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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

     Η ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας στην ξένη γλώσσα μέσω 

αποτελεσματικών στρατηγικών κατανόησης είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσουν οι 

φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας να επεξεργαστούν κείμενα ακαδημαϊκού ή 

επιχειρηματικού περιεχομένου. Δύο στρατηγικές που έχουν βρεθεί να είναι 

αποτελεσματικές προς αυτή την κατεύθυνση είναι η περίληψη και οι γραφικές 

αναπαραστάσεις δομής κειμένου. Λιγοστή διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς τους 

όμως με Έλληνες φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας έχει υπάρξει μέχρι τώρα. 

     Η παρούσα έρευνα διερευνά την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των 

παραπάνω στρατηγικών στην ενίσχυση της κατανόησης κειμένου. Η παρέμβαση, η 

οποία είχε διάρκεια οκτώ ακαδημαϊκά δίωρα, ήταν γνωστικού τύπου με παράλληλη 

προσθήκη μεταγνωστικών στοιχείων. Το μαθησιακό πλαίσιο ήταν το μάθημα των 

Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ενώ τα άτομα που διδάχτηκαν τις δύο 

στρατηγικές ήταν Έλληνες φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας.  

     Συνολικά, 491 φοιτητές τριών τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

συμμετείχαν στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες ήταν 161 φοιτητές στην πειραματική 

ομάδα 1 που διδάχτηκε τη στρατηγική της περίληψης, 169 φοιτητές στην πειραματική 

ομάδα 2 που διδάχτηκε τις γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου και 161 

φοιτητές στην ομάδα ελέγχου που διδάχτηκε την κανονική ύλη του εξαμήνου. Από το 

αρχικό δείγμα των 491 ατόμων, το τελικό δείγμα περιορίστηκε στα 470 άτομα λόγω 

της κατάταξης των ατόμων σε τρία γλωσσικά επίπεδα. Όλα τα άτομα συμμετείχαν 

στα ίδια τρία τεστ κατά την αρχική και την τελική φάση, δηλαδή σε τεστ ελέγχου της 

περιληπτικής ικανότητας, σε τεστ ελέγχου της ικανότητας συμπλήρωσης γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου και σε τεστ ελέγχου του γλωσσικού τους επιπέδου. 

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων αξιολογήθηκαν η βελτίωση στη συνολική 

κατανόηση του κειμένου και η βελτίωση στη χρήση των δύο στρατηγικών. Επίσης, 

εξετάστηκε η ενδεχόμενη μεταβίβαση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την 

εκμάθηση των δύο στρατηγικών, η πιθανή επίδραση του παράγοντα της 

γλωσσομάθειας στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων καθώς και ο ρόλος των 

γλωσσικών επιπέδων των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα. Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων επιβεβαιώθηκε ο κύριος ερευνητικός στόχος, δηλαδή η 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στην κατανόηση κειμένου και στη βελτίωση 

της χρήσης των δύο στρατηγικών. Συγχρόνως, καταδείχτηκε η μεταβίβαση των 
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στρατηγικών δεξιοτήτων από τη μία στρατηγική στην άλλη και βγήκαν 

συμπεράσματα σχετικά με τον περιορισμένο ρόλο που έπαιξε η γλωσσομάθεια στη 

διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων καθώς και με τα γλωσσικά επίπεδα που 

ωφελήθηκαν περισσότερο από την παρέμβαση στις στρατηγικές. Η συμβολή της 

παρούσας έρευνας εντοπίζεται στο γεγονός ότι αποτελεί την πρώτη έρευνα που 

διερευνά την επίδραση του συνδυασμού της διδασκαλίας των δύο συγκεκριμένων 

στρατηγικών με άτομα Έλληνες φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας και 

γενικότερα μία από τις ελάχιστες με διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών στην ίδια 

κατηγορία ατόμων. Παράλληλα, είναι και η πρώτη έρευνα που εξετάζει την επίδραση 

της γλωσσομάθειας, του γλωσσικού επιπέδου καθώς και τη μεταβίβαση μεταξύ των 

δύο στρατηγικών για τα συγκεκριμένα άτομα. 
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Κεφάλαιο 1
ο 

 

Εισαγωγή 

 

1. Πρόλογος 

 

     Η κατανόηση κειμένου αποτελεί σημαντικό τμήμα της γενικής γλωσσικής 

κατανόησης ενώ η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνωστικής κατανόησης μέσω 

αντίστοιχων γνωστικών στρατηγικών θεωρείται πολύ σημαντική. Η εφαρμογή 

γνωστικών στρατηγικών κατανόησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ανάγνωση 

στη δεύτερη ή στην ξένη γλώσσα. Ο λόγος είναι ότι η ανάγνωση στην ξένη γλώσσα 

αποτελεί μια διαδικασία με πολλούς πιθανούς παράγοντες αποτυχίας, κυριότεροι από 

τους οποίους είναι τα γλωσσικά ελλείμματα ή οι ανεπαρκείς στρατηγικές κατανόησης 

(McDonough, 1995). Αντίθετα, έχει βρεθεί ότι η ακριβής χρήση στρατηγικών 

κατανόησης μπορεί να αντισταθμίσει το ανεπαρκές γλωσσικό επίπεδο και να 

οδηγήσει στην ικανοποιητική κατανόηση των κειμένων.  

     Η ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας στην ξένη γλώσσα μέσω 

αποτελεσματικών στρατηγικών κατανόησης είναι απαραίτητη στο ακαδημαϊκό 

περιβάλλον. Μέσω των στρατηγικών κατανόησης, οι φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας ενισχύονται στην επεξεργασία ακαδημαϊκών κειμένων στην Αγγλική. 

Παράλληλα, η ικανότητα κατανόησης και επεξεργασίας των κειμένων στην Αγγλική 

μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα μαθησιακά πλαίσια ή γνωστικά αντικείμενα. Τα 

οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν είναι πολλαπλά και αφορούν στη συγγραφή 

ερευνητικών εργασιών, σε παρουσιάσεις βασισμένες στην Αγγλική βιβλιογραφία, 

κ.λπ. Η ικανότητα επεξεργασίας των κειμένων στην Αγγλική θα μπορούσε επίσης να 

μεταβιβαστεί από το ακαδημαϊκό στο αυριανό εργασιακό περιβάλλον, ώστε να 

διευκολύνει την κατανόηση και την παραγωγή εμπορικής αλληλογραφίας και άλλου 

τύπου κειμένων.  

     Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο λόγος για τον οποίον οι στρατηγικές 

κατανόησης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους μαθητές της ξένης γλώσσας είναι 

επειδή συμβάλλουν στην κατανόηση των κειμένων, στην ανάπτυξη της αναγνωστικής 

ικανότητας και στη μεταβίβαση της ικανότητας αυτής. Δύο από τις στρατηγικές που 

θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την ενίσχυση της κατανόησης είναι η 
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περίληψη και οι γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου (Block & Pressley, 2002). 

Οι στρατηγικές αυτές, οι οποίες επιλέχθηκαν να διερευνηθούν στα πλαίσια της 

παρούσας έρευνας, προέκυψαν ως δύο από τις σημαντικότερες στρατηγικές 

κατανόησης για την ξένη γλώσσα (Grabe & Stoller, 2002. Trabasso & Bouchard, 

2002).  

     Αναλυτικότερα, η περίληψη αναφέρεται ως μία γνωστική στρατηγική η οποία 

οδηγεί σε βαθύτερη επεξεργασία του κειμένου. Η περίληψη προκύπτει αυτόματα 

κατά την αναγνωστική διαδικασία καθώς ο αναγνώστης συνδυάζει τις πληροφορίες 

του κειμένου και την πρότερή του γνώση για να δομήσει ένα εσωτερικό νοητικό 

μοντέλο του νοήματος του κειμένου (Kintsch & van Dijk, 1978. Van Dijk & Kintsch, 

1983). 

     Η περίληψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, όπου 

απαιτείται από τους φοιτητές να χειρίζονται ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών. Έχει 

διαπιστωθεί όμως ότι ακόμα και στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 

φοιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση των πιο σημαντικών 

πληροφοριών και στην περιληπτική απόδοση των κειμένων. Γι’ αυτόν τον λόγο, 

συστήνεται η διδασκαλία της περίληψης ως στρατηγικής, βάσει συγκεκριμένων 

κανόνων, οι οποίοι περιγράφονται στα μοντέλα των Kintsch και van Dijk (1978) και 

Van Dijk και Kintsch (1983). 

     Τα κύρια οφέλη από τη διδασκαλία της περίληψης είναι η ενίσχυση της συνολικής 

κατανόησης του κειμένου (Duke & Pearson, 2002) και της ποιότητας της περίληψης 

(Trabasso & Bouchard, 2002). Άλλοι τομείς στους οποίους σημειώνεται βελτίωση 

μετά από τη διδασκαλία της περίληψης είναι οι εξής: η ευκολότερη διάκριση των 

κύριων ιδεών, η βελτίωση στην εφαρμογή των κανόνων για την περίληψη, η 

βελτίωση στην περιληπτική απόδοση του κειμένου, η μεταβίβαση της ικανότητας 

περίληψης σε καινούργια κείμενα και η καλύτερη επίδοση σε τυποποιημένα τεστ.  

     Η επιλογή της δεύτερης στρατηγικής που διδάχτηκε στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας -οι γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου- βασίστηκε στη σημασία της 

αναγνώρισης και χρήσης της δομής του κειμένου για την αναγνωστική κατανόηση. 

Έχει βρεθεί ότι η ικανότητα κατανόησης της δομής μπορεί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη της γενικότερης ικανότητας κατανόησης των κειμένων και ότι αυτό ισχύει 

και για τη μητρική και για την ξένη γλώσσα (Grabe, 2004. Kintsch & Rawson, 2005. 

Pearson & Fielding, 1991. Perfetti, Landi & Oakhill, 2005. Trabasso & Bouchard, 

2002). Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν περιθώρια διερεύνησης της αποτελεσματικότητας 
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της στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων. Οι λόγοι είναι πολλαπλοί: ως προς 

τη μητρική γλώσσα, η συμβολή των γραφικών αναπαραστάσεων στην κατανόηση δεν 

θεωρείται οριστική (Armbruster, Anderson & Meyer, 1991. Bean, Singer, Sorter & 

Frazee, 1986. Griffin, Malone & Kameenui, 1995. Simmons, Griffin & Kameenui, 

1988). Παράλληλα, λιγοστές έρευνες εξετάζουν τη συμβολή των γραφικών 

αναπαραστάσεων στον τομέα της κατανόησης στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα (Grabe, 

1997, 2003. Jiang, 2007. Jiang & Grabe, 2007. Mohan, 1986. Tang, 1993). 

     Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι, αν και η σημασία της χρήσης της δομής για την 

οργάνωση των πληροφοριών του κειμένου είναι μεγάλη, οι μαθητές δεν προχωρούν 

αυτόματα σε χρήση της δομής για να κατανοήσουν το κείμενο αλλά χρειάζεται να 

εξασκηθούν στη διαδικασία αυτή. Η σημασία της εξάσκησης στην αναγνώριση και 

στη χρήση της δομής του κειμένου είναι σημαντική και για τους μαθητές της ξένης 

γλώσσας καθώς έχει βρεθεί ότι έχει θετικά αποτελέσματα για την κατανόηση (Carrell, 

1984. 1985. 1992. Ghaith & Harkouss, 2003. Goh, 1990. Martinez, 2002. Tang, 

1992). Παράλληλα, έχει βρεθεί ότι και οι γραφικές αναπαραστάσεις που απεικονίζουν 

τη δομή του κειμένου ενισχύουν σημαντικά την αντίληψη της δομής (Ghaith & 

Harkouss, 2003) και κατά συνέπεια την κατανόηση (Tang, 1992) και στην ξένη 

γλώσσα. Ένας άλλος τομέας προς διερεύνηση είναι η διάρκεια της εκπαίδευσης στις 

γραφικές αναπαραστάσεις. Παρ’ όλο δηλαδή που σημειώνονται οφέλη ακόμα και 

μετά από σύντομη εκπαίδευση στις γραφικές αναπαραστάσεις (Jones, Pierce & 

Hunter, 1988) γενικά συστήνονται μεγαλύτερης διάρκειας παρεμβάσεις (Jiang, 2010. 

Jiang & Grabe, 2007).  

 

1.1. Διατύπωση του προβλήματος 

 

     Όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, αν και η περίληψη και οι γραφικές 

αναπαραστάσεις δομής κειμένου θεωρούνται σημαντικές στρατηγικές για την 

κατανόηση κειμένων στη μητρική γλώσσα, οι έρευνες για τη συμβολή τους στην 

κατανόηση σε σχέση με την ξένη γλώσσα είναι πολύ περιορισμένες (Grabe, 2006). 

Παράλληλα, τα ευρήματα για τη συχνότητα χρήσης των δύο στρατηγικών από 

φοιτητές της ξένης γλώσσας δεν είναι ενθαρρυντικά. Ως προς την περίληψη, έρευνες 

με φοιτητές που διδάσκονται τις ξένες γλώσσες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν 

δείξει ότι η περίληψη -αν και πολύ σημαντική στο ακαδημαϊκό περιβάλλον- είναι 

ανάμεσα στις λιγότερο χρησιμοποιούμενες στρατηγικές (Peacock & Ho, 2003. 
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Psaltou-Joycey & Kantaridou, 2009). Επίσης, καμία έρευνα με διδασκαλία της 

περίληψης ως στρατηγικής σε Έλληνες φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας δεν 

έχει διενεργηθεί μέχρι τώρα, όσο είμαστε τουλάχιστον σε θέση να γνωρίζουμε. Στην 

έρευνα της Hatzitheodorou (2005), με διδασκαλία της περίληψης σε Έλληνες 

φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, τα άτομα ήταν φοιτητές του τμήματος 

Αγγλικής Φιλολογίας και προφανώς διέθεταν εξ’ ορισμού ένα ανώτερο γλωσσικό 

επίπεδο. Παράλληλα, η διδασκαλία της περίληψης στα άτομα αυτά βασίστηκε σε 

κείμενα επιχειρηματολογίας τα οποία προσεγγίστηκαν από γλωσσολογική σκοπιά και 

όχι σε πληροφοριακά-επεξηγηματικά κείμενα (expository texts) -όπως αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα. Εκτός από τη μικρή χρήση της 

στρατηγικής της περίληψης ή της περιορισμένης διδασκαλίας της στρατηγικής, 

προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ακόμα και οι 

φοιτητές στη σύνθεση της περίληψης (Brown & Day, 1983).  

     Ως προς τη δεύτερη στρατηγική που διδάχτηκε -τις γραφικές αναπαραστάσεις 

δομής κειμένου- αν και διάφορες μελέτες επισημαίνουν τη σημασία της χρήσης της 

δομής για την κατανόηση στη μητρική γλώσσα (Goldman & Rakestraw, 2000), 

λιγοστές έρευνες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους για την ξένη γλώσσα 

(Grabe, 2006. Jiang & Grabbe, 2007). Η σημασία της συχνότητας χρήσης της 

γραφικής αναπαράστασης ως στρατηγικής δεν αναφέρεται στις σχετικές 

ανασκοπήσεις στις στρατηγικές κατανόησης. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι μια 

στρατηγική η οποία χρησιμοποιείται αυθόρμητα, αλλά, αντίθετα, μία στρατηγική για 

την εκμάθηση της οποίας πρέπει να προηγηθεί εξάσκηση. Παρ’ όλα αυτά, οι 

γραφικές αναπαραστάσεις θα ήταν καλό να χρησιμοποιούνται, ιδίως από φοιτητές, 

γιατί αποδεικνύονται περισσότερο αποτελεσματικές για αυτές τις ομάδες (Moore & 

Readence, 1984). Ως προς τη συμβολή της διδασκαλίας των γραφικών 

αναπαραστάσεων στην κατανόηση προκύπτουν γενικά αντικρουόμενα ερευνητικά 

αποτελέσματα και λιγοστά δεδομένα για την ξένη γλώσσα. Κατά συνέπεια, τα 

ερωτήματα της συμβολής της διδασκαλίας των γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου στην ενίσχυση της κατανόησης και ιδιαίτερα σε σχέση με την Αγγλική ως 

ξένη γλώσσα παραμένουν ανοιχτά. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάγκη περισσότερης 

έρευνας στους συγκεκριμένους τομείς έτσι ώστε να διαπιστωθεί η επίδραση της 

διδασκαλίας των γραφικών αναπαραστάσεων στην κατανόηση των κειμένων για τους 

μαθητές της ξένης γλώσσας. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται και στη σχετική 

βιβλιογραφία, (Jiang, 2012) ένας άλλος τομέας στον οποίο θα μπορούσε να εστιάσει 
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η έρευνα για τις γραφικές αναπαραστάσεις είναι τα γλωσσικά επίπεδα -λόγω του ότι 

δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τον τομέα αυτό. Μέσω της εστίασης αυτής, θα 

μπορούσε να διαπιστωθεί αν τα οφέλη από την εκπαίδευση στις γραφικές 

αναπαραστάσεις είναι παρόμοια για όλα τα γλωσσικά επίπεδα.  

 

1.2. Συμβολή της παρούσας έρευνας  

 

     Η παρούσα έρευνα θα προσπαθήσει να λάβει υπόψη και να καλύψει τα ερευνητικά 

κενά που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Συγκεκριμένα, η έρευνα θα προσπαθήσει να 

καλύψει το κενό που σχετίζεται με την απουσία διδακτικών παρεμβάσεων στις 

παραπάνω στρατηγικές, ιδιαίτερα όσον αφορά στους Έλληνες φοιτητές της Αγγλικής 

ως ξένης γλώσσας. Παράλληλα, θα επιχειρήσει να απαντήσει στο ερώτημα της 

συμβολής των παραπάνω στρατηγικών στην ενίσχυση της κατανόησης. Θεωρώντας 

τις δύο παραπάνω στρατηγικές σημαντικές για την κατανόηση των ακαδημαϊκών 

κειμένων και για τη μεταβίβασή τους σε πιο σύνθετα έργα ή διαφορετικά γνωστικά 

αντικείμενα, η παρούσα έρευνα επίσης εστιάζει στη διερεύνηση της δυνατότητας 

μεταβίβασης των δύο στρατηγικών. Τέλος, η έρευνα εξετάζει παραμέτρους των 

οποίων η επίδραση δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς μέχρι τώρα, όπως το κατά πόσο η 

γλωσσομάθεια επιδρά στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων και κατά πόσο 

όλα τα γλωσσικά επίπεδα ωφελούνται από την παρέμβαση στις δύο στρατηγικές.  

 

1.3. Στόχοι της παρούσας έρευνας 

 

     Ο κύριος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη συμβολή της 

διδασκαλίας των γνωστικών στρατηγικών της περίληψης και των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου στη βελτίωση της κατανόησης του κειμένου. 

Παράλληλα, η παρούσα έρευνα θέλησε να διαπιστώσει τη βελτίωση της επίδοσης των 

ατόμων στις στρατηγικές τις οποίες διδάχτηκαν καθώς και τη μεταβίβαση της 

μάθησης. Επιπλέον στόχος της έρευνας ήταν η εξακρίβωση της επίδρασης που είχε η 

διδασκαλία των δύο στρατηγικών σε σχέση με τα γλωσσικά επίπεδα των φοιτητών, 

δηλαδή κατά πόσο ωφέλησε κάποια επίπεδα περισσότερο από άλλα και σε ποιους 

συγκεκριμένους τομείς. Με τον όρο «γλωσσικό επίπεδο», εννοούνται τα διάφορα 

στάδια γλωσσικής εκμάθησης –π.χ. αρχάριοι, μεσαίοι, προχωρημένοι- τα οποία 

επιτρέπουν στους μαθητές να λειτουργήσουν με όλο και περισσότερη 
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αποτελεσματικότητα στην ξένη γλώσσα (Psaltou-Joycey, 2010, σελ. 86). Τέλος, για 

να διαπιστωθεί κατά πόσον τα αποτελέσματα της παρέμβασης στις δύο στρατηγικές 

μπορεί να επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες, διερευνήθηκε και η πιθανή 

επίδραση του παράγοντα της γλωσσομάθειας. Σύμφωνα με τους Τσοπάνογλου και 

Δενδρινού (2012), η γλωσσομάθεια ορίζεται ως «η ικανότητα χρήσης μιας φυσικής ή 

ιστορικής γλώσσας» (σελ. 2). Κατά συνέπεια, ο όρος «γλωσσομάθεια» στην παρούσα 

έρευνα χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει τη γενική γλωσσική ικανότητα των ατόμων 

στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα ενώ η διερεύνηση του παράγοντα της γλωσσομάθειας 

συνδέθηκε άμεσα με τον στόχο της διερεύνησης της αποτελεσματικότητας της 

παρέμβασης. Στα πλαίσια αυτά εξετάστηκε κατά πόσο ο παράγοντας της 

γλωσσομάθειας έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της 

παρέμβασης στις δύο στρατηγικές, δηλαδή περιόρισε ή ενίσχυσε την τυχόν 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.  

