΑΠ= Ζήτηση βοήθειας από φίλο διόρθωση 

λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΠΡΔΛΑΠΜ= Προσπάθεια διαγραφής λανθασμένης 

απάντησης από το μυαλό 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 25                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 

ΑΓΤΡΑΠ= Άγνοια τρόπου απόφασης 

 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΠΡΕΜ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

πρότερης εμπειρίας 

  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΜ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης μόνος/η 

ΠΚΛΓΓΡ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής μόνος/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΑΝΛ= Χρήση άλλου τρόπου ανάγνωσης λέξεων 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΛΑΝ= Μάντεμα λέξης λόγω ανάγνωσής της 

 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Κατά τη διάρκεια 

εξηγήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεση απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΛΑΠ= Εντοπισμός λανθασμένων απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΕΠΠΑΝΔΛΑ= Επιβεβαίωση από πίνακα αναφοράς 

διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΔΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξεων 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΛΑΠ= Σκέψη λανθασμένης απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 26                  

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΠΕΕΙΤΑΥΕΝΛ= Περιγραφή εικόνας ταυτόχρονη ένωση 

με λέξη 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 

ΑΠΧΒ= Απόφαση χωρίς βοήθεια 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΜ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης μόνος/η 

ΠΚΛΓΓΡ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής μόνος/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

 

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΜΠΕΣΚΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης  και φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΛΑΠ= Εντοπισμός λανθασμένων απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΖΒΚΔΛΑΠ= Ζήτηση βοήθειας από κυρία διόρθωση 

λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΕΝΠΕΝΓΡΛ= Παρατήρηση ένα προς ένα τα γράμματα 

της λέξης 

ΜΠΡΚΛ= Μη προσπάθεια κατανόησης λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 27                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΤΔΠ= Τίποτα δεν παρατηρεί 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΝΛ= Ανάγνωση λέξεων 

ΑΠΧΒ= Απόφαση χωρίς βοήθεια 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΠΡΕΜ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

πρότερης εμπειρίας 

 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΜΧΡΠΑΟΜΛ= Μη χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων 

λέξεων 

ΜΧΡΚΟΜΛ= Μη χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 

 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων 

ΜΚΜΕΡΚΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία και 

συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο  

14 

Ατιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΛΑΠ= Εντοπισμός λανθασμένων απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΕΑΝΛΔΛ= Επαναλαμβανόμενη ανάγνωση λέξεων 

διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΑΝΛΤΠΡΕΙ= «Ανάγνωση» λέξεων ταυτόχρονη προσοχή 

εικόνων 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 28 

ΦΥΛΟ                     Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΔΑΠΑΝΤΠΔΕΙ= Διαφορετική απεικόνιση αντικειμένων 

ή προσώπων δύο εικόνων 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων 

μεταξύ δύο λέξεων 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΔΜΣΕ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας μη σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΠΡΕΜ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

πρότερης εμπειρίας 

          

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΕΝΣΚ= Χρήση άλλου τρόπου ενεργοποίηση 

σκέψης 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΒΕΙ= Μάντεμα λέξης με βοήθεια εικόνας 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο  

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΛΑΠ= Εντοπισμός λανθασμένων απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΕΝΠΕΝΓΡΛ= Παρατήρηση ένα προς ένα τα γράμματα 

λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΑΓΤΚ= Άγνοια τι κάνει 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 29 

ΦΥΛΟ                     Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΔΑΠΑΝΤΠΔΕΙ= Διαφορετική απεικόνιση αντικειμένων 

ή προσώπων δύο εικόνων 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΠΠΦΔΛ= Παρουσία/απουσία φθόγγου στις δύο λέξεις 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΚΓΡ= Μάντεμα λέξης από κάποια γράμματα 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΜΕΡΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

 ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΜΕΚΣ= Μη έκφραση συναισθημάτων 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΛΑΠ= Εντοπισμός λανθασμένων απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΜΔΛΑΠ= Μη διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 30 

ΦΥΛΟ                     Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΓΤΠ= Άγνοια τι παρατηρεί 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΝΤΑΝΛ= Άγνοια τρόπου αναγνώρισης λέξεων 