 

1.4. Πειραματικό σχέδιο  

 

     Για τη διερεύνηση των παραπάνω στόχων εφαρμόστηκε το κλασσικό πειραματικό 

σχέδιο των ερευνών παρέμβασης. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις ομάδες: η πειραματική 

ομάδα 1 που διδάχτηκε τη στρατηγική της περίληψης, η πειραματική ομάδα 2 που 

διδάχτηκε τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου και η 

ομάδα ελέγχου που διδάχτηκε τα κείμενα με τον παραδοσιακό τρόπο, χωρίς δηλαδή 

να δίνεται έμφαση στις συγκεκριμένες στρατηγικές κατανόησης. Η μέθοδος 

ανάλυσης των αποτελεσμάτων η οποία χρησιμοποιήθηκε για να διερευνηθούν οι 

πιθανές μεταβολές στην επίδοση των φοιτητών και κατά συνέπεια η 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης ήταν αυτή των επαναληπτικών μετρήσεων. 

Μέσω της μεθόδου των επαναληπτικών μετρήσεων εξετάστηκαν οι πιθανές διαφορές 

στην επίδοση της κάθε ομάδας από την αρχική στην τελική φάση. Συγχρόνως, οι 

μετρήσεις μεταξύ των τριών ομάδων έδειξαν ποια ομάδα ωφελήθηκε περισσότερο 

από την παρέμβαση καθώς και αν υπήρξε μεταβίβαση της μάθησης από τη μία 

στρατηγική στην άλλη. 
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1.5. Οργάνωση της διατριβής 

 

     Η διατριβή αποτελείται από δέκα κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγικό. Στο 

Κεφάλαιο 2 γίνεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε σχέση με τις στρατηγικές 

μάθησης και τις στρατηγικές κατανόησης. Το Κεφάλαιο 3 ασχολείται με την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη στρατηγική της περίληψης. Αντίστοιχα, στο 

Κεφάλαιο 4 γίνεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη στρατηγική των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα 

ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία των στρατηγικών γενικότερα και πιο 

συγκεκριμένα τη διδασκαλία της περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων 

δομής κειμένου. Στο Κεφάλαιο 6 περιγράφεται η επίδραση του γλωσσικού επιπέδου 

στη χρήση των δύο στρατηγικών. Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται η λογική της 

παρούσας έρευνας και πιο συγκεκριμένα οι ερευνητικοί στόχοι και ο ερευνητικός 

σχεδιασμός. Στο Κεφάλαιο 8 παρατίθεται η μεθοδολογία της έρευνας καθώς και οι 

ερευνητικές υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας. Στο 

Κεφάλαιο 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Στο Κεφάλαιο 10 γίνεται 

συζήτηση των αποτελεσμάτων, παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι παιδαγωγικές 

επιπτώσεις της έρευνας και προτείνονται οι κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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Κεφάλαιο 2
ο 

 

Στρατηγικές μάθησης και στρατηγικές κατανόησης 

 

     Οι στρατηγικές μάθησης αποτελούν ένα ευρύ ερευνητικό πεδίο στην εκμάθηση 

της ξένης γλώσσας. Η ανασκόπηση της θεωρίας σε σχέση με τις στρατηγικές 

μάθησης στο παρόν κεφάλαιο έχει σαν στόχο να εντάξει τις στρατηγικές της 

παρούσας έρευνας στο θεωρητικό πλαίσιο του μοντέλου επεξεργασίας πληροφοριών, 

να αποσαφηνίσει τα θεωρητικά ζητήματα που συνδέονται με τη χρήση τους και να 

παρουσιάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα οποία θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Το κεφάλαιο εστιάζει επίσης 

στη συμβολή των στρατηγικών κατανόησης στην κατανόηση κειμένου και επιχειρεί 

να ορίσει το είδος των στρατηγικών κατανόησης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

έρευνα. Τέλος, παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους επελέγη το τεστ πολλαπλών 

επιλογών για την αξιολόγηση της κατανόησης καθώς και οι λόγοι για τους οποίους η 

μεταβίβαση της μάθησης μεταξύ των στρατηγικών αποτέλεσε έναν από τους στόχους 

της παρούσας έρευνας. 

 

2. Ορισμός και στόχος των στρατηγικών σύμφωνα με το μοντέλο επεξεργασίας 

πληροφοριών 

 

     Η γνωστική ψυχολογία ασχολείται με τις διανοητικές διεργασίες που σχετίζονται 

με τις λειτουργίες της σκέψης, της αντίληψης, της μνήμης και της μάθησης. Όσον 

αφορά στη μάθηση, η γνωστική ψυχολογία εστιάζει στους μηχανισμούς και τις 

διαδικασίες με τους οποίους τα άτομα αποκτούν τη γνώση και παρεμβαίνουν 

ενεργητικά στη μάθησή τους. Στη διαδικασία της μάθησης, το πρώτο στάδιο είναι η 

πρόσληψη και η επεξεργασία των πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον μέσω 

των αισθήσεων. Στη συνέχεια οι πληροφορίες εξετάζονται, αναλύονται και 

αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Μόνο οι πληροφορίες τις οποίες τα άτομα 

κρίνουν ότι χρειάζεται να ανακαλέσουν αποθηκεύονται στη μακρόχρονη μνήμη. Οι 

πληροφορίες αυτές αποτελούν και το σύνολο των γνώσεων ενός ατόμου. Οι δύο 

πηγές των πληροφοριών, δηλαδή της πρόσληψης των εξωτερικών ερεθισμάτων και 
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της ανάκλησής τους από τη μνήμη, συνδυάζονται στο κέντρο επεξεργασίας 

πληροφοριών (Weinstein & Mayer, 1991, σελ. 16).  

     Στο μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών (information processing model), οι 

νοητικές διαδικασίες των ατόμων παραλληλίζονται με τις νοητικές λειτουργίες των 

υπολογιστών κατά την επεξεργασία των πληροφοριών. Οι διαδικασίες αυτές 

σχετίζονται με την κωδικοποίηση, οργάνωση, συγκράτηση και ανάσυρση των 

πληροφοριών και συνδέονται με τον εξής τρόπο: για να μπορέσουν οι πληροφορίες 

να προωθηθούν από τη βραχύχρονη μνήμη και να συγκρατηθούν ώστε να μπορούν να 

ανασυρθούν από τη μακρόχρονη μνήμη πρέπει να αποθηκευτούν με οργανωμένο 

τρόπο και να μετασχηματιστούν σε έννοιες με νόημα (McLaughlin, 1987. 1990). Στο 

συγκεκριμένο μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών τονίζεται η οργάνωση, η συνοχή 

και η σύνδεση της γνώσης (Roehler & Duffy, 1996). 

     Οι στρατηγικές αποτελούν στο συγκεκριμένο μοντέλο έναν ιδιαίτερο τρόπο 

επεξεργασίας των πληροφοριών, ο οποίος ενισχύει την κατανόηση, τη μάθηση και τη 

διατήρηση των πληροφοριών στη μνήμη. Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά στις 

παραπάνω διαδικασίες, μέσω των στρατηγικών που υιοθετούν για την ενίσχυση της 

μάθησής τους (Oxford, 1990). Ο ρόλος των στρατηγικών στις παραπάνω διαδικασίες 

(κωδικοποίησης, οργάνωσης, συγκράτησης και ανάσυρσης των πληροφοριών) 

τονίζεται και για τη μητρική (Dansereau, 1985. Weinstein & Mayer, 1986) και για την 

ξένη γλώσσα (Cohen, 1998. Oxford, 1990. Rubin, 1987).  

 

2. 1. Συστήματα ταξινόμησης των στρατηγικών 

 

     Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία έχει προταθεί και διερευνηθεί μεγάλο πλήθος 

στρατηγικών μάθησης. Επομένως ήταν απαραίτητη η ταξινόμηση τους σε συστήματα 

που αντανακλούν αντίστοιχα θεωρητικά μοντέλα στα πλαίσια διαφορετικών 

ψυχολογικών προσεγγίσεων. Παρακάτω, θα περιγραφούν τα συστήματα ταξινόμησης 

στρατηγικών στη μητρική και στην ξένη γλώσσα ώστε να διευκρινιστεί το είδος των 

στρατηγικών το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. 

 

2.1.1. Συστήματα διάκρισης γνωστικών στρατηγικών στη μητρική γλώσσα 

 

     Στον τομέα της γνωστικής ψυχολογίας, ένα κύριο μοντέλο ταξινόμησης των 

γνωστικών στρατηγικών για τη μητρική γλώσσα είναι αυτό των Weinstein και Meyer 
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(1986). Οι γνωστικές στρατηγικές αποτελούν σε αυτό το μοντέλο ένα πλάνο για τον 

αποτελεσματικότερο συντονισμό γνωστικών πόρων, όπως είναι η προσοχή και η 

μακρόχρονη μνήμη. Η χρήση των γνωστικών στρατηγικών συνδέεται με 

συγκεκριμένα γνωστικά έργα (Weinstein & Meyer, 1991). Αντίθετα, οι 

μεταγνωστικές στρατηγικές (Flavell, 1979. 1987) επιτελούν γενικές λειτουργίες, όπως 

είναι ο σχεδιασμός, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της μάθησης (Brown, 1987).  

      Σύμφωνα με τους Weinstein και Meyer (1986), οι σημαντικότερες κατηγορίες 

γνωστικών στρατηγικών οι οποίες συνδέονται με την ακαδημαϊκή επίδοση είναι οι 

στρατηγικές επανάληψης, οι στρατηγικές επεξεργασίας και οι στρατηγικές 

οργάνωσης. Από τις παραπάνω κατηγορίες, οι στρατηγικές επανάληψης βοηθούν 

στην επιλογή των σημαντικών πληροφοριών και στην ενεργοποίηση των 

πληροφοριών στην εργαζόμενη μνήμη, αλλά δεν αντανακλούν επεξεργασία σε βάθος. 

Αντίθετα, οι κατηγορίες των στρατηγικών επεξεργασίας και οργάνωσης οδηγούν σε 

επεξεργασία του κειμένου σε βάθος. Στις στρατηγικές επεξεργασίας συγκαταλέγονται 

η περίληψη και η παράφραση, μέσω των οποίων οδηγούμαστε σε μετασχηματισμό 

του κειμένου, με στόχο την ενίσχυση της μάθησης και της κατανόησης. Οι 

στρατηγικές οργάνωσης οργανώνουν το υλικό δίνοντας δομή στις πληροφορίες του 

κειμένου και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στην επεξεργασία των πληροφοριών σε 

βάθος (σε Pintrich, 1999). Παράλληλα, οι στρατηγικές οργάνωσης του υλικού το 

καθιστούν πιο ευκολονόητο (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). Τέτοιες μορφές 

οργάνωσης του υλικού αποτελούν η απεικόνιση του κειμένου σε μορφή 

διαγράμματος ή η χρήση συγκεκριμένων τεχνικών για την επιλογή και την οργάνωση 

των ιδεών του υλικού (π.χ. σχεδίαση δικτύου ή χάρτη με τις σημαντικές ιδέες, 

απεικόνιση της δομής του κειμένου, κ.λπ.).  

 

2.1.2. Συστήματα ταξινόμησης των στρατηγικών στην ξένη γλώσσα 

 

     Στόχος της παρούσας ενότητας είναι να ορίσει και να περιγράψει τον ρόλο των 

γνωστικών στρατηγικών και των στρατηγικών κατανόησης κειμένου στην ξένη 

γλώσσα. Σε ένα πρώτο επίπεδο, οι στρατηγικές στην ξένη γλώσσα διακρίνονται σε 

στρατηγικές χρήσης της γλώσσας και σε στρατηγικές γλωσσικής μάθησης (Cohen, 

1998. Ellis, 1994). Από τις παραπάνω κατηγορίες, οι στρατηγικές χρήσης της 

γλώσσας χωρίζονται σε στρατηγικές παραγωγής της γλώσσας και σε στρατηγικές 

επικοινωνίας (Tarone, 1980). Οι στρατηγικές γλωσσικής μάθησης, οι οποίες 
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αποτελούν το κύριο κομμάτι της βιβλιογραφίας, ορίζονται «ως μία απόπειρα 

ανάπτυξης γλωσσικής και κοινωνικο-γλωσσικής ικανότητας στην ξένη γλώσσα» 

(Tarone, 1980, σελ. 419).   

     Σύμφωνα με μία άλλη κατηγοριοποίηση, οι στρατηγικές διακρίνονται σε 

στρατηγικές γλωσσικής μάθησης, ο ορισμός των οποίων δόθηκε παραπάνω και σε 

στρατηγικές ανάπτυξης συγκεκριμένων γλωσσικών δεξιοτήτων (Ellis, 1994). Μέσω 

των τελευταίων μπορούμε να οδηγηθούμε σε ανάπτυξη ή βελτίωση των 

προσληπτικών γλωσσικών δεξιοτήτων –της ακουστικής κατανόησης και της 

κατανόησης των κειμένων- ή των δεξιοτήτων παραγωγής της γλώσσας -της 

προφορικής συνομιλίας και του γραπτού λόγου. Από τα παραπάνω βγαίνει το 

συμπέρασμα ότι οι στρατηγικές κατανόησης ανήκουν στις στρατηγικές ανάπτυξης 

δεξιοτήτων κατανόησης.  

     Μία άλλη κατηγοριοποίηση των στρατηγικών μάθησης σύμφωνα με το μοντέλο 

της γνωστικής ψυχολογίας είναι ανάμεσα σε γνωστικές και μεταγνωστικές 

στρατηγικές. Οι ερευνητές των στρατηγικών της ξένης γλώσσας που υιοθετούν αυτό 

το μοντέλο είναι η Oxford (1990), οι O’Malley και Chamot (1990) και ο Macaro 

(2006). Σύμφωνα με το πρώτο μοντέλο (Oxford, 1990), το οποίο αποτελεί τη 

λεπτομερέστερη απόπειρα καταγραφής των στρατηγικών στην ξένη γλώσσα, οι 

στρατηγικές διακρίνονται σε άμεσες και σε έμμεσες. Οι άμεσες στρατηγικές 

προϋποθέτουν τη νοητική επεξεργασία από την πλευρά του μαθητή και τη χρήση της 

γλώσσας. Οι έμμεσες στρατηγικές συμβάλλουν στη μάθηση χωρίς πολλές φορές να 

εμπλέκουν τη γλώσσα-στόχο. Στο μοντέλο της Oxford, οι γνωστικές στρατηγικές 

υπάγονται στις άμεσες στρατηγικές μαζί με τις στρατηγικές μνήμης και τις 

αντισταθμιστικές στρατηγικές. Οι μεταγνωστικές, οι θυμικές και οι κοινωνικές 

στρατηγικές υπάγονται στις έμμεσες στρατηγικές. Ο στόχος της χρήσης των 

γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών είναι διαφορετικός: οι γνωστικές 

στρατηγικές συμβάλλουν στην κατανόηση και στη χρήση της ξένης γλώσσας αλλά 

και στον μετασχηματισμό των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές 

σε μια καινούργια μορφή. Οι μεταγνωστικές στρατηγικές αφορούν στον έλεγχο και 

στον συντονισμό της μαθησιακής διαδικασίας.  

     Οι παραπάνω κατηγορίες των άμεσων και των έμμεσων στρατηγικών περιέχουν 

διάφορες υποκατηγορίες. Κατά συνέπεια, προκύπτει μια ιεραρχική και λεπτομερειακή 

ταξινόμηση των συγκεκριμένων στρατηγικών. Βάσει αυτής της λεπτομερούς 

κατάταξης, η περίληψη ανήκει στις γνωστικές στρατηγικές και συγκεκριμένα στην 
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υπο-κατηγορία Δημιουργία δομής για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πληροφορίες. Η 

περίληψη ως στρατηγική, προσδίδοντας δομή στις πληροφορίες, αποτελεί παράλληλα 

μία ένδειξη κατανόησης των κειμένων. Τέλος, σε σύγκριση με μία παρόμοια 

στρατηγική όπως είναι η τήρηση σημειώσεων, η περίληψη αποτελεί μια ανώτερη 

γνωστικά στρατηγική (Oxford, 1990, σελ. 88). 

     Αν και το μοντέλο ταξινόμησης στρατηγικών της Oxford (1990) έχει δεχτεί 

σημαντική κριτική, κυρίως γιατί δε βασίζεται σε ένα έγκυρο θεωρητικό μοντέλο, παρ’ 

όλα αυτά συνδέεται με ένα χαλαρό τρόπο με το μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών. 

Πιο στενή σύνδεση με το μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών έχει το μοντέλο των 

O’Malley και Chamot (1990) για την ξένη γλώσσα. Το μοντέλο στο οποίο βασίζεται 

και το οποίο αφορά τη μητρική γλώσσα (Anderson, 1983) παρέχει τον ορισμό και τα 

στάδια εκμάθησης μιας στρατηγικής και παράλληλα αφορά και την κατανόηση και 

την παραγωγή των κειμένων. Σύμφωνα με τον Anderson (1983), οι γνωστικές 

στρατηγικές συμβάλλουν στη γνωστική επεξεργασία, αποτελώντας τα βήματα για την 

επίλυση των προβλημάτων -είναι δηλαδή συγκεκριμένες και συνδέονται με 

συγκεκριμένα έργα. Υπάρχουν τρία στάδια στην εκμάθηση μιας στρατηγικής: το 

γνωστικό στάδιο, το συνειρμικό στάδιο και το στάδιο αυτόματης τέλεσης της 

στρατηγικής. Στο αρχικό στάδιο της εκμάθησης μιας στρατηγικής υπάρχει μόνο η 

δηλωτική γνώση σε σχέση με τους κανόνες που αφορούν τη χρήση της. Αργότερα, οι 

μαθητές αποκτούν τη διαδικαστική γνώση που τους επιτρέπει να εφαρμόσουν τους 

κανόνες. Μέσω της διαδικαστικής γνώσης οδηγούνται στο στάδιο της 

αυτοματοποίησης των στρατηγικών. Το στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς 

τελικός στόχος κάθε προγράμματος διδακτικής παρέμβασης στις στρατηγικές είναι η 

αυτοματοποίησή τους. 

     Τέλος, και σύμφωνα με το μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών που προτείνει ο 

Macaro (2006), οι στρατηγικές διακρίνονται σε γνωστικές και σε μεταγνωστικές. Οι 

γνωστικές στρατηγικές χρησιμοποιούνται κατά τα στάδια της αντίληψης, της 

αποκωδικοποίησης, της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και της ανάκλησης των 

πληροφοριών. Αντίθετα, οι μεταγνωστικές στρατηγικές εποπτεύουν τη χρήση των 

γνωστικών στρατηγικών, μέσω του σχεδιασμού, του ελέγχου και της αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητάς τους (Macaro, 2006, σελ. 328). 
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2.2. Χαρακτηριστικά της εφαρμογής των στρατηγικών μάθησης 

 

     Στη συνέχεια θα παρατεθούν τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών τα οποία πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό ενός προγράμματος παρέμβασης. Τέτοια 

χαρακτηριστικά αποτελούν η συνειδητή φύση των στρατηγικών, η εφαρμογή τους με 

συγκεκριμένο στόχο, η δυνατότητα αυτοματοποίησής τους και η αποτελεσματικότητά 

τους σε σχέση με συγκεκριμένους τομείς και μαθησιακά πλαίσια.  

     Διάφοροι ερευνητές, είτε πρόκειται για τη μητρική (Weinstein et al., 1988) είτε για 

την ξένη γλώσσα (Cohen, 1998. Chamot, 2004. 2005. Ellis, 1994. Macaro, 2006. 

Oxford, 1990. Phakiti, 2006) συγκλίνουν στην άποψη ότι οι στρατηγικές επιλέγονται 

και εφαρμόζονται συνειδητά και σκόπιμα και ότι η εφαρμογή τους είναι 

προσανατολισμένη σε έναν συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο. Σύμφωνα με τον Phakiti 

(2006), το στοιχείο της συνειδητής χρήσης των στρατηγικών διαφοροποιεί την 

εφαρμογή τους από τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες των επιδέξιων αναγνωστών. 

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές συνειδητά επιλέγουν μια συγκεκριμένη στρατηγική 

ανάλογα με το μαθησιακό πλαίσιο και τον στόχο που έχουν, διαθέτουν δηλαδή την 

υποθετική γνώση (conditional knowledge) για τις συνθήκες χρήσης μιας στρατηγικής 

(το «πού» και «γιατί» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί) καθώς και τη διαδικαστική 

γνώση (procedural knowledge) για την πετυχημένη εφαρμογή της. Η συνειδητή 

επιλογή των στρατηγικών (Cohen, 1998), μπορεί βέβαια να αφορά γενικά την 

ενίσχυση της μάθησης και να μη γίνεται για κάποιον συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο. 

     Ενώ όπως είδαμε παραπάνω οι περισσότεροι ερευνητές των στρατηγικών τονίζουν 

τη συνειδητή και σκόπιμη χρήση των στρατηγικών, άλλοι ερευνητές (Bialystok, 

1985) επισημαίνουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους τη συμβολή τους στην 

αποτελεσματική μάθηση. Σύμφωνα με την ερευνήτρια, οι μαθητές δεν μπορούν ανά 

πάσα στιγμή να εφαρμόσουν συνειδητά ή σκόπιμα τις στρατηγικές. Αντίθετα, αυτό 

που τους ωθεί να τις χρησιμοποιήσουν είναι η αποτελεσματικότητά τους (σχετίζονται 

με λύσεις σε συγκεκριμένα γλωσσικά προβλήματα), η συστηματική χρήση τους και η 

πεπερασμένη φύση τους (δεν είναι άπειρες και δεν ποικίλλουν ιδιαίτερα ανάλογα με 

την ιδιοσυγκρασία των χρηστών). Το γεγονός ότι οι στρατηγικές είναι συγκεκριμένες, 

ανάλογα με την περίσταση, και μεταβιβάσιμες σε άλλες περιστάσεις ή έργα συντελεί 

στο να μειωθεί ο συνολικός αριθμός των στρατηγικών που μπορούν να συνδεθούν με 

συγκεκριμένες μαθησιακές καταστάσεις ή έργα και έτσι να λειτουργήσει η αρχή της 

οικονομίας στην εφαρμογή των στρατηγικών (Macaro, 2006). 
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     Άλλο κύριο χαρακτηριστικό της χρήσης των στρατηγικών, το οποίο αποτελεί 

συγχρόνως έναν επιθυμητό στόχο των ερευνών παρέμβασης, είναι η δυνατότητα 

αυτοματοποίησής τους, η οποία αναφέρθηκε στην παραπάνω ενότητα. Η 

αυτοματοποίηση των στρατηγικών μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συχνής 

επανάληψης (Chamot, 2004, 2005) ή της μάθησης και υπερμάθησης (van Dijk & 

Kintsch, 1983). Η συνεχής εξάσκηση, η οποία οδηγεί σε επίπεδα αυτοματοποίησης 

μιας στρατηγικής, έχει σαν στόχο την απόκτηση διαδικαστικής γνώσης ή αλλιώς 

γνώσης των βημάτων για την εφαρμογή της στρατηγικής (Haskell, 2001). Από τη 

στιγμή που οι στρατηγικές αυτοματοποιηθούν, μπορούν να οδηγήσουν στην 

ανάπτυξη επιδέξιας συμπεριφοράς σε έναν συγκεκριμένο γλωσσικό τομέα, όπως π.χ. 

είναι η κατανόηση κειμένων ή ο γραπτός λόγος (Macaro, 2006). Ενώ όμως σε κάποιες 

περιπτώσεις οι στρατηγικές έχουν αυτοματοποιηθεί σε επίπεδο δεξιοτήτων, 

εφαρμόζονται δηλαδή ασυνείδητα, σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούν ως 

ενσυνείδητες και εμπρόθετες στρατηγικές, καθώς οι αναγνώστες αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες κατά την επιτέλεση μιας συγκεκριμένης δοκιμασίας (Chamot, 2005. 

Phakiti, 2006). Σε αυτήν την περίπτωση, στόχος της χρήσης των στρατηγικών είναι 

να ενισχυθούν οι μαθητές στον τομέα στον οποίο αντιμετωπίζουν δυσκολίες (π.χ. 

στην κατανόηση ενός συγκεκριμένου κειμένου). Αυτό σημαίνει ότι ενώ οι 

στρατηγικές είχαν αρχικά αυτοματοποιηθεί, οι μαθητές χρειάζεται να εστιάσουν ξανά 

την προσοχή τους σε αυτές για να τις τροποποιήσουν, επειδή τα αποτελέσματα από τη 

χρήση τους δεν είναι ικανοποιητικά ή επειδή απαιτείται η προσαρμογή τους στα 

πλαίσια καινούργιων μαθησιακών στόχων ή καταστάσεων (Macaro, 2006). Σύμφωνα 

και με van Dijk και Kintsch (1983) κατά την επεξεργασία των κειμένων οι 

διαδικασίες που συνδέονται με την κατανόηση και την παραγωγή της γλώσσας είναι 

αυτοματοποιημένες και μόνο σε περίπτωση προβληματικών ή ασυνήθιστων 

περιπτώσεων γίνεται χρήση των στρατηγικών. 

     Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι διδακτικές παρεμβάσεις με χρήση 

στρατηγικών μάθησης στοχεύουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τα χαρακτηριστικά 

των στρατηγικών που περιγράφονται πιο πάνω. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η 

αποτελεσματικότητά τους στο να παρέχουν λύσεις σε συγκεκριμένα γλωσσικά 

προβλήματα και η δυνατότητα αυτοματοποίησής τους για την ανάπτυξη μιας 

συγκεκριμένης γλωσσικής δεξιότητας -όπως είναι στην περίπτωσή μας η κατανόηση 

κειμένου. Η αυτοματοποίηση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της συχνής εξάσκησης στη 
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στρατηγική, η οποία μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος 

διδακτικής παρέμβασης. 

 

2.3. Παράγοντες αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή των στρατηγικών 

μάθησης 

 

     Στην παραπάνω ενότητα επισημάνθηκε ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των 

στρατηγικών η αποτελεσματικότητα που προκύπτει από τη χρήση τους. Η 

αποτελεσματικότητα αυτή μπορεί να ενισχύσει την επίδοση των μαθητών στην ξένη 

γλώσσα. Επίσης μπορεί να μην είναι σταθερή αλλά να επηρεάζεται από το γλωσσικό 

επίπεδο των μαθητών. Ο παράγοντας του γλωσσικού επιπέδου στην εφαρμογή των 

στρατηγικών μάθησης θα εξεταστεί στο Κεφάλαιο 6. 

     Για να γίνει κατανοητή η σχέση μεταξύ στρατηγικών μάθησης και επίδοσης θα 

γίνει μια ανασκόπηση των διαφόρων ερευνητικών φάσεων στις στρατηγικές. Η 

ανασκόπηση αυτή εστιάζει στους παράγοντες εκείνους που συνδέονται με τις 

στρατηγικές και οι οποίοι έχουν θεωρηθεί ότι οδηγούν σε ενίσχυση της επίδοσης των 

μαθητών. Στόχος είναι να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα σχετικά με την επιλογή των 

στρατηγικών που θα ήταν καλό να διδαχτούν αλλά και με την επιρροή άλλων 

παραγόντων που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό ενός 

προγράμματος παρέμβασης. 

     Ένας παράγοντας που αρχικά θεωρήθηκε ότι συνδέεται με την επίδοση στην ξένη 

γλώσσα ήταν η χρήση πετυχημένων στρατηγικών από τους λεγόμενους «καλούς 

μαθητές». Από τις έρευνες που εστίαζαν στον «καλό μαθητή» της ξένης γλώσσας 

(“good language learner studies”. Naiman et al., 1978. Rubin, 1975) προέκυψε το 

συμπέρασμα ότι οι μαθητές αυτού του τύπου χρησιμοποιούν διαφορετικού τύπου 

στρατηγικές. Οι στρατηγικές αυτές εστιάζουν στην αναζήτηση πολλαπλών ευκαιριών 

για επικοινωνία και εξάσκηση στην ξένη γλώσσα, στη χρήση των συμφραζομένων 

για την κατανόηση του νοήματος, κ.λπ. Η διάχυτη ιδέα ήταν ότι οι «καλές» αυτές 

στρατηγικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους αποτελεσματικούς 

μαθητές της ξένης γλώσσας, θα μπορούσαν να διδαχτούν με επιτυχία και στους 

λιγότερο ικανούς μαθητές. 

     Από την πιο πρόσφατη επισκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η 

αποτελεσματική μάθηση δε συνδέεται πλέον με τη χρήση καλύτερων και χειρότερων 

στρατηγικών ή τη διάκριση ανάμεσα σε αποτελεσματικούς και μη αποτελεσματικούς 
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μαθητές. Ως προς το πρώτο σκέλος, έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 

στρατηγικές που θα πρέπει να αποφεύγονται -καθώς όλες οι στρατηγικές μπορούν να 

οδηγήσουν σε αποτυχία αν δε χρησιμοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο (Kern, 

1997. McDonough, 1995) ή συνειδητά (Carrell, 1998). Το ότι η διάκριση ανάμεσα σε 

αποτελεσματικές και μη αποτελεσματικές στρατηγικές δεν ευσταθεί, ενισχύεται 

ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι και οι μαθητές με τις υψηλές και αυτοί με τις 

χαμηλές επιδόσεις χρησιμοποιούν τις ίδιες στρατηγικές (Anderson, 1991). Διαφέρουν 

στο ότι οι τελευταίοι δεν τις χρησιμοποιούν επιτυχώς καθώς δε γνωρίζουν πώς και σε 

ποιες συνθήκες να τις χρησιμοποιήσουν. Ως προς το δεύτερο σκέλος, έχει 

διαπιστωθεί ότι η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών για την ενίσχυση της 

επίδοσης δεν εξαρτάται από τον αποτελεσματικό ή τον μη αποτελεσματικό μαθητή. 

Μεγαλύτερο ρόλο παίζει η ποιοτική χρήση των στρατηγικών, η συστηματική επιλογή 

τους και ο κατάλληλος συνδυασμός τους στο πλαίσιο μίας συγκεκριμένης δοκιμασίας 

(Cohen, 1998) -και όχι τόσο ο συνολικός αριθμός των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούνται. 

     Από τα παραπάνω προκύπτουν δύο παράγοντες στη χρήση των στρατηγικών, οι 

οποίοι είναι σημαντικοί για τη βελτίωση της επίδοσης στην ξένη γλώσσα: ο πρώτος 

παράγοντας είναι ο κατάλληλος συνδυασμός των στρατηγικών (Oxford & Cohen, 

1992). Ο δεύτερος είναι η αξιολόγηση της καταλληλότητας των στρατηγικών για 

συγκεκριμένα μαθησιακά πλαίσια και έργα (Macaro, 2006) καθώς έχει βρεθεί ότι η 

διδασκαλία των στρατηγικών έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν συνδέεται 

με συγκεκριμένα μαθησιακά έργα (Hsiao & Oxford, 2002). Ως προς τον πρώτο 

παράγοντα, μπορούμε να επισημάνουμε ότι ο κατάλληλος συνδυασμός των 

στρατηγικών συνεπάγεται τον συνδυασμό τους σε συμπλέγματα. Η χρήση των 

στρατηγικών σε συμπλέγματα σημαίνει ότι μία συγκεκριμένη στρατηγική μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες, ταυτόχρονα ή σε μία ακολουθία (Macaro, 

2004. 2006). Παραδείγματος χάρη, για να συμβουλευτεί ένας μαθητής μία άγνωστη 

λέξη σε ένα ξενόγλωσσο λεξικό ώστε να τη χρησιμοποιήσει στον γραπτό λόγο είναι 

πιθανό να χρησιμοποιήσει ένα σύμπλεγμα στρατηγικών. Το σύμπλεγμα αυτό μπορεί 

να εκτείνεται από την ανάκληση των δυσκολιών που αντιμετώπισε κατά την 

προηγούμενη χρήση λεξικών μέχρι την επιβεβαίωση της σωστής χρήσης της λέξης 

στον γραπτό λόγο. Στη συνέχεια, το σύμπλεγμα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με ένα 

άλλο που θα αφορά την απομνημόνευση της λέξης για μελλοντική χρήση. Ο πρώτος 

αυτός παράγοντας, δηλαδή ο κατάλληλος συνδυασμός των στρατηγικών, συμβάλλει 
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ακόμα περισσότερο στη βελτίωση της επίδοσης όταν συνδυάζεται με τον δεύτερο, 

δηλαδή τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών για συγκεκριμένα έργα. Έχει π.χ. 

διαπιστωθεί ότι οι περισσότερο αποτελεσματικοί μαθητές χρησιμοποιούν κατάλληλα 

συμπλέγματα στρατηγικών για συγκεκριμένα μαθησιακά πλαίσια και έργα (Macaro, 

2006). Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η επιλογή κατάλληλων στρατηγικών για 

συγκεκριμένα έργα και η σύνδεση των στρατηγικών με συγκεκριμένες δεξιότητες 

θεωρούνται δύο πολύ σημαντικοί σύγχρονοι ερευνητικοί τομείς (Grenfell & Macaro, 

2007. Hsiao & Oxford, 2002). 

     Παρ’ όλο που οι παράγοντες του κατάλληλου συνδυασμού των στρατηγικών και η 

σύνδεσή τους με συγκεκριμένα έργα θεωρούνται πιο σημαντικοί για την επίδοση από 

τον συνολικό αριθμό των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται, έχει διατυπωθεί και η 

αντίθετη άποψη -τουλάχιστον όσον αφορά τον τομέα της κατανόησης κειμένου. Η 

άποψη αυτή είναι ότι οι μαθητές με την υψηλότερη επίδοση στην κατανόηση 

κειμένου (Anderson, 1991) ή στον γραπτό λόγο (Plakans, 2009) κάνουν χρήση 

συνολικά περισσότερων στρατηγικών κατανόησης ή περισσότερων γνωστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών (Phakiti, 2003). Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι οι 

μαθητές αυτοί κάνουν χρήση περισσότερων σφαιρικών στρατηγικών (global 

strategies). Οι στρατηγικές αυτές έχουν σαν στόχο τη δημιουργία νοήματος και όχι 

την επεξεργασία του κειμένου σε ένα χαμηλότερο επίπεδο, π.χ. σε επίπεδο 

κατανόησης του λεξιλογίου (Block, 1986. Carrell, 1989. Koda, 2005). Στην έρευνα 

της Plakans (2009) βρέθηκε ότι οι σφαιρικές στρατηγικές που χρησιμοποίησαν οι 

φοιτητές ήταν η στοχοθεσία για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων, η 

αναζήτηση της ουσίας του κειμένου και η διατύπωση ερωτήσεων για το περιεχόμενο. 

Άλλες κατηγορίες στρατηγικών βασίζονταν στην επανάγνωση του κειμένου για τη 

χρήση ιδεών από τους μαθητές στο γραπτό τους. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν 

μεταγνωστικές στρατηγικές αυτορρύθμισης της όλης διαδικασίας. Γενικά, όλες οι 

στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ανώτερου τύπου. Αυτό σημαίνει ότι οι 

φοιτητές δεν εστίασαν σε στρατηγικές κατώτερου τύπου που βασίζονται στην 

αποκωδικοποίηση του νοήματος μεμονωμένων λέξεων ή προτάσεων. 

     Από την παραπάνω επισκόπηση προκύπτει ότι, αν και τελικός στόχος της 

παρούσας έρευνας ήταν η εκμάθηση των στρατηγικών της περίληψης και των 

γραφικών αναπαραστάσεων, η διδασκαλία προσέγγισε αυτόν τον στόχο μέσω ενός 

συμπλέγματος στρατηγικών που αφορούσαν τα στάδια της αναγνωστικής διαδικασίας 

καθώς και τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εφαρμογής των στρατηγικών. Τα 
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στάδια αυτά θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο Κεφάλαιο 8 της Μεθόδου. Επίσης, οι 

στρατηγικές της περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου 

συνδέονται με την ενίσχυση μιας συγκεκριμένης δεξιότητας -της κατανόησης 

κειμένου. Τέλος, και οι δύο στρατηγικές ανήκουν στην κατηγορία των σφαιρικών 

στρατηγικών, οι οποίες έχουν σαν στόχο τη δημιουργία νοήματος. Κατά συνέπεια 

κατά τον σχεδιασμό του παρόντος προγράμματος διδακτικής παρέμβασης λήφθησαν 

υπόψη οι πιο σύγχρονες απόψεις σχετικά με τους παράγοντες που συνδέονται με την 

αποτελεσματική χρήση των στρατηγικών. 

 

2.4. Ορισμός και συμβολή των στρατηγικών κατανόησης  

 

     Στόχος των παρακάτω ενοτήτων είναι να καταδειχθεί η αξία των στρατηγικών 

κατανόησης για την ενίσχυση της κατανόησης. Ο λόγος είναι ότι η ενδεχόμενη 

ενίσχυση της κατανόησης μέσω των στρατηγικών της περίληψης και των γραφικών 

αναπαραστάσεων αποτελεί και τον σημαντικότερο ερευνητικό στόχο της παρούσας 

έρευνας. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν συγκεκριμένοι τρόποι ταξινόμησης των 

στρατηγικών στη μητρική και στην ξένη γλώσσα ώστε να φανεί σε ποιες κατηγορίες 

στρατηγικών ανήκουν οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα.  

 

2.4.1. Συμβολή των στρατηγικών κατανόησης στη μητρική γλώσσα 

 

     Από τα μοντέλα ταξινόμησης των στρατηγικών που παρουσιάστηκαν στις 

ενότητες 2.1.1. και 2.1.2. προκύπτει ότι οι στρατηγικές κατανόησης είναι στρατηγικές 

γνωστικού τύπου, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας 

και στην ενίσχυση της κατανόησης (Graesser, 2007. Trabasso & Bouchard, 2002). Ως 

στόχος των στρατηγικών κατανόησης στη μητρική γλώσσα επισημαίνεται η ενίσχυση 

της ενεργητικής, επιδέξιας, αυτορρυθμιζόμενης και εμπρόθετης ανάγνωσης και κατά 

συνέπεια η ενίσχυση της κατανόησης (Trabasso & Bouchard, 2002). Παράλληλα, οι 

στρατηγικές κατανόησης έχουν περισσότερο μακροπρόθεσμα οφέλη καθώς 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δεξιότητας της κατανόησης. Τέλος, οι στρατηγικές 

κατανόησης συμβάλλουν στον έλεγχο και στην αξιολόγηση της κατανόησης και 

έχουν αντισταθμιστικό ρόλο σε σχέση με τα προβλήματα κατανόησης (Graesser, 

2007). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μέσω των στρατηγικών κατανόησης, εκτός 



 2. Στρατηγικές μάθησης και στρατηγικές κατανόησης 

 

 34 

από τα βραχυπρόθεσμα οφέλη ενίσχυσης της κατανόησης, μπορούμε να στοχεύσουμε 

και στην περισσότερο μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης. 

     Ο τρόπος με τον οποίο οι στρατηγικές κατανόησης οδηγούν στην ενίσχυση της 

κατανόησης θα περιγραφεί αναλυτικά στην επόμενη ενότητα μέσω της παρουσίασης 

του μοντέλου των van Dijk και Kintsch (1983). Αν θελήσουμε να εξετάσουμε τη 

συμβολή των στρατηγικών κατανόησης στους τομείς που επισημάνθηκαν πιο πάνω, 

μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής: οι στρατηγικές κατανόησης συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης του κειμένου μέσω της μετάβασης από 

περισσότερο επιφανειακά σε βαθύτερα επίπεδα κατανόησης, τα οποία σχετίζονται με 

την εξαγωγή συμπερασμάτων, την εξακρίβωση της συνεκτικότητας του κειμένου, 

κ.λπ. (Graesser, 2007). Η ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για την κατανόηση κειμένων με εξειδικευμένο τεχνικό περιεχόμενο καθώς 

ακόμα και οι πιο επιδέξιοι αναγνώστες μπορούν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στα 

συγκεκριμένα κείμενα. Παράλληλα, γι’ αυτούς τους αναγνώστες οι στρατηγικές 

κατανόησης μπορούν να συμβάλουν στην ακριβέστερη αυτο-αξιολόγηση της 

κατανόησης καθώς έχει βρεθεί ότι η σχέση μεταξύ της επίγνωσης του βαθμού 

κατανόησης που έχουν οι αναγνώστες και των αντικειμενικών μετρήσεων της 

κατανόησης δεν είναι ακριβής (Graesser, 2007). 

     Για τους αρχάριους αναγνώστες, οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν ακόμα 

σοβαρότερα προβλήματα κατανόησης, ο κύριος ρόλος των στρατηγικών κατανόησης 

είναι αντισταθμιστικός. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση δυσκολιών στην κατανόηση 

του κειμένου, ο λιγότερο ικανός αναγνώστης αντισταθμίζει το πρόβλημα μέσω της 

χρήσης σκόπιμων και συνειδητών στρατηγικών, οι οποίες επιστρατεύονται για την 

επίλυση του προβλήματος.  

     Στρατηγικές που αναφέρεται ότι έχουν σημαντική επίδραση στην κατανόηση 

κειμένου σε σχέση με την Αγγλική ως μητρική γλώσσα είναι η ενεργοποίηση της 

πρότερης γνώσης, οι γραφικές αναπαραστάσεις, η αντίληψη της δομής του κειμένου, 

ο έλεγχος της κατανόησης και η περίληψη (National Reading Panel Report, 2000. 

Trabasso & Bouchard, 2002).  