ΑΓΤΡΑΠ= Άγνοια τρόπου απόφασης 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΜΓΝΓΛΔΛΜΠΡΩΡΔ= Μη γνώση γλωσσικών 

δοκιμασιών λόγω μη προσοχής ώρα διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 

 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13  
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Αναφορά συναισθηματικής 

κατάστασης 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 

ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΜΔΛΑΠ= Μη διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 31                  

ΦΥΛΟ Αγόρι   

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΔΑΠΑΝΤΠΔΕΙ= Διαφορετική απεικόνιση αντικειμένων 

ή προσώπων των δύο εικόνων 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΝΤΑΝΛ= Άγνοια τρόπου αναγνώρισης λέξεων 

ΑΠΧΒ= Απόφαση χωρίς βοήθεια 

 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΔΑΝΤΡ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών άγνοια 

λόγου                        

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΜΧΡΚΟΜΛ= Μη χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 

 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΜΕΡΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης        

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 
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15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΑΝΤΚ= Άγνοια τι κάνει 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 32 

ΦΥΛΟ                     Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΝΤΑΝΛ= Άγνοια τρόπου αναγνώρισης λέξεων 

ΑΠΧΒ= Απόφαση χωρίς βοήθεια 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΜΓΝΓΛΔΛΜΠΡΩΡΔ= Μη γνώση γλωσσικών 

δοκιμασιών λόγω μη προσοχής ώρα διδασκαλίας 

 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΕΝΓΡ= Μάντεμα λέξης από ένα γράμμα  

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΜΕΡΚ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθεια από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων          

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών 

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

 

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξης 

ΜΠΡΕΠΙΔΛ= Μη προσπάθεια επανάληψης ίδιου λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 33 

ΦΥΛΟ                     Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΔΜΣΕ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας μη σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη-αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΚΓΡ= Μάντεμα λέξης από κάποια γράμματα 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΜΕΡΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13  
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Αναφορά συναισθηματικής 

κατάστασης  

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 

ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών  

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΜΕΚΣ= Μη έκφραση συναισθημάτων 

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

 

ΕΝΛΑΠ= Εντοπισμός λανθασμένων απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΔΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξεων 

ΜΠΡΕΠΙΔΛ= Μη προσπάθεια επανάληψης ίδιου λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 34 

ΦΥΛΟ                     Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

             3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων- λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΠΓΡ= Απόφαση λόγω πλήθους γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΜΓΝΓΛΔΛΜΠΡΩΡΔ= Μη γνώση γλωσσικών 

δοκιμασιών λόγω μη προσοχής ώρα διδασκαλίας 

 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΜΧΡΠΑΟΜΛ= Μη χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων 

λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΒΕΙ= Μάντεμα λέξης με βοήθεια εικόνας 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13  
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Λεκτική περιγραφή 

συναισθημάτων 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 

ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αναφορά συναισθηματικής 

κατάστασης 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων       

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΛΑΠ= Εντοπισμός λανθασμένων απαντήσεων 

 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΕΠΠΑΝΔΛΑ= Επιβεβαίωση από πίνακα αναφοράς 

διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 35 

ΦΥΛΟ                     Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ  Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΠΠΦΔΛ= Παρουσία/απουσία φθόγγου στις δύο λέξεις 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΔΑΝΤΡ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών άγνοια 

λόγου                        

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 

 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΜΕΡΚ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΑΓΑΠΜΖΒΚ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από κυρία 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΜΠΡΚΛ= Μη προσπάθεια κατανόησης λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 36 

ΦΥΛΟ                     Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 

ΑΠΛΟΓΠΓΡ= Απόφαση λόγω πλήθους γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΒΕΙ= Μάντεμα λέξης με βοήθεια εικόνας 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 



169 

 

κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΛΑΠ= Εντοπισμός λανθασμένων απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΔΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξεων 

ΜΠΡΕΠΙΔΛ= Μη προσπάθεια επανάληψης ίδιου λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 37 

ΦΥΛΟ                     Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 

 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΑΓΑΠΜΖΒΚ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από κυρία 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθεια από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης  ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