 

2.4.2. Συμβολή των στρατηγικών κατανόησης στην ξένη γλώσσα 

 

     Η συμβολή των στρατηγικών κατανόησης στην αποτελεσματική ανάγνωση 

επισημαίνεται σε σχέση και με τη δεύτερη ή την ξένη γλώσσα. Εδώ οι στρατηγικές 
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κατανόησης εντάσσονται στον ευρύτερο τομέα των στρατηγικών μάθησης (Ellis, 

1994) ενώ η διδασκαλία τους σχετίζεται με ιδιαίτερα οφέλη όταν συγκρίνεται με τη 

διδασκαλία στρατηγικών σε άλλους γλωσσικούς τομείς -όπως αυτούς της ακουστικής 

κατανόησης ή της προφορικής συνομιλίας (Hassan et al., 2005). Σύμφωνα με 

ερευνητές των στρατηγικών στην ξένη γλώσσα, η αποτελεσματική ανάγνωση και 

κατανόηση του κειμένου περιλαμβάνει, από τη μεριά των επιδέξιων αναγνωστών, 

εκτός από τις ικανότητες αποκωδικοποίησης και σύνδεσης των πληροφοριών με την 

πρότερή τους γνώση και τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών κατανόησης (Carrell, 

1988. Carrell, Devine & Eskey, 1988. Grabe & Stoller, 2002). Παρ’ όλα αυτά, αν και 

σε ένα αρχικό στάδιο καταγραφής των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι 

αναγνώστες της ξένης γλώσσας διατυπώθηκε η άποψη ότι οι στρατηγικές αυτές 

διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο της αναγνωστικής ικανότητας (Hosenfeld, 1977), 

στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι οι επιδέξιοι και μη αναγνώστες δε χρησιμοποιούν 

διαφορετικές στρατηγικές. Δεν υπάρχουν δηλαδή διακριτές στρατηγικές οι οποίες 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της κατανόησης ή αντίστοιχα άλλες που δυσχεραίνουν 

την κατανόηση (Carrell, 1992). Αντίθετα, οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν 

περισσότερες στρατηγικές, τις οποίες ελέγχουν καλύτερα και εφαρμόζουν 

αποτελεσματικότερα (Anderson, 1991). Οι τελευταίοι επιλέγουν, συνδυάζουν, 

εφαρμόζουν και ελέγχουν με καλύτερο τρόπο τις στρατηγικές (Erler & Finkbeiner, 

2007).  

     Οι στρατηγικές κατανόησης ορίζονται ως ένας από τους παράγοντες που 

καθορίζουν την επίδοση και οι οποίοι σχετίζονται με τον αναγνώστη. Οι στρατηγικές 

αυτές αλληλεπιδρούν με παράγοντες που προσδιορίζονται από το συγκεκριμένο 

μαθησιακό πλαίσιο κατά τη διαδικασία ανάγνωσης στη δεύτερη γλώσσα. Τέτοιοι 

παράγοντες είναι το θέμα και το περιεχόμενο του κειμένου, το κειμενικό είδος, ο 

βαθμός ευκολίας της ανάγνωσης και κατανόησης ενός κειμένου, κ.λπ. (Phakiti, 

2006).  

 

2.5. Ρόλος των στρατηγικών κατανόησης στην επεξεργασία των κειμένων  

 

     Παρακάτω θα περιγραφούν πιο αναλυτικά οι στρατηγικές κατανόησης στα 

πλαίσια του μοντέλου των Kintsch και van Dijk (1978) και van Dijk και Kintsch 

(1983). Το συγκεκριμένο μοντέλο επελέγη γιατί θεωρείται ένα από τα εγκυρότερα 

θεωρητικά μοντέλα επεξεργασίας και κατανόησης των κειμένων. Στο μοντέλο αυτό, η 
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διαδικασία της κατανόησης περιγράφεται ως μία διαδικασία η οποία έχει αναλογίες 

με οποιαδήποτε άλλη σύνθετης μορφής διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών. 

Τέλος, αν και αφορά τη μητρική γλώσσα, ο ορισμός και η περιγραφή των 

στρατηγικών κατανόησης στα πλαίσια του μοντέλου αυτού έχει σαφείς αναλογίες με 

αντίστοιχα μοντέλα στην ξένη γλώσσα. 

 

2.5.1. Στρατηγικές κατανόησης στην επεξεργασία των κειμένων στη μητρική 

γλώσσα 

 

     Στους van Dijk και Kintsch (1983), οι στρατηγικές κατανόησης αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της επεξεργασίας των κειμένων και εντάσσονται στις 

στρατηγικές του συνεχούς λόγου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, την 

κατανόηση και την αναπαραγωγή του λόγου. Ο λόγος για τον οποίο οι στρατηγικές 

κατανόησης αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της επεξεργασίας των κειμένων είναι 

ότι επιτρέπουν στους αναγνώστες να επεξεργαστούν πολλά είδη πληροφοριών 

ταυτόχρονα. Μέσω των στρατηγικών κατανόησης, η κατανόηση του κειμένου γίνεται 

εφικτή σε πολλαπλά επίπεδα –όπως αυτά του λεξιλογίου, του συντακτικού, της δομής 

του κειμένου, των συμφραζομένων, των πολιτισμικών στοιχείων. Σε επίπεδο 

προτάσεων χρησιμοποιούνται στρατηγικές που στοχεύουν στην αποσαφήνιση του 

νοήματος των λέξεων και της συντακτικής δομής. Σε επίπεδο νοηματικών σχέσεων 

μεταξύ των προτάσεων, οι στρατηγικές κατανόησης βοηθούν στον εντοπισμό των 

πιθανών σχέσεων ανάμεσα στις έννοιες ή στα γεγονότα. Σε ανώτερο επίπεδο, η 

εφαρμογή στρατηγικών καθιστά δυνατή την κατανόηση της ουσίας ή του κύριου 

θέματος του κειμένου καθώς ο αναγνώστης συνθέτει προτάσεις για να αποδώσει το 

νόημα μεγαλύτερων τμημάτων του κειμένου. Οι στρατηγικές που στοχεύουν στην 

κατανόηση του συνολικότερου νοήματος βασίζονται στη χρήση διαφόρων ενδείξεων 

στο κείμενο οι οποίες διευκολύνουν την κατανόηση -όπως είναι οι τίτλοι, οι 

επικεφαλίδες, οι περιλήψεις, σύντομα κείμενα σε θέση προ-οργανωτών, ερωτήσεις, 

κ.λπ. Τέλος, οι στρατηγικές κατανόησης χρησιμοποιούνται και για την κατανόηση 

της βασικής ρητορικής δομής του κειμένου, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για την 

οργάνωση των προτάσεων του κειμένου. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες του 

κειμένου οργανώνονται σύμφωνα με τις διάφορες κατηγορίες της δομής του 

κειμένου. Το αποτέλεσμα είναι ότι έτσι περιορίζονται οι πιθανές ερμηνείες του 

κειμένου σε τοπικό και σε συνολικό επίπεδο. Τελικός στόχος από τη χρήση των 
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στρατηγικών στα πολλαπλά επίπεδα που περιγράφηκαν είναι η συνολική κατανόηση 

του κειμένου. Οι στρατηγικές κατανόησης δεν έχουν σταθερό και γενικό χαρακτήρα, 

αλλά χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιστάσεις και ποικίλλουν ανάλογα με τα 

άτομα. Η ευέλικτη φύση τους διαφαίνεται από το γεγονός ότι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα σε πολλαπλά επίπεδα για την κατανόηση του κειμένου 

(van Dijk & Kintsch, 1983). 

     Από τις κατηγορίες στρατηγικών κατανόησης που επισημάνθηκαν παραπάνω, 

ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια της παρούσας έρευνας έχουν οι σημασιολογικές 

στρατηγικές και ιδιαίτερα οι σφαιρικές στρατηγικές και οι στρατηγικές χρήσης της 

ρητορικής δομής του κειμένου. Μέσω των σφαιρικών στρατηγικών κατανόησης, ο 

αναγνώστης προσπαθεί να προσδιορίσει το συνολικό νόημα του κειμένου. Η χρήση 

τους βασίζεται σε συμπεράσματα τα οποία ο αναγνώστης εξάγει βασισμένος στο 

νόημα του κειμένου και τα οποία συνδυάζει με τις γνώσεις και τις απόψεις του 

σχετικά με το θέμα. Τέλος, οι στρατηγικές κατανόησης που αφορούν τη χρήση της 

ρητορικής δομής του κειμένου χρησιμοποιούνται με τη μορφή υποθέσεων. Κατά τη 

διαδικασία αυτή, ο αναγνώστης προσπαθεί να βρει -μέσω του σχηματισμού 

υποθέσεων- τη συνολική δομή του κειμένου και τις διάφορες κατηγορίες που την 

απαρτίζουν. Στην προσπάθειά του αυτή χρησιμοποιεί παράλληλα και τις λεξικές 

ενδείξεις. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η περίληψη ανήκει στις σφαιρικές 

στρατηγικές κατανόησης ενώ οι γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου στις 

στρατηγικές χρήσης της ρητορικής δομής του κειμένου. 

 

2.5.2. Συστήματα ταξινόμησης στρατηγικών κατανόησης στην ξένη γλώσσα 

 

     Στην παρακάτω επισκόπηση της βιβλιογραφίας σε σχέση με την ξένη γλώσσα οι 

στρατηγικές κατανόησης αναφέρονται κυρίως ως στρατηγικές ανάγνωσης. Ο στόχος 

τους όμως είναι ταυτόσημος με αυτόν των στρατηγικών κατανόησης -δηλαδή να 

ενισχύσουν τους αναγνώστες στην κατανόηση των κειμένων στην ξένη γλώσσα. 

     Έχουν προταθεί διάφορα συστήματα ταξινόμησης των στρατηγικών ανάγνωσης 

στη δεύτερη και ξένη γλώσσα. Σύμφωνα με την επισκόπηση της Plakans (2009, σελ. 

253), οι στρατηγικές ανάγνωσης μπορούν να διακριθούν σε γνωστικές και 

μεταγνωστικές στρατηγικές, σε σφαιρικές ή γενικές και τοπικές στρατηγικές (local 

strategies), κ.λπ. Η ταξινόμηση των στρατηγικών ανάγνωσης σε γνωστικές και 

μεταγνωστικές στρατηγικές (Phakiti, 2003. Purpura, 1998) βασίζεται στην αντίστοιχη 
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διάκριση των στρατηγικών στη μητρική γλώσσα (Flavell, 1979), κ.λπ. Η διάκριση 

ανάμεσα σε σφαιρικές ή γενικές στρατηγικές και σε τοπικές στρατηγικές (Block, 

1986. Young & Oxford, 1997) είναι αντίστοιχη με τη διάκριση ανάμεσα σε 

στρατηγικές ανάγνωσης καθοδικής (top-down reading strategies) και ανοδικής 

προσέγγισης (bottom-up reading strategies). Η ανάγνωση καθοδικής προσέγγισης 

εστιάζει στην εύρεση των κύριων ιδεών, στην κατανόηση της ρητορικής δομής του 

κειμένου, στη χρήση της πρότερης γνώσης για την κατανόηση, στην ενσωμάτωση 

των πληροφοριών, στην ερμηνεία του νοήματος, κ.λπ. Η ανάγνωση ανοδικής 

προσέγγισης εστιάζει στην αποκωδικοποίηση του νοήματος μεμονωμένων λέξεων ή 

προτάσεων, της συντακτικής δομής, κ.λπ. Από την παραπάνω περιγραφή προκύπτουν 

ομοιότητες με το μοντέλο στρατηγικών των van Dijk και Kintsch (1983) που 

περιγράφηκε πιο πάνω. Κατά συνέπεια, οι τοπικές στρατηγικές αντιστοιχούν στις 

στρατηγικές κατώτερου επιπέδου των van Dijk και Kintsch (1983) ενώ οι σφαιρικές 

στρατηγικές στις στρατηγικές ανώτερου επιπέδου του ίδιου μοντέλου. Μέσω των 

τελευταίων στρατηγικών, ο αναγνώστης προσπαθεί να προσδιορίσει το συνολικό 

νόημα του κειμένου. 

     Εκτός από τους δύο παραπάνω τρόπους ταξινόμησης των στρατηγικών στην ξένη 

γλώσσα έχουν προταθεί παράλληλα λίστες με στρατηγικές κατανόησης, οι οποίες 

βασίζονται στην καταγραφή των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι αναγνώστες. 

Σύμφωνα με την ταξινομία των Anderson, Bachman, Perkins και Cohen (1991), οι 

στρατηγικές ανάγνωσης μπορούν να διακριθούν ανάλογα με τον σκοπό τους στις εξής 

κατηγορίες: σε στρατηγικές εποπτείας και υποστήριξης της ανάγνωσης, παράφρασης, 

δημιουργίας συνοχής και σε στρατηγικές απάντησης σε τεστ. Σύμφωνα με μία άλλη 

κατάταξη των στρατηγικών, οι στρατηγικές ανάγνωσης διακρίνονται ανάλογα με τους 

διαφορετικούς σκοπούς που έχουν οι αναγνώστες κατά την ανάγνωση ενός κειμένου 

(Cohen & Upton, 2007). Οι σκοποί αυτοί διακρίνονται ανάλογα με τη διαφορετική 

προσέγγιση του αναγνώστη κατά την ανάγνωση ενός κειμένου (καθοδική-ανοδική), 

με το αν γίνεται χρήση των κύριων ιδεών ή της ρητορικής δομής για την κατανόηση 

και τέλος με το κατά πόσο η ανάγνωση στοχεύει σε εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι δύο 

ταξινομίες διαφέρουν ως προς τις γενικές κατηγορίες αλλά περιέχουν επίσης αρκετά 

κοινά στοιχεία. Τέλος, υπάρχουν και κατηγορίες στρατηγικών ανάγνωσης οι οποίες 

προτείνονται από τους ερευνητές ως υποδείγματα, εξαιτίας της σημαντικής συμβολής 

που μπορεί να έχουν για την κατανόηση ακαδημαϊκών κειμένων -ιδιαίτερα στα 

πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (Janzen & Stoller, 
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1998). Ανάμεσα σε αυτές τις στρατηγικές περιλαμβάνεται η προεπισκόπηση και η 

πρόβλεψη του περιεχομένου, η διατύπωση ερωτήσεων, η σύνδεση με την πρότερη 

γνώση των αναγνωστών καθώς επίσης και η περίληψη και η αναγνώριση της δομής 

του κειμένου –οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

 

2.6. Κριτήρια σχεδιασμού του τεστ πολλαπλών επιλογών για την αξιολόγηση της 

κατανόησης 

 

     Πολλαπλοί τρόποι αξιολόγησης της κατανόησης αναφέρονται στη βιβλιογραφία 

ενώ η επιλογή του εργαλείου με το οποίο θα γίνει η αξιολόγηση της κατανόησης είναι 

σημαντική. Το τεστ πολλαπλών επιλογών επιλέχθηκε ως τρόπος αξιολόγησης της 

κατανόησης στην παρούσα έρευνα ενώ κατά τον σχεδιασμό του λήφθηκαν υπόψη 

συγκεκριμένα κριτήρια. Στην παρακάτω ενότητα θα παρατεθούν τα επιχειρήματα σε 

σχέση με την επιλογή του τεστ πολλαπλών επιλογών ως αξιόπιστου τρόπου μέτρησης 

της κατανόησης. 

     Ανάμεσα στους τρόπους αξιολόγησης της κατανόησης, ή αλλιώς τις τεχνικές 

αξιολόγησης της κατανόησης, κάποιοι αναφέρονται ως «αντικειμενικοί» καθώς 

μπορούν με σχετική ακρίβεια να προβλέψουν τις πιθανές απαντήσεις των μαθητών ή 

γιατί δεν εμπλέκουν σε σημαντικό βαθμό την υποκειμενική κρίση του βαθμολογητή. 

Αντίθετα, κάποιοι τρόποι αναφέρονται ως «μη αντικειμενικοί» καθώς οι παραπάνω 

παράγοντες είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Ακόμα όμως και οι αντικειμενικοί τρόποι 

αξιολόγησης της κατανόησης μπορεί να ενέχουν μειονεκτήματα, όπως ότι αξιολογούν 

την κατανόηση σε πολύ περιορισμένο επίπεδο (τεστ με κενά, τεστ εντοπισμού 

εμβόλιμων λαθών). Σε σχέση με τα παραπάνω, μπορούμε να σχολιάσουμε ότι οι 

λόγοι για τους οποίους το τεστ πολλαπλών επιλογών θεωρείται μια σχετικά 

αντικειμενική μέτρηση της κατανόησης, είναι ότι, αφενός δεν εμπλέκεται κατά τη 

διόρθωση του η υποκειμενική κρίση του βαθμολογητή, ενώ παράλληλα το ίδιο το 

τεστ αξιολογεί την κατανόηση σε επίπεδο συνεχούς λόγου και όχι σε επίπεδο 

πρότασης. 

     Παρ’ όλα τα θετικά στοιχεία των τεστ πολλαπλών επιλογών που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω, η γενικότερη κριτική που ασκείται εναντίον τους είναι ότι τα περισσότερα από 

αυτά σχεδιάζονται βάσει των ψυχομετρικών τους ιδιοτήτων. Κατά συνέπεια δεν 

αποτελούν τον πλέον κατάλληλο τρόπο αξιολόγησης των διαδικασιών και των 

προϊόντων της κατανόησης (Magliano et al., 2007). Παράλληλα, οι εναλλακτικές 
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επιλογές στα τεστ πολλαπλών επιλογών (λανθασμένες και σωστή) μπορεί να μην 

αντιπροσωπεύουν τους τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι οι μαθητές προσεγγίζουν ένα 

συγκεκριμένο κείμενο για να το κατανοήσουν (Alderson, 2000). Κατά συνέπεια, τα 

τεστ πολλαπλών επιλογών μπορεί να μην αποτελούν την πλέον αξιόπιστη μέτρηση 

της κατανόησης καθώς οι μαθητές μπορεί να βασιστούν για τη συμπλήρωσή τους σε 

κριτήρια όπως αυτό της απαλοιφής των λιγότερο πιθανών ερωτημάτων και όχι στην 

εύρεση της σωστής απάντησης. Αυτό σημαίνει ότι η μέθοδος απάντησης στις 

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών μπορεί να μαθευτεί ή να διδαχτεί και δεν αντανακλά 

απαραίτητα το επίπεδο κατανόησης των μαθητών (Alderson, 2000. Koda, 2005).  

     Μία πιο συγκεκριμένη κριτική ενάντια στα τεστ πολλαπλών επιλογών, όταν αυτά 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της επίδοσης στην περίληψη, είναι ότι μετρούν την 

κατανόηση σε άλλο επίπεδο από ό,τι η περίληψη. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται 

και από το γεγονός ότι για μεγάλο διάστημα τα αποτελέσματα των ερευνών που 

αφορούσαν στον έλεγχο της κατανόησης κειμένου μέσω τεστ πολλαπλών επιλογών 

δεν έδειχναν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα για τις ομάδες που διδάσκονταν την 

περίληψη. Η πιθανότερη αιτία ήταν ότι ο έλεγχος της κατανόησης μέσω τεστ 

πολλαπλών επιλογών σήμαινε έλεγχο όλων των πληροφοριών του κειμένου 

αδιακρίτως -και όχι των κύριων ιδεών που εκφράζονται με τη μορφή περίληψης.  

     Παρά το γεγονός όμως ότι τα τεστ πολλαπλών επιλογών έχουν υποστεί κριτική ως 

μία πιο επιφανειακή μέτρηση της κατανόησης, πολύ συχνά η μέτρηση της 

κατανόησης μετά την ολοκλήρωση της αναγνωστικής διαδικασίας γίνεται με τεστ 

πολλαπλών επιλογών. Ένας τρόπος, οπότε, με τον οποίο μπορούν να σχεδιαστούν τα 

τεστ πολλαπλών επιλογών ώστε να μετρούν την κατανόηση σε πολλαπλά επίπεδα 

είναι μέσω ερωτημάτων που θα ελέγχουν συγχρόνως τα προϊόντα και τις διαδικασίες 

της κατανόησης (Magliano et al.,1999). Οι διαδικασίες της κατανόησης αφορούν 

διάφορα επίπεδα κατανόησης όπως την αποκωδικοποίηση των λέξεων, τη συντακτική 

επεξεργασία, την εξαγωγή συμπερασμάτων, τη χρήση στρατηγικών που 

εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης καθώς και δραστηριότητες μετά το 

τέλος της ανάγνωσης (όπως είναι η περίληψη και η απάντηση σε ερωτήσεις). 

     Τα προϊόντα της κατανόησης αναφέρονται στις νοητικές αναπαραστάσεις που 

προκύπτουν από τις διαδικασίες κατανόησης που αναφέρθηκαν πιο πάνω και 

αφορούν πολλαπλά νοηματικά επίπεδα. Ένα από αυτά τα επίπεδα αφορά το 

περιεχόμενο του κειμένου, όπως αυτό εκφράζεται με ρητό τρόπο στο κείμενο. Για να 

προσεγγίσουν όμως το επίπεδο του συνολικού νοήματος του κειμένου, οι αναγνώστες 
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πρέπει να βασιστούν όχι μόνο στις πληροφορίες του κειμένου αλλά και στα 

συμπεράσματα που οι ίδιοι εξάγουν, αντλώντας από τη γνώση τους για τον κόσμο. 