 

ΕΝΣΑΠ= Εντοπισμός σωστών απαντήσεων 

  

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

 

 



172 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 38 

ΦΥΛΟ                     Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΝΤΑΝΛ= Άγνοια τρόπου αναγνώρισης λέξεων 

ΑΠΧΒ= Απόφαση χωρίς βοήθεια 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΜΠΡΩΡΔΜΣΕΠ= Μη προσοχή ώρα διδασκαλίας μη 

σιωπηλή επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη-αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΜΓΝΓΛΔΛΜΠΡΩΡΔ= Μη γνώση γλωσσικών 

δοκιμασιών λόγω μη προσοχής ώρα διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΒΕΙ= Μάντεμα λέξης με βοήθεια εικόνας 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΜΕΡΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την  επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΜΔΛΑΠ= Μη διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

 

 



174 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 39 

ΦΥΛΟ                     Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΓΤΠ= Άγνοια τι παρατηρεί 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΝΤΑΝΛ= Άγνοια τρόπου αναγνώρισης λέξεων 

ΑΠΧΒ= Απόφαση χωρίς βοήθεια 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΜΠΡΩΡΔΜΣΕΠ= Μη προσοχή ώρα διδασκαλίας μη 

σιωπηλή επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΜΓΝΓΛΔΛΜΠΡΩΡΔ= Μη γνώση γλωσσικών 

δοκιμασιών λόγω μη προσοχής ώρα διδασκαλίας 

 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 

 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΜΕΡΚΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία 

συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΑΓΑΠΜΖΒΚ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από κυρία 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΜΕΚΣ= Μη έκφραση συναισθημάτων 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΜΠΕΣΚΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης και φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΜΕΚΣ= Μη έκφραση συναισθημάτων 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων  

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΜΠΡΚΛ= Μη προσπάθεια κατανόησης λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 40 

ΦΥΛΟ                     Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΔΑΠΑΝΤΠΔΕΙ= Διαφορετική απεικόνιση αντικειμένων 

ή προσώπων δύο εικόνων 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΝΤΑΝΛ= Άγνοια τρόπου αναγνώρισης λέξεων 

ΑΠΛΟΓΓΡΕΙ= Απόφαση λόγω εικόνας λέξης 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΜΠΡΩΡΔΜΣΕΠ= Μη προσοχή ώρα διδασκαλίας μη 

σιωπηλή επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΜΓΝΓΛΔΛΜΠΡΩΡΔ= Μη γνώση γλωσσικών 

δοκιμασιών λόγω μη προσοχής ώρα διδασκαλίας 

 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΜΧΡΚΟΜΛ= Μη χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΒΕΙ= Μάντεμα λέξης με βοήθεια εικόνας 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΜΕΡΚΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία 

συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΜΖΒΚ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από κυρία 

ΑΓΑΠΜΖΒΦ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από φίλο 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΜΠΕΣΚΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης   και φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΜΠΡΟΣΕΥΑ= Μη προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΜΕΝΣΛΑΠ= Μη εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 41                   

ΦΥΛΟ Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΔΜΣΕ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας μη σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΜΓΝΓΛΔΛΜΠΡΩΡΔ= Μη γνώση γλωσσικών 

δοκιμασιών λόγω μη προσοχής ώρα διδασκαλίας  

 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΚΓΡ= Μάντεμα λέξης από κάποια γράμματα 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΜΕΡΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΜΖΒΦ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από φίλο 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΜΠΕΣΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο  

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΜΠΡΟΣΕΥΑ= Μη προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την  επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

 

ΜΔΛΑΠ= Μη διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 42                  

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 

ΑΠΧΒ= Απόφαση χωρίς βοήθεια 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΔΜΣΕ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας μη σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη-αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΜΧΡΚΟΜΛ= Μη χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΠΦ= Χρήση άλλου τρόπου παρατήρηση 

φίλου/ης 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΚΓΡ= Μάντεμα λέξης από κάποια γράμματα 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΜΠΕΣΚΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης και φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΜΠΡΟΣΕΥΑ= Μη προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΜΕΚΣ= Μη έκφραση συναισθημάτων 

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΑΠ= Εντοπισμός σωστών απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 43                  

ΦΥΛΟ Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΛΑΘΜΓΡΤΟΝ= Λέξη ως άθροισμα μεμονωμένων 

γραμμάτων ταυτόχρονη ονομασία τους 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΔΑΝΤΡ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών άγνοια 

λόγου                        

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΜΧΡΚΟΜΛ= Μη χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΠΡΑΝΔ= Χρήση άλλου τρόπου προσπάθεια 

ανάκλησης διδασκαλίας 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΑΓΤΡ= Μάντεμα λέξης άγνοια ονομασίας τρόπου 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΜΕΡΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΜΖΒΦ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από φίλο 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΜΠΕΣΚΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης και φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΜΠΡΟΣΕΥΑ= Μη προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΜΔΛΑΠ= Μη διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

 

 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 44                   

ΦΥΛΟ Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΝΛ= Ανάγνωση λέξεων 

ΑΠΧΒ= Απόφαση χωρίς βοήθεια 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΜΧΡΚΟΜΛ= Μη χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΠΡΑΝΔ= Χρήση άλλου τρόπου προσπάθεια 

ανάκλησης διδασκαλίας 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΚΓΡ= Μάντεμα λέξης από κάποια γράμματα 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

εξηγήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΜΕΡΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΜΖΒΦ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από φίλο 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΜΠΕΣΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΜΠΡΟΣΕΥΑ= Μη προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΜΕΝΣΛΑΠ= Μη εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 45                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΠΓΡΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 

ΑΠΛΟΓΠΓΡ= Απόφαση λόγω πλήθους γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΜΧΡΠΑΟΜΛ= Μη χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων 

λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

 

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΛΠΛ= Μάντεμα λέξης λέξη ως ολότητα 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΜΠΕΣΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο  

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΕΠΠΑΝΔΛΑ= Επιβεβαίωση από πίνακα αναφοράς 

διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΑΓΤΚ= Άγνοια τι κάνει 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 46                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 

ΑΠΛΟΓΓΡΕΙ= Απόφαση λόγω εικόνας λέξης 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

 

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΜ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης μόνος/η 

ΠΚΛΓΓΡ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής μόνος/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΜΧΡΠΑΟΜΛ= Μη χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων 

λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΕΝΣΚ= Χρήση άλλου τρόπου ενεργοποίηση 

σκέψης 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΚΓΡ= Μάντεμα λέξης από κάποια γράμματα 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΜΕΡΚ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΜΖΒΦ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από φίλο 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΜΠΕΣΦ Μη περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΜΠΡΟΣΕΥΑ= Μη προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΜΕΝΣΛΑΠ= Μη εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 47                  

ΦΥΛΟ Κορίτσι  

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

   

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΛΣΧΕΙ= Λέξη ως σχέδιο εικόνα 

ΑΠΛΟΓΛ= Απόφαση λόγω λέξης 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη-αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΑΝΛ= Χρήση άλλου τρόπου ανάγνωσης λέξεων 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΛΑΝ= Μάντεμα λέξης λόγω ανάγνωσής της 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 48 

ΦΥΛΟ                     Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΤΔΠ= Τίποτα δεν παρατηρεί 

 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΛΣΧΕΙ= Λέξη ως σχέδιο εικόνα 

ΑΓΤΡΑΠ= Άγνοια τρόπου απόφασης 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΜΓΝΓΛΔΛΜΠΡΩΡΔ= Μη γνώση γλωσσικών 

δοκιμασιών λόγω μη προσοχής ώρα διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΜΧΡΚΟΜΛ= Μη χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΒΕΙ= Μάντεμα λέξης με βοήθεια εικόνας 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

κατάστασης 

ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

ΜΠΣΚ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 

 

14  
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Αντιμετώπιση δυσκολιών ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΜΕΚΣ= Μη έκφραση συναισθημάτων 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΛΑΠ= Εντοπισμός λανθασμένων απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΜΠΡΚΛ= Μη προσπάθεια κατανόησης λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 49 