Εφόσον οι διαδικασίες και τα προϊόντα της κατανόησης θεωρούνται πολύ σημαντικά 

για την κατανόηση του κειμένου, θα μπορούσε να διαπιστωθεί ο ακριβής τομέας της 

κατανόησης στον οποίο υπήρξε βελτίωση, μέσω της ταξινόμησης του είδους των 

ερωτημάτων στο τεστ πολλαπλών επιλογών. Σε τυποποιημένα και ευρέως 

διαδεδομένα τεστ πολλαπλών επιλογών εντοπίστηκαν τρεις κατηγορίες ερωτήσεων 

που βασίζονται στον έλεγχο των διαδικασιών και των προϊόντων της κατανόησης 

(Magliano et al., 2007): ως προς τις διαδικασίες της κατανόησης, το πρώτο είδος 

ερωτήσεων αφορά την ανίχνευση και τον εντοπισμό περιεχομένου σε επίπεδο 

πρότασης και κατόπιν την επαλήθευση της απάντησης εκείνης που εκφράζει 

καλύτερα το περιεχόμενο αυτό στο σχετικό ερώτημα του τεστ πολλαπλών επιλογών. 

Το προϊόν της κατανόησης που ελέγχεται μέσω του πρώτου αυτού είδους ερωτήσεων 

είναι το περιεχόμενο που εκφράζεται με ρητό τρόπο στο κείμενο. 

     Το δεύτερο είδος ερωτημάτων στο τεστ πολλαπλών επιλογών αφορά ερωτήσεις 

που ελέγχουν την κατανόηση σε μεγαλύτερα τμήματα του κειμένου (όπως ένα 

σύνολο προτάσεων, παραγράφων ή και ολόκληρο το κείμενο). Το προϊόν της 

κατανόησης που ελέγχεται μέσω αυτού του είδους των ερωτημάτων είναι οι 

αναφορές σε σχέση με το θέμα του κειμένου. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να 

ανατρέξει ο αναγνώστης στις γνώσεις του για τον κόσμο, οι οποίες θα τον βοηθήσουν 

να εντοπίσει το θέμα του κειμένου, όπως αυτό αναπτύσσεται σε ένα μεγαλύτερο 

τμήμα του κειμένου. Οι διαδικασίες κατανόησης που εμπλέκονται είναι η ανίχνευση 

και ο εντοπισμός συγκεκριμένων τμημάτων του κειμένου, η κατανόηση της ουσίας 

τους και η αντιστοίχισή τους με το ερώτημα πολλαπλών επιλογών που εκφράζει 

καλύτερα αυτή την ουσία. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιθανές απαντήσεις στο 

ερώτημα πολλαπλών επιλογών αποτελούν μία περισσότερο ή λιγότερο σωστή 

παράφραση ή περίληψη μεγαλύτερων τμημάτων του κειμένου.  

     Στο τρίτο είδος ερωτημάτων, οι διαδικασίες που εμπλέκονται σχετίζονται με την 

εξαγωγή συμπερασμάτων από την πλευρά του αναγνώστη βάσει της πρότερης 

γνώσης του σε σχέση με τον κόσμο, το θέμα του κειμένου, παρόμοια κείμενα, κ.λπ. 

Εδώ ο αναγνώστης χρειάζεται να ανατρέξει στο κείμενο ή στην πρότερή του γνώση 

για να απαντήσει σε ερωτήσεις στις οποίες απαιτείται η εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα 

συμπεράσματα παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κατανόηση καθώς 



 2. Στρατηγικές μάθησης και στρατηγικές κατανόησης 

 

 42 

συμπληρώνουν τα κενά στην κατανόηση -είτε σε τοπικό είτε σε σφαιρικό επίπεδο 

(Kintsch, 1998).  

     Στο συγκεκριμένο εργαλείο πολλαπλών επιλογών που κατασκευάστηκε για τους 

σκοπούς της παρούσας έρευνας, οι ερωτήσεις κατασκευάστηκαν σύμφωνα με το 

σκεπτικό που αναλύθηκε πιο πάνω για να ελέγξουν την κατανόηση σε τοπικό 

επίπεδο, σε συνολικότερο επίπεδο, σε σχέση με τις πληροφορίες του κειμένου και με 

τις γνώσεις και προσδοκίες του αναγνώστη. Θελήσαμε δηλαδή να εξετάσουμε κατά 

πόσο μέσω της διδασκαλίας της περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων 

δομής κειμένου μπορούμε να οδηγηθούμε σε συνολικότερη κατανόηση του κειμένου 

σε όλα τα επίπεδα, όπως αυτά περιγράφηκαν πιο πάνω. 

 

2.7. Σημασία της μεταβίβασης των στρατηγικών 

 

     Σύμφωνα με την Κωσταρίδου-Ευκλείδη (1997), η μεταβίβαση της μάθησης 

αποτελεί επιθυμητό στόχο όλων των ειδών γνωστικής παρέμβασης. Η μεταβίβαση της 

μάθησης σχετίζεται με την επίδραση της προηγούμενης μάθησης στην τωρινή και 

μελλοντική μάθηση καθώς και με την εφαρμογή της προηγούμενης ή τωρινής 

μάθησης σε παρόμοιες ή καινούργιες καταστάσεις (Haskell, 2001). Η μεταβίβαση της 

μάθησης δεν αφορά μόνο τη μεταβίβαση γνώσεων ή ικανοτήτων σε τυπικά 

μαθησιακά πλαίσια αλλά και τη μεταβίβαση των δεξιοτήτων και της γνώσης από τα 

σχολικά περιβάλλοντα στα αληθινά προβλήματα της καθημερινής ζωής (Royer, 

1979). Μιλάμε για μεταβίβαση της μάθησης στην περίπτωση ενός καινούργιου 

μαθησιακού πλαισίου το οποίο διαφέρει από το αρχικό. Όταν δεν υπάρχουν αισθητές 

διαφορές μεταξύ ενός αρχικού και ενός καινούργιου μαθησιακού πλαισίου, μιλάμε 

απλώς για μάθηση. Η μεταβίβαση της μάθησης μπορεί να είναι θετική όταν η μάθηση 

σε ένα συγκεκριμένο μαθησιακό πλαίσιο ή κατάσταση ενισχύει την επίδοση σε ένα 

αντίστοιχο πλαίσιο ή κατάσταση -ή αρνητική στην αντίθετη περίπτωση 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997. Perkins & Salomon, 1992). Ενώ γενικά δεν μπορούν 

να υπάρξουν εγγυήσεις για τη θετική μεταβίβαση της γνώσης και δεν είναι εύκολο να 

μεταβιβαστεί αυτόματα η εκμάθηση μιας δεξιότητας που λαμβάνει χώρα σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο σε καινούργια πλαίσια και καταστάσεις (Grabe & Stoller, 

2002), έχει διαπιστωθεί ότι, μακροπρόθεσμα, τα αποτελέσματα της γνωστικής 

παρέμβασης μπορούν να μεταβιβαστούν από γενικότερες δεξιότητες σε ειδικότερα 

σχολικά αντικείμενα.  
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     Η μεταβίβαση των στρατηγικών ορίζεται ως η χρήση των στρατηγικών σε σχέση 

με άλλες δεξιότητες ή έργα (Cohen, 1998) ή σε σχέση με παρόμοιες κατηγορίες 

έργων μέσα σε διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια (Wenden, 1987). Όταν αφορά άλλες 

δεξιότητες ή έργα, η μεταβίβαση των στρατηγικών ονομάζεται κοντινή (near 

transfer). Όταν αφορά τις ανάγκες άλλων μαθημάτων ή τις ανάγκες της καθημερινής 

ζωής, η μεταβίβαση των στρατηγικών ονομάζεται απομακρυσμένη (far transfer). Η 

γενική διαπίστωση είναι ότι στρατηγικές οι οποίες συνδέονται με συγκεκριμένες 

καταστάσεις ή έργα μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλες καταστάσεις ή έργα 

(Macaro, 2006). Π.χ. η στρατηγική της επανάληψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι 

μόνο για την απομνημόνευση λεξιλογίου αλλά και για την απομνημόνευση γεγονότων 

στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου μαθήματος. Τέλος, η μεταβίβαση των στρατηγικών 

μπορεί να αφορά τη μεταβίβαση της διαδικαστικής γνώσης που συνδέεται με την 

εφαρμογή μιας στρατηγικής σε μία άλλη. Η δυνατότητα μεταβίβασης των 

στρατηγικών είναι σημαντικό στοιχείο της εκπαίδευσης των στρατηγικών και θα 

έπρεπε να αποτελεί ένα από τα κριτήρια επιλογής στρατηγικών σε πρόγραμμα 

διδασκαλίας στρατηγικών. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι χωρίς τη δυνατότητα 

μεταβίβασης, η συμβολή των στρατηγικών στη μάθηση μειώνεται.  

     Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μεταβίβασης από το μάθημα γλωσσικής 

εκμάθησης στη μητρική γλώσσα στο αντίστοιχο μάθημα της ξένης γλώσσας 

περιγράφεται στην έρευνα της Harris (2004) (σε Chamot, 2004). Εδώ τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με υψηλό γλωσσικό επίπεδο μπόρεσαν να 

μεταβιβάσουν κάποιες από τις στρατηγικές τους στο μάθημα της ξένης γλώσσας, σε 

αντίθεση με τους μαθητές με χαμηλό επίπεδο για τους οποίους η μεταβίβαση ίσχυσε 

σε πολύ μικρότερο βαθμό. Εδώ φαίνεται ότι η μεγαλύτερη ικανότητα μεταβίβασης 

συνδέεται με την μεγαλύτερη χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών καθώς και με το 

γλωσσικό επίπεδο των μαθητών. 

 

2.8. Συμπεράσματα 

 

     Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας σε σχέση με τις στρατηγικές μάθησης και 

τις στρατηγικές κατανόησης προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: οι στρατηγικές που 

επιλέχθηκαν για διδασκαλία στην παρούσα έρευνα είναι στρατηγικές κατανόησης, 

γνωστικού τύπου. Ως γνωστική στρατηγική, η μεν περίληψη ανήκει στις στρατηγικές 

επεξεργασίας του κειμένου η δε γραφική αναπαράσταση δομής κειμένου στις 
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στρατηγικές οργάνωσης του κειμένου. Παράλληλα, και οι δύο στρατηγικές, οι οποίες 

στοχεύουν αντίστοιχα στη δημιουργία νοήματος και στην κατανόηση της ρητορικής 

δομής του κειμένου, αποτελούν το είδος των στρατηγικών που συνδέεται με τις 

υψηλότερες επιδόσεις στον τομέα της κατανόησης στην ξένη γλώσσα. Όσον αφορά 

το τεστ πολλαπλών επιλογών για τον έλεγχο της κατανόησης κειμένου, αξίζει να 

επισημάνουμε ότι στην παρούσα έρευνα η εγκυρότητα του συγκεκριμένου τύπου τεστ 

ενισχύθηκε μέσω της εστίασης των ερωτημάτων στις διαδικασίες και στα προϊόντα 

της κατανόησης. Τέλος, ας επισημανθεί ότι το είδος της μεταβίβασης που εξετάστηκε 

στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας ήταν η ικανότητα μεταβίβασης της διαδικαστικής 

γνώσης που σχετίζεται με την εφαρμογή των δύο στρατηγικών. Συγκεκριμένα 

διερευνήθηκε το κατά πόσο τα κοινά στοιχεία στην εφαρμογή των στρατηγικών 

μεταβιβάστηκαν από τη μία στρατηγική στην άλλη. 

       Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η στρατηγική της περίληψης, η μία από 

τις δύο στρατηγικές που διδάχτηκαν στην παρούσα έρευνα και επίσης τα ζητήματα 

που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη στρατηγική.  
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Κεφάλαιο 3
ο 

 

Η στρατηγική της περίληψης 

 

     Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε η 

στρατηγική της περίληψης στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, το θεωρητικό πλαίσιο 

για τη μελέτη της περίληψης καθώς και τα ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της 

στρατηγικής. Οι κύριοι λόγοι επιλογής της περίληψης σχετίζονται με την ίδια τη 

φύση της στρατηγικής, η οποία οδηγεί σε βαθύτερη επεξεργασία του κειμένου καθώς 

και με τη σημασία της στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Στο θεωρητικό πλαίσιο για τη 

μελέτη της περίληψης καθώς και στους συγκεκριμένους κανόνες για την περίληψη οι 

οποίοι περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο βασίστηκε η διδασκαλία και η 

αξιολόγηση της στρατηγικής της περίληψης. Από την ανασκόπηση των διαδικασιών 

της περίληψης προκύπτουν οι αντίστοιχες ικανότητες που πρέπει να κατέχουν οι 

μαθητές ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη δοκιμασία της περίληψης. Τέλος, 

στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι κατάλληλες και ακατάλληλες στρατηγικές για 

την παραγωγή της περίληψης που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές καθώς και 

άλλοι εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία της 

περίληψης. 

 

3. Η περίληψη ως στρατηγική βαθύτερης γνωστικής επεξεργασίας 

 

     Αν θέλαμε να ορίσουμε την περίληψη, θα λέγαμε ότι βασίζεται στην επιλογή των 

κύριων ιδεών του κειμένου και στην παρουσίασή τους σε συνοπτική μορφή. Ο 

ορισμός αυτός της περίληψης όμως, αν και κοινός, περιλαμβάνει μόνο τις πιο απλές 

διαδικασίες της περίληψης, αυτές της επιλογής των κύριων ιδεών και της διαγραφής 

των λεπτομερειών, εστιάζει δηλαδή στην περίληψη μόνο ως συμπύκνωση των 

πληροφοριών του κειμένου. Η περίληψη όμως δε βασίζεται μόνο στη σύνοψη του 

αρχικού περιεχομένου αλλά στην παραγωγή καινούργιου περιεχομένου, μέσω της 

διαδικασίας της εξαγωγής συμπερασμάτων και της σύνδεσης με την πρότερη γνώση 

του αναγνώστη (Spivey, 1997). Οι δυσκολότερες αυτές διαδικασίες περίληψης 

οδηγούν στον μετασχηματισμό του αρχικού κειμένου και όχι στην απλή 

αναπαραγωγή του.  
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     Οι επιπλέον αυτές διαδικασίες, στις οποίες εμπλέκεται ο έμπειρος αναγνώστης 

κατά την παραγωγή της περίληψης, μας οδηγούν στην περιγραφή της περίληψης ως 

γνωστικής στρατηγικής βαθύτερης επεξεργασίας. Μέσω της περίληψης, ο 

αναγνώστης εμπλέκεται σε ενεργή αλληλεπίδραση με το κείμενο (Radmacher & 

Latosi-Sawin, 1995). Σύμφωνα με την κατάταξη των Weinstein και Mayer (1986, 

στον Pintrich, 1999), η περίληψη συγκαταλέγεται στις γνωστικές στρατηγικές 

επεξεργασίας του κειμένου. Οι στρατηγικές αυτές επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σχετίζονται με την ακαδημαϊκή επίδοση. Ως 

στρατηγική επεξεργασίας των κειμένων η οποία ενισχύει την κατανόηση, η περίληψη 

χρησιμοποιείται κυρίως μετά την ολοκλήρωση της αναγνωστικής διαδικασίας, με 

σκοπό την επισκόπηση της κατανόησης και τον αναστοχασμό του αναγνώστη σε 

σχέση με τον βαθμό κατανόησης του κειμένου (Paris, Wasik, & Turner, 1991). 

Παρόμοιες τύπου δραστηριότητες, οι οποίες εφαρμόζονται μετά την ολοκλήρωση της 

αναγνωστικής διαδικασίας, έχει βρεθεί ότι συμβάλλουν σε ενίσχυση της κατανόησης 

καθώς ο αναγνώστης επιχειρεί να αναδιοργανώσει και να συνθέσει τις πληροφορίες.  

     Η σύνδεση μεταξύ περίληψης και κατανόησης βασίζεται ακριβώς σε αυτή την 

περισσότερη ενεργή ανάγνωση των κειμένων στην οποία εμπλέκονται οι μαθητές 

κατά την παραγωγή περίληψης και η οποία οδηγεί σε αναδιάρθρωση του κειμένου. 

Σύμφωνα με τη θεωρία βάθους επεξεργασίας στα πλαίσια της γνωστικής ψυχολογίας 

(Craik & Lockhart, 1972), η παραγωγή της περίληψης βασίζεται στην οργάνωση των 

πληροφοριών, σε μεγαλύτερη νοητική προσπάθεια, σε ποιοτικότερη κωδικοποίηση 

των πληροφοριών και άρα σε καλύτερη αποθήκευση πληροφοριών στη μακρόχρονη 

μνήμη (Craik & Lockhart, 1972) και σε καλύτερη ανάκληση και κατανόηση του 

κειμένου (Doctorow, Wittrock & Marks, 1978, στους Guido & Colwell, 1987. Oded 

& Walters, 2001). Παράλληλα, και η σφαιρική επεξεργασία του κειμένου κατά τη 

διάρκεια της περίληψης, η οποία περιλαμβάνει διαδικασίες ανάλυσης και σύνθεσης 

σε πολλαπλά επίπεδα, όπως αυτά του συνεχούς λόγου, του συντακτικού, του 

λεξικολογικού ενισχύει την κατανόηση (Oded & Walters, 2001).  

     Συγκεκριμένες έρευνες καταδεικνύουν ότι η ικανότητα της περίληψης 

αναπτύσσεται σε μετέπειτα στάδιο από τη βασική ικανότητα κατανόησης (Garner, 

1982. Oded & Walters, 2001. Winograd, 1984). Συγκεκριμένα, η ικανότητα 

μετασχηματισμών του αρχικού κειμένου στην περίληψη σχετίζεται με τη διαδικασία 

της παραγωγής περίληψης και όχι με τη διαδικασία συνολικής κατανόησης του 

κειμένου. Αυτό σημαίνει ότι η σύνθεση της περίληψης απαιτεί έναν ακόμα πιο ενεργό 
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αναγνώστη, ο οποίος θα μπορέσει όχι μόνο να κατανοήσει ένα κείμενο αλλά και να 

το συμπυκνώσει και να το μετασχηματίσει στο κεντρικό του νόημα (Winograd, 

1984). Επίσης έχει βρεθεί ότι οι φοιτητές που παράγουν αποτελεσματικές περιλήψεις 

επεξεργάζονται το κείμενο σε βάθος και δεν το αναπαράγουν απλά (Garner, 1982). 

Στη συγκεκριμένη έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές οι οποίοι έγραψαν περίληψη 

του κειμένου είχαν στη συνέχεια υψηλότερη επίδοση σε τεστ αναγνώρισης 

πληροφοριών από το αρχικό κείμενο, δηλαδή ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν 

καινούργιες προτάσεις που βασίζονταν σε σύνθεση πληροφοριών του αρχικού 

κειμένου. Οι ίδιοι φοιτητές όμως δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν λανθασμένες 

λεπτομέρειες σε σχέση με το κείμενο -αποδεικνύοντας ότι κατά τη διαδικασία της 

ανάκλησης η περίληψη ήταν αυτή που είχε μετασχηματίσει και αντικαταστήσει το 

αρχικό κείμενο σε επίπεδο κεντρικής ιδέας και όχι λεπτομερειών.  

     Η περίληψη ως γνωστική στρατηγική καταγράφεται και σε σχέση με την ξένη 

γλώσσα (Chamot & Kupper, 1989. Oxford, 1990). Στη λεπτομερή καταγραφή των 

στρατηγικών μάθησης σε σχέση με την ξένη γλώσσα (Oxford, 1990), η περίληψη 

κατατάσσεται ως μία από τις γνωστικές στρατηγικές που προσδίδουν οργάνωση στις 

εισερχόμενες και εξερχόμενες πληροφορίες και συνδυάζουν τις ικανότητες 

κατανόησης του υλικού και παραγωγής του στην ξένη γλώσσα. Σε μία καταγραφή 

των σημαντικών ομάδων στρατηγικών που αναφέρονται κατά την ανάγνωση στην 

ξένη γλώσσα (Sarig,1987), μία ομάδα στρατηγικών που εντοπίστηκε αφορούσε την 

ανίχνευση της συνεκτικότητας του κειμένου. Επιμέρους στρατηγικές μέσα στη 

συγκεκριμένη ομάδα, οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή της περίληψης, είναι ο 

εντοπισμός των σημαντικότερων πληροφοριών του κειμένου και η περίληψη 

μεγαλύτερων ενοτήτων του κειμένου. 

 

3.1. Ποιοτικές διαφορές στην κατανόηση μέσω περίληψης και άλλων γνωστικών 

στρατηγικών 

 

     Από τη σύγκριση της περίληψης και άλλων γνωστικών στρατηγικών επίσης 

επιβεβαιώνεται το βαθύτερο επίπεδο κατανόησης του κειμένου το οποίο 

επιτυγχάνεται μέσω της περίληψης και το οποίο ενισχύει τη γενικότερη κατανόηση 

του κειμένου. Από τη σύγκριση της περίληψης και μίας περισσότερο επιφανειακής 

στρατηγικής, (της δημιουργίας λίστας με παραδείγματα του κειμένου) προκύπτει ότι 

οι φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας που έγραψαν περιλήψεις του κειμένου 
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είχαν καλύτερη επίδοση στις ερωτήσεις κατανόησης στις οποίες απάντησαν μετά τη 

δοκιμασία της περίληψης (Oded & Walters, 2001). Παράλληλα, το γεγονός ότι το 

δυσκολότερο κείμενο προς περίληψη οδήγησε τους φοιτητές που είχαν χαμηλότερο 

γλωσσικό επίπεδο σε βελτίωση της κατανόησης δείχνει, αφενός, το βάθος της 

επεξεργασίας, και, αφετέρου, τη σύνδεση μεταξύ μεγαλύτερης προσπάθειας στην 

επεξεργασία του κειμένου και ενίσχυσης της κατανόησης. Αντίθετα, η δημιουργία 

λίστας με παραδείγματα που απλώς βασίζεται στις ικανότητες διάκρισης και 

αναγνώρισης των πληροφοριών και άρα σε περισσότερο επιφανειακή κωδικοποίηση 

των πληροφοριών οδήγησε τους φοιτητές σε φτωχή κατανόηση του κειμένου. Εκτός 

από τη βαθύτερη επεξεργασία του κειμένου για τον σκοπό της περίληψης, βρέθηκε 

ότι η δημιουργία περίληψης ενίσχυσε το επίπεδο της επεξεργασίας και σε σχέση με τη 

δοκιμασία που ακολούθησε -στη συγκεκριμένη περίπτωση τις ερωτήσεις 

κατανόησης. Αυτό συμβαίνει γιατί η περίληψη αποτελεί μία επιπλέον πηγή 

πληροφοριών -μία προσθήκη στο νοητικό μοντέλο που έχουμε δημιουργήσει για το 

κείμενο. 

     Παρόμοια, και από τη σύγκριση της περίληψης με τη δοκιμασία της γραπτής 

ανάκλησης περιεχομένου (Riley & Lee, 1996) φαίνεται ότι η περίληψη αποτελεί μία 

ένδειξη βαθύτερης κατανόησης του κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, από τα 

αποτελέσματα προέκυψε ότι οι περιλήψεις των φοιτητών της ξένης γλώσσας 

περιείχαν πολύ περισσότερες κύριες ιδέες, πολύ λιγότερες λεπτομέρειες και 

διακρίνονταν από πολύ μεγαλύτερη συνεκτικότητα από ό,τι η δοκιμασία της γραπτής 

ανάκλησης περιεχομένου. Το συμπέρασμα είναι ότι η επίδοση στις δύο δοκιμασίες 

δεν διαφέρει ποσοτικά αλλά ποιοτικά: οι περιλήψεις στοχεύουν, δηλαδή, στον 

μετασχηματισμό των κύριων ιδεών του κειμένου και όχι στην αναπαραγωγή του 

συνόλου του περιεχομένου -όπως συμβαίνει με τη δοκιμασία της γραπτής ανάκλησης 

περιεχομένου. Κατά συνέπεια, η ανάγνωση με στόχο τη σύνθεση περίληψης οδηγεί 

σε βαθύτερη επεξεργασία του κειμένου, σε αντίθεση με τη δοκιμασία της ανάκλησης 

η οποία προϊδεάζει τον αναγνώστη να μεταχειριστεί όλες τις πληροφορίες ως εξίσου 

σημαντικές.  

     Σε περίπτωση όμως διδασκαλίας δύο αντίστοιχων ως προς την πολυπλοκότητα 

τους γνωστικών στρατηγικών (της περίληψης και της δημιουργίας ερωτήσεων), οι 

οποίες διδάχτηκαν σε δύο ομάδες φοιτητών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας 

(Bensoussan & Kreindler, 1990), τα αποτελέσματα έδειξαν τα εξής: και οι δύο ομάδες 

βελτιώθηκαν σημαντικά από την αρχική στην τελική φάση στην επίδοσή τους στις 
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δοκιμασίες της περίληψης και των σύντομων ερωτήσεων καθώς και στον τελικό 

βαθμό του μαθήματος των Αγγλικών. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι οι δύο 

συγκεκριμένες στρατηγικές οδηγούν σε παρόμοια επεξεργασία του κειμένου, δηλαδή 

σε επεξεργασία σε βάθος, και ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε βελτίωση της 

κατανόησης κειμένου μέσω της διδασκαλίας και των δύο γνωστικών στρατηγικών.  

     Αντίθετα, σε εφαρμογή δύο γνωστικών στρατηγικών, εκ των οποίων η μία απαιτεί 

υψηλό επίπεδο πρότερης γνώσης, τα αποτελέσματα συνηγορούν υπέρ της περίληψης. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα, με άτομα Ισπανούς φοιτητές Ψυχολογίας (Gil, Braten, 

Vidal-Abarca, & Stromso, 2010), οι ερευνητές συνέκριναν δύο διαφορετικούς 

τρόπους ελέγχου της κατανόησης επιστημονικών κειμένων -την περίληψη και την 

ανάπτυξη επιχειρημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η περίληψη οδήγησε σε 

καλύτερη κατανόηση των κειμένων και σε ενσωμάτωση των πληροφοριών από τα 

διαφορετικά κείμενα, επειδή ακριβώς δεν απαιτούσε υψηλό επίπεδο πρότερης γνώσης 

για την εφαρμογή της. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να εφαρμοστεί με μεγαλύτερη 

επιτυχία από τη στιγμή που οι φοιτητές συνειδητοποιήσουν τη γνώση που κατέχουν 

σε σχέση με αυτήν. 

 

3.2. Ζητήματα στην αξιολόγηση της κατανόησης μέσω της περίληψης  

 

     Από την παραπάνω ενότητα προκύπτει ότι η περίληψη μετρά ένα συγκεκριμένο 

είδος κατανόησης, το οποίο διαφοροποιείται από τη συνολική κατανόηση του 

κειμένου. Παράλληλα, φαίνεται ότι η περίληψη μετρά ένα διαφορετικό είδος 

κατανόησης του κειμένου από το τεστ πολλαπλών επιλογών, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα έρευνα. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το 

γεγονός ότι υπάρχει μέτρια συσχέτιση στην επίδοση μεταξύ των δύο τρόπων 

αξιολόγησης της κατανόησης (Head, Readence & Buss, 1989). Η περίληψη αξιολογεί 

την κατανόηση του κεντρικού νοήματος και των κύριων ιδεών του κειμένου ενώ οι 

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών βασίζονται γενικά σε επιφανειακότερες γνωστικές 

διαδικασίες. Όπως περιγράφτηκε στην ενότητα 2.6. όμως, το τεστ πολλαπλών 

επιλογών μπορεί να σχεδιαστεί με έναν τρόπο ώστε να εστιάζει στην κατανόηση του 

κειμένου σε πολλαπλά επίπεδα και όχι σε επιφανειακότερες γνωστικές διαδικασίες. 

Γενικά και από τις έρευνες που περιγράφτηκαν πιο πάνω (Head, Readence & Buss. 

1989. Oded & Walters, 2001), προκύπτει ότι η περίληψη χρησιμοποιείται για να 
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μετρήσει την κατανόηση των κύριων ιδεών, ενώ το τεστ πολλαπλών επιλογών για να 

μετρήσει τη συνολικότερη κατανόηση του κειμένου.  

     Ο λόγος που η περίληψη θεωρείται περισσότερο υποκειμενικός και λιγότερο 

έγκυρος τρόπος αξιολόγησης της κατανόησης (Alderson, 2000) είναι γιατί, εκτός από 

την κατανόηση του κειμένου, χρησιμοποιείται για να μετρήσει ταυτόχρονα και την 

ικανότητα απόδοσης του αρχικού νοήματος στον γραπτό λόγο. Παράλληλα, εκτός 

από το πρόβλημα της εγκυρότητας της περίληψης ως μεθόδου μέτρησης της 

κατανόησης, προβλήματα προκύπτουν και ως προς την αξιοπιστία της βαθμολόγησης 

των περιλήψεων. Η δυσκολία βαθμολόγησης της περίληψης οφείλεται στα 

διαφορετικά κριτήρια με τα οποία βαθμολογούνται οι περιλήψεις σε διάφορες 

έρευνες, αλλά και στις διαφορές στη βαθμολόγηση, οι οποίες μπορούν να προκύψουν 

μεταξύ των βαθμολογητών (Cohen, 1988).  

     Παρ’ όλες τις δυσκολίες στην αξιολόγηση της περίληψης, η περίληψη αποτελεί 

έναν αυθεντικό τρόπο αξιολόγησης της κατανόησης καθώς προκύπτει αυτόματα κατά 

την αναγνωστική διαδικασία και παράλληλα χρησιμοποιείται ευρέως στην 

καθημερινή ζωή. Εφόσον λοιπόν η περίληψη έχει εγγενή αξία ως τρόπος αξιολόγησης 

της κατανόησης, τα στοιχεία της υποκειμενικότητας σε σχέση με τη διαδικασία 

αξιολόγησής της θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν από τη θέσπιση σαφών 

κριτηρίων αξιολόγησης (Cohen, 1988). Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να διακρίνουν 

μεταξύ της ικανότητας κατανόησης του κειμένου και της ικανότητας απόδοσης του 

νοήματος στον γραπτό λόγο, όπως αυτές αποτυπώνονται στην περίληψη. Συγχρόνως, 

τα σαφή κριτήρια αξιολόγησης της περίληψης θα ελαχιστοποιούν το υποκειμενικό 

στοιχείο κατά τη βαθμολόγηση της περίληψης από διαφορετικούς αξιολογητές. Με 

αυτούς τους τρόπους, οι επιφυλάξεις για την περίληψη ως λιγότερο αντικειμενικής 

μέτρησης της κατανόησης μπορούν να αντισταθμιστούν από τα προσδοκώμενα οφέλη 

που προκύπτουν από τη συγγραφή της περίληψης. Τα οφέλη αυτά αφορούν την 

επεξεργασία του κειμένου σε βάθος και την ενίσχυση της κατανόησης. Από τα 

παραπάνω φαίνεται ότι, αν ξεπεραστούν τα προβλήματα βαθμολόγησης της 

περίληψης, μέσω της επιλογής μεταβλητών αξιολόγησης της περίληψης που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως έγκυρες, και, επιπλέον, αν γίνει διάκριση αυτών 

των μεταβλητών ανάμεσα σε αυτές που αξιολογούν την κατανόηση και σε αυτές που 

αξιολογούν τον γραπτό λόγο, η περίληψη μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη 

μέτρηση της κατανόησης. 
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3.3. Η σημασία της περίληψης στο ακαδημαϊκό περιβάλλον  

 

     Στα πλαίσια του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, η περίληψη μπορεί να διδαχτεί ως 

στρατηγική και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ως δοκιμασία αξιολόγησης των 

ικανοτήτων κατανόησης κειμένου και γραπτού λόγου. Ως δοκιμασία ή γνωστικό 

έργο, η περίληψη βασίζεται στον συνδυασμό δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραπτού 

λόγου και στην αλληλεπίδραση των παραπάνω δεξιοτήτων μέσω κοινών διαδικασιών 

και στρατηγικών (Delaney, 2008). Η αλληλεπίδραση ικανοτήτων γραπτού λόγου και 

κατανόησης είναι ιδιαίτερα σημαντική στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, όπου τα είδη του 

γραπτού λόγου που απαιτούνται βασίζονται στην κατανόηση των αρχικών κειμένων. 

Παράλληλα, η περίληψη μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση και τη μάθηση του 

περιεχομένου σε σχέση με περισσότερο εκτενή ακαδημαϊκά κείμενα (Grabe & 

Stoller, 2002).  

     Η σημασία της περίληψης στο ακαδημαϊκό περιβάλλον είναι μεγάλη (Jordan, 

1997). Μέσω της περίληψης των αρχικών κειμένων, ο μαθητής της ξένης γλώσσας 

επιχειρεί να συνδυάσει και να ενσωματώσει ιδέες από πολλαπλές πηγές με σκοπό να 

τις χρησιμοποιήσει σε πιο απαιτητικά είδη γραπτού λόγου, όπως είναι η ερευνητική 

εργασία (Campbell, 1990). Για τη σύνθεση αυτής της εργασίας, η περίληψη και η 

παράφραση αποτελούν σημαντικές στρατηγικές καθώς βοηθούν τον μαθητή να 

αποφύγει την άμεση αντιγραφή πληροφοριών από άλλες πηγές. Με αυτόν τον τρόπο, 

οι δύο στρατηγικές συμβάλλουν στην ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και στην 

αποφυγή της λογοκλοπής. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η διδασκαλία της 

περίληψης ενισχύει τη διαδικασία της ερευνητικής εργασίας είναι μέσω της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων γραπτού λόγου (σε επίπεδο οργάνωσης των κύριων ιδεών και 

της μακροδομής του κειμένου) καθώς και μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματολογίας, 

μιας δεξιότητας ιδιαίτερα σημαντικής για τη συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας ή 

ενός δοκιμίου (Knudson, 1998).  

 

3.4. Θεωρητικό μοντέλο για τη μελέτη της περίληψης (Kintsch & van Dijk, 1978. 

Kintsch, 1998) 

 

     Η σύνδεση μεταξύ κατανόησης κειμένου και παραγωγής περίληψης βασίζεται στο 

μοντέλο επεξεργασίας κειμένου και κατανόησης λόγου των Kintsch και van Dijk 

(1978) που αφορά τη μητρική γλώσσα και στην εξέλιξη αυτού του θεωρητικού 
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μοντέλου (Kintsch, 1998). Το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα πλαίσια 

της παρούσας έρευνας καθώς επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η περίληψη προκύπτει 

αυτόματα κατά τη διάρκεια της αναγνωστικής διαδικασίας στη μητρική γλώσσα. Στο 

μοντέλο επεξεργασίας κειμένων (Kintsch & van Dijk, 1978), οι νοητικές λειτουργίες 

που σχετίζονται με τις διαδικασίες κατανόησης και παραγωγής κειμένων και μέσω 

των οποίων τελικά προκύπτει η περίληψη αφορούν: α) την οργάνωση των 

νοηματικών στοιχείων του κειμένου με τελικό στόχο την κατανόησή του β) τη 

συμπύκνωση του νοήματος του κειμένου στην ουσία του γ) την παραγωγή ενός 

καινούργιου κειμένου –δηλαδή της περίληψης. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η 

περίληψη προκύπτει αυτόματα κατά την πράξη της ανάγνωσης, λόγω των 

περιορισμών του γνωστικού συστήματος στην επεξεργασία των πληροφοριών. Οι 

περιορισμοί αυτοί δεν επιτρέπουν την αποθήκευση και την παραγωγή όλων των 

πληροφοριών του κειμένου από τον αναγνώστη και συνεπώς οδηγούν στην παραγωγή 

της περίληψης. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η περίληψη που προκύπτει μετά την 

ολοκλήρωση της επεξεργασίας του κειμένου αποτελεί ένα αυθύπαρκτο κείμενο γιατί 

βασίζεται στην ανάκτηση μόνο εκείνων των αποθηκευμένων πληροφοριών που 

αποτελούν την ουσία του κειμένου και όχι στη στείρα αναπαραγωγή όλων των 

πληροφοριών του κειμένου.  

     Βασικά στοιχεία του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η οργάνωση και δημιουργία 

της μικροδομής (microstructure) του κειμένου (επίπεδο τοπικής κατανόησης) και η 

παράλληλη δημιουργία του συμπυκνωμένου κειμενικού νοήματος –ή μακροδομής 

(macrostructure)- (επίπεδο συνολικής κατανόησης). Σύμφωνα με το μοντέλο, το 

επίπεδο της μικροδομής, απεικονίζει τη δομή των επιμέρους προτάσεων του κειμένου 

και τις μεταξύ τους σχέσεις σε επίπεδο π.χ. παραγράφου. Η σύνδεση των προτάσεων 

όμως μόνο στο επίπεδο της μικροδομής δεν είναι επαρκής για τη δημιουργία 

νοήματος. Η επεξεργασία του κειμένου πρέπει να ολοκληρωθεί στο επίπεδο της 

μακροδομής. Η μακροδομή αποτελεί μια αναπαράσταση της ιεραρχικής διάταξης των 

προτάσεων σε σχέση με το θέμα του κειμένου και συγχρόνως τον συνεκτικό ιστό 

μεταξύ των προτάσεων και της κεντρικής ιδέας του κειμένου. Το πέρασμα από το 

επίπεδο της τοπικής κατανόησης (μικροδομή) στο επίπεδο της συνολικής κατανόησης 

(μακροδομή του κειμένου) γίνεται μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων κανόνων, 

των μακροκανόνων (macrorules), οι οποίοι οργανώνουν και συμπυκνώνουν τις 

πληροφορίες της μικροδομής. Η επιτυχής εφαρμογή και των τριών αυτών κανόνων 

οδηγεί σε μια περίληψη που αποδίδει με ακρίβεια το νόημα του κειμένου.  
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     Οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι εφαρμόζονται αυτόματα από τον αναγνώστη, είναι 

(Kintch & van Dijk, 1978, σελ. 366. Van Dijk, 1980): 

Α. Κανόνας διαγραφής: λογικές προτάσεις (propositions) που δεν είναι απαραίτητες 

για την κατανόηση της σημασίας άλλων προτάσεων του κειμένου μπορούν να 

διαγραφούν. (Σύμφωνα με την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, ο όρος «λογική 

πρόταση» χρησιμοποιείται κατά τη σημασιολογική ανάλυση και πρέπει να 

διακρίνεται από τον γραμματικό όρο «πρόταση»). 

Β. Κανόνας γενίκευσης: επιμέρους έννοιες μπορούν να αντικατασταθούν από μια 

γενικότερη έννοια, η οποία είναι αντιπροσωπευτική του νοήματος των πρώτων και τις 

οποίες εκφράζει με έναν πιο αφαιρετικό τρόπο. 

Γ. Κανόνας δόμησης / ενσωμάτωσης: μια ακολουθία λογικών προτάσεων, η οποία 

εκφράζει το νόημα στο επίπεδο της μικροδομής, μπορεί να αντικατασταθεί από μία 

πρόταση η οποία είναι σημαντική για τη συνολικότερη κατανόηση του κειμένου, και 

η οποία συμβάλλει στη δημιουργία της μακροδομής. 

     Στη μετεξέλιξη του μοντέλου επεξεργασίας κειμένου (θεωρία δόμησης–

ενσωμάτωσης / construction-integration theory, Kintsch, 1998), υπάρχουν στοιχεία 

που παραμένουν σταθερά από την εποχή της διατύπωσης της θεωρίας των Kintsch 

και van Dijk (1978) και van Dijk και Kintsch (1983). Ένα τέτοιο στοιχείο είναι η 

αντίληψη της περίληψης ως αυτόματης διαδικασίας παραγωγής αυθύπαρκτου 

κειμένου και η σημασία της περίληψης για την κατανόηση. Σύμφωνα με τον Kintsch 

(1998), η εφαρμογή και των τριών κανόνων είναι απαραίτητη για την περιληπτική 

απόδοση ενός κειμένου. Η εφαρμογή μόνο του πρώτου μακροκανόνα, της διαγραφής 

των λεπτομερειών (ή με μια πιο θετική έννοια της επιλογής των σημαντικών ιδεών 

σύμφωνα με τον van Dijk, 1980) θα έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή μιας 

περίληψης που βασίζεται στην αναπαραγωγή του κειμένου. Είναι απαραίτητη η 

εφαρμογή και των άλλων δύο κανόνων, δηλαδή της γενίκευσης και της δόμησης ώστε 

η περίληψη που θα προκύψει να μην αναπαράγει το κείμενο αλλά να αποτελεί μία 

γνήσια ένδειξη κατανόησης του κειμένου. 

     Σύμφωνα με τους Pressley και Afflerbach (1995), τα πρωτόκολλα φωναχτής 

σκέψης των επιδέξιων αναγνωστών επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό το 

συγκεκριμένο μοντέλο των Kintsch και van Dijk (1978) -ιδίως όσον αφορά στην 

προσοχή που δίνουν οι αναγνώστες σε συγκεκριμένες προτάσεις, στην κατασκευή 

περιλήψεων, στην αξιοποίηση της δομής του κειμένου για τη δημιουργία νοήματος 

και στην εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών κατά τη διαδικασία παραγωγής της 
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περίληψης -όπως των στρατηγικών της διαγραφής και της γενίκευσης. Μέσω της 

ανάλυσης των λεκτικών πρωτοκόλλων επιβεβαιώνεται η σημασία της δημιουργίας 

περίληψης του κειμένου κατά τη διάρκεια της αναγνωστικής διαδικασίας: η περίληψη 

είναι αλληλένδετη με τη διαδικασία της ανάγνωσης και προκύπτει κατά την 

ενεργητική εμπλοκή των αναγνωστών στη διαδικασία της ανάγνωσης. Στόχος είναι 

μέσω της διαγραφής των λεπτομερειών να προσεγγίσει ο αναγνώστης την ουσία του 

κειμένου. Παράλληλα, μέσω της ανάλυσης των πρωτοκόλλων επιβεβαιώνεται η 

σημασία της περίληψης μετά το τέλος της ανάγνωσης ως μια μορφή μεταγνωστικού 

ελέγχου της κατανόησης. 

 

3.4.1. Σύνδεση διαδικασιών περίληψης και αντίστοιχων ικανοτήτων 

 

     Από την παραπάνω επισκόπηση του θεωρητικού μοντέλου μελέτης της περίληψης 

προκύπτουν οι βασικές γνωστικές λειτουργίες ή διαδικασίες που σχετίζονται με την 

παραγωγή περίληψης. Αυτές είναι οι εξής (Cohen, 1988. Hidi & Anderson, 1986. 