ΦΥΛΟ Αγόρι                     

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση           

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση              

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 

ΑΠΛΟΓΠΓΡ= Απόφαση λόγω πλήθους γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΑΝΛ= Χρήση άλλου τρόπου ανάγνωση λέξεων 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 

 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων           

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Λεκτική έκφραση 

 

ΜΠΕΣΚΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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συναισθημάτων και φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΕΝΠΕΝΓΡΛ= Παρατήρηση ένα προς ένα τα γράμματα 

λέξης 

ΜΠΡΕΠΙΔΛ= Μη προσπάθεια επανάληψης ίδιου λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 50                   

ΦΥΛΟ Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΔΑΠΑΝΤΠΔΕΙ= Διαφορετική απεικόνιση αντικειμένων 

ή προσώπων δύο εικόνων 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΑΠΠΦΔΛ= Παρουσία/απουσία φθόγγου στις δύο λέξεις 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΔΜΣΕ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας μη σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΜΠΠΙΑΓΑΝ= «Μη παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη 

γωνιά ανάγνωσης 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΜΧΡΚΟΜΛ= Μη χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΚΓΡ= Μάντεμα λέξης από κάποια γράμματα 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΜΕΡΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΕΝΠΕΝΓΡΛ= Παρατήρηση ένα προς ένα τα γράμματα 

της λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 51                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΛΑΘΜΓΡΤΟΝ= Λέξη ως άθροισμα μεμονωμένων 

γραμμάτων ταυτόχρονη ονομασία τους 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΔΜΣΕ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας μη σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη-αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΜΧΡΠΑΟΜΛ= Μη χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων 

λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΣΕΙΛ= Χρήση άλλου τρόπου συνδυασμός 

εικόνας λέξης 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΒΕΙ= Μάντεμα λέξης με βοήθεια εικόνας 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΜΕΡΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΜΕΚΣ= Μη έκφραση συναισθημάτων 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 
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κατάστασης ΜΠΣΚ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

 

ΜΔΛΑΠ= Μη διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 52                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΣΕΙΛ= Χρήση άλλου τρόπου συνδυασμός 

εικόνας λέξης 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΒΕΙ= Μάντεμα λέξης με βοήθεια εικόνας 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠΜΦ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων  

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΛΑΠ= Σκέψη λανθασμένης απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 53 

ΦΥΛΟ                     Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΓΤΠ= Άγνοια τι παρατηρεί 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΛΣΧΕΙ= Λέξη ως σχέδιο εικόνα 

ΑΓΤΡΑΠ= Άγνοια τρόπου απόφασης 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΠΡΕΜ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

πρότερης εμπειρίας 

  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΚΓΡ= Μάντεμα λέξης από κάποια γράμματα 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΜΕΡΚΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία και 

συμμαθητή 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΜΖΒΚ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από κυρία 

ΑΓΑΠΜΖΒΦ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από φίλο 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

κατάστασης  

 

ΜΠΕΣΚΦ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 

και φίλο 

14  
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Αντιμετώπιση δυσκολιών ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΖΒΦΔΛΑΠ= Ζήτηση βοήθειας από φίλο διόρθωση 

λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΕΝΠΕΝΓΡΛ= Παρατήρηση ένα προς ένα τα γράμματα 

λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 

 



204 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 54                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Ανώτατη Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Ανώτατη Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΜ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης μόνος/η 

ΠΚΛΓΓΡ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής μόνος/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΣΕΙΛ= Χρήση άλλου τρόπου συνδυασμός 

εικόνας λέξης 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 

 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΜΠΣΚ= Μη περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΛΑΠ= Σκέψη λανθασμένης απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 55 

ΦΥΛΟ                     Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΔΑΠΑΝΤΠΔΕΙ= Διαφορετική απεικόνιση αντικειμένων 

ή προσώπων δύο εικόνων 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΔΓΡ= Απόφαση λόγω διαφορετικών γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΔΑΝΤΡ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών άγνοια 