Ματσαγγούρας, 1997): η διαδικασία επιλογής των σημαντικών ιδεών και της 

διάκρισης σημαντικού / επουσιώδους, η διαδικασία της συμπύκνωσης του αρχικού 

κειμένου μέσω της αναγωγής επιμέρους στοιχείων σε γενικότερες κατηγορίες και της 

δημιουργίας της μακροδομής και ο μετασχηματισμός του νοήματος σε περιληπτικό 

κείμενο στον γραπτό λόγο μέσω της ενσωμάτωσης και του συνδυασμού πληροφοριών 

και της επινόησης θεματικών προτάσεων.  

     Αν εξετάσουμε αναλυτικότερα κάθε μία από τις διαδικασίες παρατηρούμε τα εξής: 

η πρώτη διαδικασία, δηλαδή η ανεύρεση της κεντρικής ιδέας, προϋποθέτει την 

ικανότητα διάκρισης σημαντικού - επουσιώδους και την ικανότητα γενίκευσης. Η 

ικανότητα της επιλογής των κύριων ιδεών του κειμένου είναι σημαντική καθώς 

αποτελεί έναν παράγοντα που επεξηγεί σε ένα σημαντικό ποσοστό τη διακύμανση 

στην επίδοση της περίληψης (Winograd, 1984). Επίσης έχει βρεθεί ότι η ικανότητα 

της χρήσης στρατηγικών για την επιλογή των κύριων ιδεών συσχετίζεται με υψηλές 

επιδόσεις στην περίληψη ενώ η χρήση στρατηγικών ανάγνωσης έχει το αντίθετο 

αποτέλεσμα (Μεταλλίδου & Κουρή, 2003).  

     Η δεύτερη βασική γνωστική δεξιότητα της περίληψης είναι η αναγωγή επιμέρους 

στοιχείων σε γενικότερες κατηγορίες, ή αλλιώς η δημιουργία γενικεύσεων. Η 

ικανότητα δημιουργίας γενικεύσεων συμβάλλει στη συμπύκνωση του κειμένου και σε 

μια σφαιρικότερη κατανόηση του περιεχομένου και είναι προϊόν μιας ανάγνωσης 
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καθοδικής προσέγγισης (top-down reading process), η οποία συμβάλλει στη 

δημιουργία της μακροδομής, στην ουσία δηλαδή της περίληψης. Σε σχέση με τη 

διαδικασία της συμπύκνωσης του νοήματος, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της περίληψης, αποδεικνύεται ότι οι φοιτητές που συμπεριλαμβάνουν τον μεγαλύτερο 

αριθμό κύριων ιδεών στις περιλήψεις τους με τις λιγότερες λέξεις παράγουν τις 

περισσότερο αποτελεσματικές περιλήψεις, σε σύγκριση με αυτούς που 

περιλαμβάνουν λιγότερες κύριες ιδέες με περισσότερες λέξεις (Garner, 1982).  

     Τέλος, η σημασία της ικανότητας μετασχηματισμού του αρχικού κειμένου σε 

μορφή περίληψης είναι σημαντική. Οι μετασχηματισμοί αυτοί, όπως ο συνδυασμός 

των πληροφοριών από διαφορετικές προτάσεις του κειμένου και η επινόηση 

θεματικών προτάσεων που θα αποδώσουν μεγαλύτερες ενότητες του κειμένου, 

καθιστούν την περίληψη όχι μια απλή αναπαραγωγή του αρχικού κειμένου, αλλά ένα 

καινούργιο κείμενο, το οποίο υποκαθιστά στη μνήμη των αναγνωστών το αρχικό 

κείμενο με επιτυχία (Garner, 1982). Έχει βρεθεί ότι οι ικανοί αναγνώστες 

χρησιμοποιούν ανώτερου τύπου μετασχηματισμούς –όπως συνθέσεις και επινοήσεις 

και δεν αναπαράγουν απλώς το κείμενο (Winograd, 1984). Έχει επίσης βρεθεί ότι η 

αποτελεσματική χρήση των μετασχηματισμών συνδέεται μόνο με το στάδιο 

παραγωγής της περίληψης αλλά όχι με τη γενικότερη αναγνωστική κατανόηση 

(Winograd, 1984). 

 

3.4.2. Κανόνες για τη διδασκαλία της περίληψης (Brown & Day, 1983) 

 

     Στην ενότητα αυτή θα παρατεθούν οι κανόνες για την περίληψη σύμφωνα με το 

μοντέλο των Brown και Day (1983). Οι κανόνες αυτοί αποκτούν ιδιαίτερη σημασία 

στα πλαίσια της παρούσας έρευνας καθώς αποτέλεσαν κομμάτι της διδακτικής 

παρέμβασης και της αξιολόγησης της δοκιμασίας της περίληψης. Στην αξιολόγηση 

των περιλήψεων προσπαθήσαμε δηλαδή να εξακριβώσουμε την επίδοση των 

φοιτητών με βάση αυτούς τους κανόνες. 

     Η έρευνα των Brown και Day (1983) και Brown, Campione και Day (1981) για 

την περίληψη παρέχει εμπειρική επιβεβαίωση της θεωρίας των Kintsch και van Dijk 

(1978). Οι ερευνήτριες διερευνούν τη χρήση των περισσότερο και λιγότερο 

κατάλληλων στρατηγικών για την περίληψη καθώς και τη διδασκαλία της περίληψης 

μέσω κανόνων. Από τις συγκεκριμένες έρευνες προκύπτει ότι η περίληψη δεν είναι 

ένα αυτόματο προϊόν της κατανόησης ή μία απλή αναπαραγωγή του κειμένου του 



 3. Η στρατηγική της περίληψης 

 

 56 

κειμένου. Αντίθετα, αποτελεί μία δοκιμασία που απαιτεί επιπρόσθετες και σκόπιμες 

στρατηγικές επεξεργασίας καθώς και κρίση, προσπάθεια και γνώση από την πλευρά 

των αναγνωστών (Brown & Day, 1983. Brown, Day & Jones, 1983). 

     Οι πέντε βασικοί κανόνες που προτείνουν οι Brown & Day (1983) για την 

παραγωγή περίληψης βασίζονται στους τρεις μακρο-κανόνες των Kintsch και van 

Dijk (1978). Δύο διαφορές του συγκεκριμένου μοντέλου με αυτό των Kintsch και van 

Dijk (1978) είναι οι εξής: α) οι κανόνες που προτείνουν οι τελευταίοι είναι πιο γενικοί 

και συνδέονται με λειτουργίες που προκύπτουν αυτόματα κατά τη διαδικασία 

κατανόησης του κειμένου και όχι με τη συνειδητή παραγωγή περίληψης του 

κειμένου. β) οι Kintsch και van Dijk (1978) αναφέρονται στους κανόνες περίληψης 

ως διαδικασίες που εφαρμόζονται ευρέως κατά την πράξη της κατανόησης, 

ανεξάρτητα από ηλικία. Αντίθετα, οι Brown και Day (1983), διερευνώντας το 

εξελικτικό πρότυπο στην ικανότητα εφαρμογής αυτών των κανόνων, δηλαδή τη σειρά 

απόκτησης των κανόνων και τις διαφορετικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

συγκεκριμένες ηλικίες, δείχνουν ότι οι κανόνες δεν εφαρμόζονται στον ίδιο βαθμό 

από όλες τις ηλικίες. 

     Στον Πίνακα 1 παρατίθενται τα μοντέλα κανόνων για την περίληψη (van Dijk, 

1977, Kintsch και van Dijk, 1978 και Brown και Day, 1983).  

 

Πίνακας 1. Σύγκριση των κανόνων για την περίληψη στα μοντέλα των: 

Kintsch και van Dijk (1978) και Brown και Day (1983). 

 

Kintsch & van Dijk (1978)                                Brown & Day (1983) 

1. Διαγραφή των περιττών 

 

1α. Διαγραφή λεπτομερειών ως μη 

σημαντικό περιεχόμενο 

1β. Διαγραφή στοιχείων που 

επαναλαμβάνονται 

2α. Αναγωγή εννοιών σε μια γενικότερη 

έννοια 

2β. Αναγωγή επιμέρους πράξεων σε μια  

γενικότερη πράξη 

3. Επιλογή μιας θεματικής πρότασης που 

ήδη υπάρχει στο κείμενο και συνοψίζει 

 

 

2. Γενίκευση - αναγωγή των επί μέρους 

εννοιών σε μια γενικότερη έννοια  

 

 

3. Ενσωμάτωση: επιλογή των πιο 

σημαντικών πληροφοριών ή δόμηση και 
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μετασχηματισμός των στοιχείων που 

προέκυψαν κατά τις παραπάνω 

διαδικασίες σε ένα ενιαίο όλο 

 

το κεντρικό νόημα της παραγράφου 

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

ξεκάθαρη θεματική πρόταση επινόηση 

θεματικής πρότασης που εκφράζει το 

νόημα ολόκληρης της παραγράφου  

5. Διαπαραγραφιακή αναγωγή: 

συγχώνευση παραγράφων που 

αναπτύσσουν στοιχεία του ίδιου θέματος 

 

 

     Οι πρώτοι δύο κανόνες των Brown και Day αντιστοιχούν στον κανόνα διαγραφής 

των Kintsch και van Dijk (1978). Συγκεκριμένα, οι Brown και Day (1983) 

αντικαθιστούν τον πρώτο κανόνα των Kintsch και van Dijk (1978), δηλαδή της 

διαγραφής, σύμφωνα με τον οποίο προτάσεις που δεν είναι απαραίτητες για το 

κεντρικό νόημα του κειμένου μπορούν να διαγραφούν, με δύο κανόνες διαγραφής. 

Σύμφωνα με τον πρώτο κανόνα, περιεχόμενο που είναι επουσιώδες, δηλαδή το οποίο 

δεν αποδίδει τα κύρια σημεία του κειμένου, μπορεί να διαγραφεί. Σύμφωνα με τον 

δεύτερο κανόνα, πληροφορίες που πλεονάζουν γιατί επαναλαμβάνονται μέσα στο 

κείμενο επίσης μπορεί να διαγραφούν.  

     Οι επόμενοι δύο κανόνες των Brown και Day (1983) αντιστοιχούν στον κανόνα 

γενίκευσης των Kintsch και van Dijk (1978). Ο κανόνας της γενίκευσης ορίζει ότι μία 

ακολουθία προτάσεων μπορεί να αντικατασταθεί από μια γενικότερη έννοια -στην 

οποία μπορούν να ενταχθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις. Σύμφωνα με τους Brown 

και Day (1983), ο κανόνας της γενίκευσης εκφράζεται στην πράξη μέσω δύο 

συγκεκριμένων κανόνων. Ο πρώτος είναι η αντικατάσταση μιας λίστας πραγμάτων ή 

πράξεων με έναν γενικότερο όρο ή γεγονός που θα εκφράζει τα επιμέρους στοιχεία. Ο 

δεύτερος είναι η συγχώνευση επιμέρους πράξεων σε μία. 

     Ο τρίτος και τέταρτος κανόνας των Brown και Day (1983) αντιστοιχεί στον 

κανόνα δόμησης / ενσωμάτωσης των Kintsch και van Dijk (1978). Σύμφωνα με αυτόν 

τον κανόνα, ο αναγνώστης μπορεί να αντικαταστήσει μια ακολουθία προτάσεων με 

μια γενικότερη πρόταση -αντίστοιχη της θεματικής πρότασης- ή να επινοήσει μια 

θεματική πρόταση. Στους Brown και Day (1983), ο κανόνας αυτός αντικαθίσταται 

από δύο ξεχωριστούς κανόνες, με τον καθένα να έχει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. 

Σύμφωνα με τον πρώτο, μπορούμε να επιλέξουμε μια θεματική πρόταση που ήδη 

υπάρχει στο κείμενο, η οποία θα συνοψίσει ολόκληρη την παράγραφο ή και 
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μεγαλύτερα κομμάτια του κειμένου. Παρατηρούμε εδώ ότι η δυσκολία στην 

εφαρμογή του συγκεκριμένου κανόνα συνίσταται στον εντοπισμό της θεματικής 

πρότασης και στην προσπάθεια παράφρασής της. Ο επόμενος κανόνας, στον οποίο 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμα και οι μεγαλύτερες ηλικίες, συνίσταται στην 

επινόηση θεματικής πρότασης που θα εκφράζει το νόημα ολόκληρης της παραγράφου 

-διαδικασία που αναφέρεται και ως διαδικασία μετασχηματισμού του κειμένου από 

τον Winograd (1984). Τέλος, ο κανόνας της διαπαραγραφιακής αναγωγής βασίζεται 

στη συγχώνευση των παραγράφων που πραγματεύονται το ίδιο θέμα και εφαρμόζεται 

κυρίως από έμπειρους αναγνώστες. 

     Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η συγκεκριμένη σειρά παρουσίασης των 

κανόνων στο μοντέλο των Brown και Day (1983) αντανακλά τη σειρά απόκτησης 

των κανόνων καθώς προχωρούμε από μικρότερες σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε 

αυξανόμενα επίπεδα δυσκολίας εφαρμογής των κανόνων. Σύμφωνα με τις 

ερευνήτριες (Brown & Day, 1983), οι δεξιότητες της περίληψης αναπτύσσονται με 

αργό ρυθμό ενώ η επάρκεια σε αυτές κατακτάται δύσκολα, ακόμα και από φοιτητές 

και ενήλικες αναγνώστες. 

     Όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων περίληψης, από συγκεκριμένες έρευνες 

προκύπτει (Brown, Campione & Day, 1981. Brown & Day, 1983. Brown, Day & 

Jones, 1983) ότι οι παράγοντες της ηλικίας και του γνωστικού επιπέδου αποτελούν 

καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων περίληψης. Από αυτές 

τις έρευνες φαίνεται ότι οι νεότεροι και πιο ανώριμοι μαθητές χρησιμοποιούν 

αναποτελεσματικές στρατηγικές τύπου διαγραφής πλεοναζόντων στοιχείων και 

αντιγραφής / συρραφής των στοιχείων που απομένουν ενώ στην περίληψή τους δεν 

ξεφεύγουν από τη σειρά του κειμένου. Από την άλλη, οι πιο ικανοί μαθητές, οι 

φοιτητές πανεπιστημίου και οι ειδήμονες χρησιμοποιούν στρατηγικές επινόησης 

θεματικών προτάσεων, συγχώνευσης παραγράφων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 

Επίσης, οι προτάσεις των τελευταίων σε αρκετό βαθμό δεν τηρούν τη σειρά του 

κειμένου. Παρ’ όλα αυτά, ο κανόνας της επινόησης θεματικής πρότασης, ο πιο 

δύσκολος κανόνας της περίληψης, εφαρμόζεται μόνο στις μισές περιπτώσεις ακόμα 

και από τεταρτοετείς φοιτητές πανεπιστημίου, ενώ μόνο οι ειδήμονες και οι 

καθηγητές μπορούν να εφαρμόσουν με ακρίβεια και με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα 

αυτόν τον κανόνα. Μόνο οι τελευταίες ομάδες ατόμων χρησιμοποιούν ως κύριες 

στρατηγικές στρατηγικές ανωτέρου επιπέδου για την περίληψη, όπως είναι η επιλογή 

ή η επινόηση θεματικών προτάσεων και ο συνδυασμός παραγράφων. Το συμπέρασμα 
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που βγαίνει από τα παραπάνω είναι ότι η περίληψη που δεν αποτελεί μια απλή 

αναπαραγωγή του κειμένου απαιτεί κρίση, προσπάθεια, γνώση και τη χρήση 

ανωτέρου επιπέδου στρατηγικών (Brown, Day & Jones, 1983). 

 

3.4.3. Χρήση κατάλληλων και ακατάλληλων στρατηγικών περίληψης στη μητρική 

και στην ξένη γλώσσα  

 

     Οι κατάλληλες και ακατάλληλες στρατηγικές για την περίληψη που περιγράφονται 

σε αυτήν την ενότητα βασίζονται περισσότερο σε έρευνες για τη χρήση των 

στρατηγικών στην περίληψη στη μητρική και λιγότερο στην ξένη γλώσσα. Γενικά, 

έχει διαπιστωθεί ότι δε γίνεται πάντα χρήση των κατάλληλων στρατηγικών 

περίληψης. Μπορεί οι μαθητές να μη διαθέτουν αυτές τις στρατηγικές λόγω του 

επιπέδου αναγνωστικής ικανότητας που διαθέτουν. Επίσης μπορεί να υπάρχει ελλιπής 

αυτοματοποίηση των στρατηγικών (Brown & Day, 1983. Μεταλλίδου & Κουρή, 

2003. Winograd, 1984).  

     Ξεκινώντας από τις αναφορές στις στρατηγικές για την περίληψη μέσω των 

λεκτικών πρωτοκόλλων των επιδέξιων αναγνωστών κατά τις διάφορες φάσεις της 

ανάγνωσης (Pressley & Afflerbach, 1995), παρατηρούμε ότι αυτοί κάνουν χρήση των 

παρακάτω κατάλληλων στρατηγικών: στη φάση πριν την ανάγνωση, κατά τη 

διαδικασία της προεπισκόπησης του κειμένου, οι επιδέξιοι αναγνώστες παρατηρούν 

τα σημαντικά σημεία του κειμένου και κάνουν περίληψη των σημαντικών 

συμπερασμάτων στα οποία κατέληξαν. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, οι 

αναγνώστες διαβάζουν επιλεκτικά εκείνα τα κομμάτια που περιέχουν σημαντικές 

πληροφορίες ή διαβάζουν περιληπτικά με στόχο τον εντοπισμό του κεντρικού 

νοήματος ή των σημαντικών πληροφοριών. Παράλληλα, εμπλέκονται σε άλλες 

δραστηριότητες που αφορούν την περίληψη, όπως είναι η παράφραση και η 

συνειδητή αναζήτηση λέξεων, εννοιών και ιδεών που σχετίζονται μεταξύ τους, έτσι 

ώστε να δομήσουν την κύρια ιδέα, το κεντρικό θέμα ή την περίληψη του κειμένου. 

Στη διαδικασία εξακρίβωσης των κύριων ιδεών, οι αναγνώστες αποφασίζουν ποιες 

πληροφορίες είναι σημαντικές κάνοντας χρήση της δομής του κειμένου, των 

επαναλαμβανόμενων εννοιών και των θεματικών προτάσεων -φροντίζοντας 

παράλληλα να παραλείψουν τα παραδείγματα. Στη διαδικασία ενσωμάτωσης 

πληροφοριών από διάφορα τμήματα του κειμένου, μιας διαδικασίας άρρηκτα δεμένης 

με τη διαδικασία της περίληψης, οι αναγνώστες προσπαθούν να εξάγουν τη 
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μακροδομή από συγκεκριμένα σημεία του κειμένου και να τη χρησιμοποιήσουν για 

να καταλήξουν στο συνολικό νόημα του κειμένου. Τέλος, μετά την ανάγνωση οι 

αναγνώστες κατασκευάζουν περίληψη του κειμένου που διακρίνεται από 

συνεκτικότητα για να ελέγξουν την κατανόησή τους. Οι διαδικασίες της περίληψης 

που εφαρμόζονται από τους έμπειρους αναγνώστες κατά τις διάφορες φάσεις της 

ανάγνωσης είναι παρόμοιες με αυτές που εφαρμόζονται σε ένα πρόγραμμα 

διδασκαλίας της περίληψης ως στρατηγικής. 

     Γενικά, οι κατάλληλες στρατηγικές για την περίληψη μπορούν να διακριθούν σε 

γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές. Οι γνωστικές στρατηγικές για την 

περίληψη διακρίνονται σε στρατηγικές κατανόησης του κειμένου και σε στρατηγικές 

συγγραφής της περίληψης (Cohen, 1988). Στην πρώτη κατηγορία, ανήκουν 

στρατηγικές όπως η διευκρίνιση και απλούστευση του νοήματος και η ανίχνευση της 

συνοχής του κειμένου (μέσω του εντοπισμού λέξεων όπως οι αντωνυμίες και οι 

σύνδεσμοι). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν γνωστικές στρατηγικές που στοχεύουν 

στη δημιουργία περίληψης που διακρίνεται από συνεκτικότητα (π.χ. μέσω της χρήσης 

υπότιτλων για την παραγωγή της περίληψης). Η χρήση των κατάλληλων γνωστικών 

στρατηγικών είναι σημαντική για την ακρίβεια του περιεχομένου και την ποιότητα 

της περίληψης (Mateos, Martin, Villalon, & Luna, 2008. Μεταλλίδου & Κουρή, 

2003). Παραδείγματος χάρη, βρέθηκε ότι οι καλύτερες σε ποιότητα περιλήψεις των 

μαθητών Λυκείου χαρακτηρίζονταν από χρήση ανώτερων στρατηγικών περίληψης. 

Τέτοιες στρατηγικές στόχευαν στη δημιουργία συνεκτικότητας, στη μεγαλύτερη 

ενσωμάτωση των ιδεών, στη χρήση παράφρασης και στην ικανοποιητική κατανόηση 

του κειμένου. Αντίθετα, οι περιλήψεις χαμηλότερου επιπέδου χαρακτηρίζονταν από 

γραμμικές διαδικασίες ανάγνωσης και γραπτού λόγου, προβλήματα κατανόησης ή 

ερμηνείας, εσφαλμένη χρήση πρότερης γνώσης και απουσία αναθεώρησης του 

περιεχομένου (Mateos, Martin, Villalon, & Luna, 2008). 