λόγου                        

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΕΝΓΡ= Μάντεμα λέξης από ένα γράμμα  

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

 

ΕΝΛΑΠ= Εντοπισμός λανθασμένων απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

 

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΔΛΑΠ= Άμεση διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

 

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΕΝΠΕΝΓΡΛ= Παρατήρηση ένα προς ένα τα γράμματα 

λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΛΑΠ= Σκέψη λανθασμένης απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 56                   

ΦΥΛΟ Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΠΓΡ= Απόφαση λόγω πλήθους γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΔΑΝΤΡ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών άγνοια 

λόγου                        

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΜ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης μόνος/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΠΡΑΝΔ= Χρήση άλλου τρόπου προσπάθεια 

ανάκλησης διδασκαλίας 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΒΕΙ= Μάντεμα λέξης με βοήθεια εικόνας 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΑΡΣ= Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΟΛΠΔΛ= Πολλαπλή παρατήρηση λέξεων 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 57                   

ΦΥΛΟ Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΠΓΡ= Απόφαση λόγω πλήθους γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΔΑΝΤΡ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών άγνοια 

λόγου                        

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡΦ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής με φίλο/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΒΕΙ= Μάντεμα λέξης με βοήθεια εικόνας 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο  

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

 

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

 

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΕΝΠΕΝΓΡΛ= Παρατήρηση ένα προς ένα τα γράμματα 

της λέξης 

ΠΡΜΕΠΙΔΛ= Προσπάθεια μη επανάληψης ίδιου λάθους 

ΣΚΣΑΠ= Σκέψη σωστής απάντησης 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 58 

ΦΥΛΟ                     Κορίτσι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση  Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΓΤΠ= Άγνοια τι παρατηρεί 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 

ΑΓΤΡΑΠ= Άγνοια τρόπου απόφασης 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΡΔΣΕΠ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη-αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΜ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης μόνος/η 

ΠΚΛΓΓΡ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής μόνος/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΑΛ= Μάντεμα λέξης 

ΜΑΛΒΕΙ= Μάντεμα λέξης με βοήθεια εικόνας 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

ΜΚΜΕΡΚΣ= Μη κατανόηση μη ερώτηση στην κυρία 

συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΜΖΒΚ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από κυρία 

ΑΓΑΠΜΖΒΦ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από φίλο 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπισης δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΠΡΚΛ= Προσπάθεια κατανόησης λάθους 

ΠΕΝΠΕΝΓΡΛ= Παρατήρηση ένα προς ένα τα γράμματα 

λέξης 

ΜΠΡΕΠΙΔΛ= Μη προσπάθεια επανάληψης ίδιου λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 59 

ΦΥΛΟ                     Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΑΝΛΥΣΠΕΙ= Πρότερη «ανάγνωση» λέξης ύστερη 

παρατήρηση εικόνας  

 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΠΓΡΔΛ= Πλήθος γραμμάτων δύο λέξεων 

ΑΠΛΟΓΛ= Απόφαση λόγω λέξης 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΔΜΣΕ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας μη σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΦ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης με φίλο/η 

ΠΚΛΓΓΡ= «Παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη γωνιά 

γραφής μόνος/η 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΧΡΚΟΜΛ= Χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΧΡΑΛΤΡΠΡΑΝΔ= Χρήση άλλου τρόπου προσπάθεια 

ανάκλησης διδασκαλίας 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 

 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΖΒΚ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

κυρία 

ΑΓΑΠΖΒΦ= Άγνοια απάντησης ζήτηση βοήθειας από 

φίλο/η 

ΜΣΙΣΑΠΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές  

ΜΣΙΣΑΠΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Αναφορά συναισθηματικής 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 



215 

 

κατάστασης ΠΕΣΦ= Περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΜΠΡΚΛ= Μη προσπάθεια κατανόησης λάθους 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΟΥ 60                   

ΦΥΛΟ Αγόρι 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ Μέση Εκπαίδευση         

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Μέση Εκπαίδευση                   

Θεματικός άξονας Α: Γνωστικές Στρατηγικές 

Κατηγορίες   Κωδικοί 

1 

Χρονική σχέση λέξης-

εικόνας    

ΠΡΠΕΙΥΣΑΝΛ= Πρότερη παρατήρηση εικόνας ύστερη 

«ανάγνωση» λέξης 

2 

Παρατήρηση εικόνας       

ΑΠΑΝΤΠΕΙ= Απεικόνιση αντικειμένου ή προσώπου 

εικόνας 

3 

Τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων-λήψη απόφασης 

ΕΝΔΓΡΔΛ= Εντοπισμός διαφορετικών γραμμάτων δύο 

λέξεων 

ΑΠΛΟΓΠΓΡ= Απόφαση λόγω πλήθους γραμμάτων 

4 

Εξάσκηση-επανάληψη    

ΠΡΩΔΜΣΕ= Προσοχή ώρα διδασκαλίας μη σιωπηλή 

επανάληψη 

5 

Πρόβλεψη–αξιοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης      

ΓΝΓΛΔΛΔ= Γνώση γλωσσικών δοκιμασιών λόγω 

διδασκαλίας 

  

6 

Πρότερη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον               

ΠΠΙΑΓΑΝΜ= «Παιχνίδι» με πίνακα αναφοράς στη γωνιά 

ανάγνωσης μόνος/η 

ΜΠΚΛΓΓΡ= «Μη παιχνίδι» με καρτέλες λέξεων στη 

γωνιά γραφής 

Θεματικός άξονας Β: Μνημονικές Στρατηγικές 

7 

Χρήση υλικών        

ΧΡΠΑΟΜΛ= Χρήση πίνακα αναφοράς ομόηχων λέξεων 

ΜΧΡΚΟΜΛ= Μη χρήση καρτελών ομόηχων λέξεων 

8 

Χρήση άλλων τρόπων                                          

ΜΧΡΑΛΤΡ= Μη χρήση άλλου τρόπου 

9 

Μάντεμα λέξεων        

ΜΜΑΛΤΕΠ= Μη μάντεμα λέξης τυχαία επιλογή 

 

Θεματικός άξονας Γ:Κοινωνικές Στρατηγικές 

10 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια εξηγήσεων των 

ασκήσεων 

 

ΜΚΕΡΚ= Μη κατανόηση ερώτηση στην κυρία 

ΜΚΕΡΣ= Μη κατανόηση ερώτηση στον συμμαθητή 

 

11 

Αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια επίτευξης των 

γλωσσικών δοκιμασιών 

ΑΓΑΠΜΖΒΚ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από κυρία 

ΑΓΑΠΜΖΒΦ= Άγνοια απάντησης μη ζήτηση βοήθειας 

από φίλο 

ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΣ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από συμμαθητή/ές 

 ΜΣΙΣΑΠΜΖΒΚ= Μη σίγουρος για σωστή απάντηση μη 

ζήτηση βοήθειας από κυρία 

Θεματικός άξονας Δ: Συναισθηματικές Στρατηγικές 

12 

Περιγραφή συναισθημάτων            

κατά τη διάρκεια μη γνώσης         

της σωστής απάντησης 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων 

 

13 

Λεκτική περιγραφή 

 

ΠΕΣΚ= Περιγραφή συναισθημάτων στην κυρία 
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συναισθημάτων   ΜΠΕΣΦ Μη περιγραφή συναισθημάτων στον φίλο 

14 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

ΠΡΟΣΕΥΑ= Προσπάθεια εύρεσης απάντησης 

15 

Περιγραφή συναισθημάτων         

ως προς την επίτευξη 

σωστών γλωσσικών  

δοκιμασιών 

 

ΕΚΘΣ= Έκφραση θετικών συναισθημάτων  

 

Θεματικός άξονας Ε: Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

16 

Αυτοαξιολόγηση      

ΕΝΣΛΑΠ= Εντοπισμός σωστών λανθασμένων 

απαντήσεων 

17 

Τρόποι αντιμετώπισης   

του λάθους                      

ΔΛΑΠ= Διόρθωση λανθασμένης απάντησης 

ΑΜΔΛ= Άμεση διόρθωση λάθους 

18 

Αξιοποίηση του λάθους  

ΜΠΡΚΛ= Μη προσπάθεια κατανόησης λάθους 

 

 

 

 

 