     Η δεύτερη κατηγορία στρατηγικών που ενισχύει τη συγγραφή περίληψης είναι οι 

μεταγνωστικές στρατηγικές. Οι γενικότερες μεταγνωστικές δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες για την παραγωγή περίληψης είναι οι δεξιότητες ελέγχου της 

κατανόησης σε σχέση με την ακρίβεια του περιεχομένου της περίληψης, η 

αξιολόγηση της κατανόησης και η ενσυνείδητη εφαρμογή των διαδικασιών της 

περίληψης (Cohen, 1988. Hidi & Anderson, 1986. Kim, 2001). Η αδυναμία χρήσης 

κατάλληλων μεταγνωστικών στρατηγικών, δηλαδή η απουσία διαδικαστικής γνώσης 
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ή γνώσης των συνθηκών εφαρμογής των στρατηγικών συσχετίζεται με χαμηλές 

επιδόσεις στην περίληψη (Μεταλλίδου & Κουρή, 2003). 

     Εκτός από τις κατάλληλες γνωστικές στρατηγικές για την περίληψη υπάρχουν και 

αναποτελεσματικές γνωστικές στρατηγικές που εφαρμόζονται από μικρότερες ηλικίες 

και χαμηλότερα επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας. Γενικά έχει βρεθεί ότι ακόμα και 

οι μικρότεροι μαθητές ή οι πιο άπειροι αναγνώστες διαθέτουν ενημερότητα σε σχέση 

με τις απαιτήσεις της δοκιμασίας της περίληψης ή με τις κατάλληλες στρατηγικές που 

θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν (Brown & Day, 1983. Μεταλλίδου & Κουρή, 2003. 

Winograd, 1984). Παρ’ όλα αυτά, όλοι οι μαθητές μπορεί να αντιμετωπίσουν 

προβλήματα στη χρήση των κανόνων για την περίληψη ή στην εφαρμογή των 

γνωστικών λειτουργιών της περίληψης, τα οποία μπορούν να αποδοθούν στην ηλικία 

και στο γνωστικό τους επίπεδο. Η έλλειψη ικανότητας εντοπισμού των κύριων ιδεών, 

η οποία έχει σαν συνέπεια χαμηλότερες επιδόσεις στην περίληψη, (Μεταλλίδου & 

Κουρή, 2003) μπορεί να συνδέεται με δυσκολίες στο στάδιο της κατανόησης του 

κειμένου (Winograd, 1984) ή με αναποτελεσματική χρήση της στρατηγικής του 

εντοπισμού των κύριων ιδεών. Η αναποτελεσματική εφαρμογή της συγκεκριμένης 

στρατηγικής συνίσταται στο γεγονός ότι οι λιγότερο έμπειροι αναγνώστες, οι οποίοι 

δυσκολεύονται στον εντοπισμό των κυρίων ιδεών, μπορεί να βασιστούν σε άλλους 

άσχετους παράγοντες, όπως στο προσωπικό τους ενδιαφέρον, για την επιλογή των 

κύριων ιδεών (Winograd, 1984).  

     Κατά τη διαδικασία της συμπύκνωσης επίσης παρατηρούνται αδυναμίες καθώς η 

τάση των μαθητών –ακόμα και των φοιτητών- είναι η χρήση κατώτερου επιπέδου 

στρατηγικών συμπύκνωσης του νοήματος και παράλληλα η αδυναμία εφαρμογής της 

στρατηγικής της γενίκευσης. Το πρώτο σκέλος, δηλαδή η χρήση κατώτερου επιπέδου 

στρατηγικών κατά τη συμπύκνωση του κειμένου, συνοψίζεται στην τάση των 

μαθητών να διαγράφουν και να παραλείπουν τις πληροφορίες, να αντιγράφουν το 

κείμενο και να μην αποκλίνουν από τη σειρά παρουσίασης των πληροφοριών (Brown, 

Day & Jones, 1983. Sherrard, 1986). Γενικά οι μαθητές τείνουν να μην 

ενσωματώνουν τις πληροφορίες έτσι ώστε να προσεγγίσουν ένα επιθυμητό επίπεδο 

συμπύκνωσης του κειμένου (Garner, 1985). Βρέθηκε όμως ότι ακόμα και οι φοιτητές, 

οι οποίοι συγκριτικά με τα παιδιά συμπυκνώνουν περισσότερες ιδέες με τον ίδιο 

αριθμό λέξεων (Brown & Day, 1983. Brown, Day, & Jones, 1983), γενικά δε 

συνδυάζουν διαφορετικές προτάσεις του κειμένου στην περίληψη -ακόμα και στην 

περίπτωση εκτενών κειμένων (Sherrard, 1986). Αντίθετα, η κύρια στρατηγική 
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συμπύκνωσης που χρησιμοποιούν είναι η κατώτερη στρατηγική της διαγραφής, 

δηλαδή η παράλειψη προτάσεων. Αυτό έχει σαν συνέπεια το μεγαλύτερο ποσοστό 

των προτάσεων στην περίληψη να προκύπτει μέσω των προτάσεων που έχουν 

διαγραφεί καθώς και μέσω της απόδοσης μεμονωμένων προτάσεων του αρχικού 

κειμένου. Σε περίπτωση που συνδυάζουν τελικά τις πληροφορίες, οι φοιτητές το 

κάνουν αυτό σε τοπικό επίπεδο γειτονικών προτάσεων, πολύ λιγότερο σε επίπεδο 

προτάσεων της ίδιας παραγράφου και ακόμα λιγότερο σε επίπεδο διαφορετικών 

παραγράφων του κειμένου (Sherrard, 1986). Η γενικευμένη χρήση των στρατηγικών 

κατωτέρου επιπέδου από τους φοιτητές τις καθιστά κύριες στρατηγικές συμπύκνωσης 

για τη συγκεκριμένη ομάδα.  

     Ως προς το δεύτερο σκέλος, δηλαδή την αδυναμία εφαρμογής της στρατηγικής της 

γενίκευσης, φαίνεται ότι γενικά οι μαθητές δε χρησιμοποιούν αυτή τη στρατηγική 

ανώτερου επιπέδου, η οποία θεωρείται σημαντική για τη δόμηση καινούργιων 

κατηγοριών στις οποίες θα ενταχθούν οι κύριες πληροφορίες του κειμένου (Friend, 

1994. 2001). Ιδιαίτερα οι αδύναμοι μαθητές της ξένης γλώσσας δεν είναι σε θέση να 

εφαρμόσουν τη στρατηγική της γενίκευσης. Αντίθετα, βασίζονται υπερβολικά στα 

δεδομένα του κειμένου, αδυνατώντας παράλληλα να συλάβουν τη συνολική ιδέα του 

κειμένου. Κατά συνέπεια, οι περιλήψεις τους βασίζονται στην αντιγραφή του 

κειμένου και διακρίνονται από έλλειψη συνοχής (Kirkland & Saunders, 1991). Όπως 

προκύπτει από συγκεκριμένες έρευνες, ο λόγος που η χρήση του κανόνα της 

γενίκευσης είναι δύσκολη με κείμενα της ξένης γλώσσας μπορεί να οφείλεται στην 

ελλιπή εξάσκηση με αυτά τα κείμενα, σε δυσκολίες με τη γραμματική ή το λεξιλόγιο 

της ξένης γλώσσας αλλά και στο περιεχόμενο των ίδιων των κειμένων. 

Παραδείγματος χάρη, με κείμενα στα οποία οι σημαντικές πληροφορίες ήδη 

εκφράζονται με ξεκάθαρο τρόπο δε χρειάζεται να εφαρμοστεί ο κανόνας της 

γενίκευσης (Cohen, 1988. Cordero-Ponce, 2000, έρευνα με φοιτητές της Γαλλικής ως 

ξένης γλώσσας). 

     Τέλος, σε σχέση με τη διαδικασία μετασχηματισμού του αρχικού κειμένου, έχει 

παρατηρηθεί ότι κυρίως οι φοιτητές και οι ειδήμονες είναι σε θέση να 

αναδιαρθρώσουν τις ιδέες σε θεματικά συμπλέγματα και να συνθέσουν τις 

πληροφορίες του κειμένου (Brown, Day & Jones, 1983. Mateos et al., 2008. 

Winograd, 1984). Μία άλλη ένδειξη μετασχηματισμού του αρχικού κειμένου είναι ότι 

οι προτάσεις των ομάδων αυτών σε σημαντικό βαθμό δεν τηρούν τη σειρά του 

κειμένου (Brown, Day & Jones, 1983). Γενικά, οι ικανοί αναγνώστες είναι σε θέση να 
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κάνουν μεγαλύτερη χρήση μετασχηματισμών ανώτερου επιπέδου (οι οποίοι 

βασίζονται στον συνδυασμό των πληροφοριών και στην επινόηση θεματικών 

προτάσεων) (Winograd, 1984). Παρ’ όλα αυτά, η διαδικασία των μετασχηματισμών 

δεν είναι πάντα εύκολη ακόμα και για τους φοιτητές πανεπιστημίου. Όπως ειπώθηκε 

και στην παραπάνω ενότητα, οι τελευταίοι μόνο στις μισές περιπτώσεις μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τον κανόνα της επινόησης θεματικών προτάσεων (Brown & Day, 

1983). Σε αντίθεση, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, δεν επεξεργάζονται το κείμενο με 

απλό γραμμικό τρόπο καθώς συνδέουν τις κύριες ιδέες του κειμένου μέσω της 

επινόησης συνολικότερων θεματικών προτάσεων (Brown & Day, 1983).  

     Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι οι μεγαλύτεροι σε έτη σπουδών φοιτητές και οι 

ειδήμονες χρησιμοποιούν ανώτερου επιπέδου στρατηγικές, δηλαδή είναι σε θέση να 

επινοήσουν μία θεματική πρόταση για να εκφράσουν μεγαλύτερα τμήματα του 

κειμένου αντί να επιλέξουν αυτές που ήδη βρίσκονται έτοιμες μέσα στο κείμενο 

(Brown & Day, 1983. Winograd, 1984). Επίσης χρησιμοποιούν κατάλληλες 

στρατηγικές συμπύκνωσης νοήματος, ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν μεγαλύτερο 

αριθμό κύριων ιδεών με λιγότερες λέξεις (Garner, 1982) και συνδυάζουν ιδέες από 

διαφορετικές παραγράφους (Brown, Day & Jones, 1983). Σύμφωνα βέβαια με άλλες 

έρευνες ακόμα και οι φοιτητές δε συνηθίζουν να ενσωματώνουν πληροφορίες από 

διαφορετικές παραγράφους (Chou Hare & Borchardt, 1984. Garner & Mc Caleb, 

1985). 

     Για άλλες κατηγορίες στρατηγικών, οι οποίες δε σχετίζονται με συγκεκριμένες 

διαδικασίες της περίληψης, αλλά υποβοηθούν την παραγωγή της περίληψης, γενικά 

διαπιστώνεται πολύ μικρή χρήση. Τέτοιες είναι οι τεχνικές στρατηγικές που 

υποβοηθούν τη δοκιμασία της περίληψης, όπως οι τεχνικές δημιουργίας 

διαγραμμάτων, υπογράμμισης του κειμένου, τήρησης σημειώσεων και αναζήτησης 

βοήθειας (Brown, Day & Jones, 1983. Cohen, 1988. Mateos et al., 2008. Μεταλλίδου 

& Κουρή, 2003). Η σημασία όμως της χρήσης παρόμοιων στρατηγικών ή τεχνικών 

για την περίληψη έχει καταδειχτεί. Συγκεκριμένα έχει βρεθεί ότι η χρήση τεχνικών 

στρατηγικού σχεδιασμού για την περίληψη -σαν αυτές που προαναφέρθηκαν- 

ουσιαστικά εξομειώνει τις περιλήψεις μικρότερων σε ηλικία μαθητών με αυτές των 

φοιτητών (Brown, Day & Jones, 1983). Επίσης βοηθά τους φοιτητές της ξένης 

γλώσσας, οι οποίοι διαθέτουν ένα χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο, να παράγουν 

περιλήψεις ανώτερου επιπέδου (Cohen, 1988). 
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3.5. Η επίδραση των χαρακτηριστικών του αρχικού κειμένου και των συνθηκών 

παραγωγής της περίληψης στην ικανότητα περίληψης 

 

     Στόχος της παρακάτω ενότητας είναι να περιγραφούν συγκεκριμένοι παράγοντες, 

οι οποίοι διαφέρουν από τους ατομικούς παράγοντες που περιγράφηκαν πιο πάνω και 

οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία της περίληψης. Οι παράγοντες αυτοί, 

οι οποίοι αποκτούν ιδιαίτερη σημασία κατά τον σχεδιασμό ενός προγράμματος 

διδακτικής παρέμβασης στην περίληψη, σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του 

αρχικού κειμένου και με τις ιδιαίτερες συνθήκες της εξέτασης στη συγκεκριμένη 

στρατηγική. Συγκεκριμένα, μπορεί να επιδράσουν στην επιλογή του κειμένου προς 

περίληψη καθώς και στις συνθήκες παραγωγής της περίληψης, όπως το αν θα δοθεί ή 

θα απουσιάζει το αρχικό κείμενο κατά τη διάρκεια της εξέτασης, κ.λπ. Οι παράγοντες 

αυτοί λήφθηκαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της παρούσας έρευνας. 

     Έχει επισημανθεί ότι στις γνωστικές διαδικασίες της περίληψης μπορεί να 

επιδράσουν οι ιδιότητες του αρχικού κειμένου, ο σκοπός για τον οποίο γράφεται η 

περίληψη, οι ιδιαίτερες συνθήκες διεξαγωγής της δοκιμασίας (Hidi & Anderson, 

1986) καθώς και ο βαθμός του ενδιαφέροντος των μαθητών για το θέμα του κειμένου 

(Head, Readence & Buss, 1989). Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά του αρχικού 

κειμένου τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή της περίληψης είναι η 

έκταση του κειμένου (με δυσκολότερη την περίληψη εκτενών κειμένων), το είδος των 

κειμένων (με ευκολότερη την περίληψη αφηγηματικών σε σχέση με τα 

επεξηγηματικά κείμενα) και η πολυπλοκότητα του κειμένου (όσον αφορά τομείς 

όπως το λεξιλόγιο, οι συντακτικές δομές, οι ανοίκειες έννοιες και η ασαφής 

οργάνωση). Άλλοι παράγοντες του αρχικού κειμένου που προβλέπουν αξιόπιστα την 

επίδοση στην περίληψη είναι η εισαγωγική παράγραφος περίληψης του περιεχομένου 

στο αρχικό κείμενο (όταν αυτή υπάρχει) και η ξεκάθαρη οργάνωση των πληροφοριών 

στο κείμενο. Αντίθετα, ο βαθμός δυσκολίας ενός κειμένου δεν προβλέπει στον ίδιο 

βαθμό την ικανότητα των μαθητών για περίληψη του κειμένου, όσο οι παραπάνω 

παράγοντες (Yu, 2009). 

     Ένα σημαντικό εύρημα που αφορά την επίδραση του είδους των κειμένων (text 

types) στην περίληψη προκύπτει από τη μελέτη περιλήψεων πληροφοριακών-

επεξηγηματικών κειμένων (Sherrard, 1986). Διαπιστώθηκε ότι στα παραπάνω κείμενα 

–σε αυτά δηλαδή που ο ρητορικός τους στόχος είναι η παροχή πληροφοριών σε 

σχέση με ένα συγκεκριμένο θέμα ή ο ορισμός και η επεξήγηση κάποιων εννοιών- οι 
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κύριες στρατηγικές συμπύκνωσης που χρησιμοποιούν οι φοιτητές είναι η διαγραφή 

τμημάτων του αρχικού κειμένου και η παράφραση των υπολοίπων τμημάτων. Αυτό 

σημαίνει ότι οι φοιτητές συστηματικά δεν αλλάζουν τη σειρά παρουσίασης των 

πληροφοριών στο αρχικό κείμενο και δε συγχωνεύουν πληροφορίες από διαφορετικές 

παραγράφους. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, εφόσον το νόημα στα 

κείμενα αυτά βασίζεται στη λογική αλληλουχία κοντινών προτάσεων στο κείμενο, 

δεν είναι εύκολο να αλλάξει η σειρά της παρουσίασης των αρχικών πληροφοριών 

στην περίληψη. Όπως φαίνεται, η διατήρηση της σειράς των πληροφοριών του 

αρχικού κειμένου είναι μία στρατηγική που επιβάλλεται από τα χαρακτηριστικά των 

κειμένων αυτών ή από τους περιορισμούς στην έκταση της περίληψης και δεν 

ποικίλλει ανάλογα με την προτίμηση σε συγκεκριμένες στρατηγικές που έχουν οι 

γράφοντες. Αυτό σημαίνει ότι, παρ’ όλο που επισημαίνεται στη βιβλιογραφία ότι η 

αλλαγή της σειράς παρουσίασης των πληροφοριών του αρχικού κειμένου στην 

περίληψη είναι μία ανώτερη στρατηγική, δε θα πρέπει να αναμένουμε ιδιαίτερη 

χρήση αυτής της στρατηγικής στην περίληψη των πληροφοριακών-επεξηγηματικών 

κειμένων –των κειμένων, δηλαδή, που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

     Ανάμεσα στις παραμέτρους παραγωγής της περίληψης οι οποίες μπορεί να 

επηρεάζουν τις γνωστικές λειτουργίες του γράφοντος καθώς και την ποιότητα της 

περίληψης επισημαίνεται η παραγωγή περίληψης κατά την παρουσία ή την απουσία 

του αρχικού κειμένου (Hidi & Anderson, 1986). Συγκεκριμένα έχει εξεταστεί κατά 

πόσο η περίληψη που γίνεται με την παρουσία ή την απουσία του αρχικού κειμένου 

ενεργοποιεί τη διαφορετική του επεξεργασία (Kirby & Pedwell, 1991). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η απουσία του κειμένου ενεργοποιεί τη βαθύτερη 

επεξεργασία του κειμένου αλλά μόνο από τους μαθητές που υιοθετούν τη βαθιά 

προσέγγιση της μάθησης (deep approach to learning). Γενικά, οι περιλήψεις που 

γράφονται παρουσία του κειμένου είναι πιο εκτενείς όταν προέρχονται από μαθητές 

με επιφανειακή προσέγγιση στη μάθηση (surface approach to learning). Αντίθετα, οι 

περιλήψεις που γράφονται απουσία του κειμένου είναι πιο εκτενείς όταν παράγονται 

από μαθητές που υιοθετούν μια βαθύτερη προσέγγιση στη μάθηση. Συμπερασματικά, 

παρ’ όλο που η περίληψη με παρουσία του κειμένου μπορεί να ενεργοποιεί 

επιφανειακές στρατηγικές είναι ίσως προτιμότερη για μαθητές που είναι άπειροι στη 

συγγραφή της περίληψης ή υιοθετούν μία επιφανειακή προσέγγιση. Τέλος, σε άλλη 

έρευνα που εξέτασε τη συμβολή των οδηγιών για την περίληψη στην ποιότητα της 

περίληψης, διαπιστώθηκε ότι οι οδηγίες που καθοδηγούν τους μαθητές στη 
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διαδικασία της ανάγνωσης του αρχικού κειμένου και τη συγγραφή της περίληψης 

μπορεί συγχρόνως να ωφελήσουν αλλά και να βλάψουν τη διαδικασία της περίληψης 

(Cohen, 1989).  

     Κλείνοντας, ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο γράφεται, η περίληψη 

διακρίνεται σε περίληψη που απευθύνεται σε κοινό και περίληψη για τους σκοπούς 

του γράφοντος (η οποία συμβάλλει στην καλύτερη επανάληψη και κατανόηση του 

περιεχομένου, κ.λπ.). Το κάθε είδος προϋποθέτει διαφορετικές στρατηγικές σε σχέση 

με την επεξεργασία του κειμένου και σε σχέση με το επίπεδο γραπτού λόγου που 

απαιτείται. 

 

3.6. Συμπεράσματα 

 

     Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε σχέση με τη στρατηγική της 

περίληψης η οποία παρουσιάστηκε σε αυτό το κεφάλαιο, το πιο σημαντικό 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι η συμβολή της περίληψης στην κατανόηση και για 

τη μητρική και για την ξένη γλώσσα. Παράλληλα, όμως, διαπιστώνεται το γεγονός 

ότι οι μαθητές όλων των επιπέδων δε διαθέτουν το σύνολο των ικανοτήτων που 

απαιτούνται για μία περίληψη ανώτερου επιπέδου, όπως επίσης δε διαθέτουν και τις 

κατάλληλες στρατηγικές περίληψης. Από τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνεται η 

σημασία της διδασκαλίας της περίληψης –ακόμα και σε επίπεδο φοιτητών. Ένα άλλο 

συμπέρασμα που προκύπτει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι ότι η 

περίληψη συμβάλλει μεν στη συνολική κατανόηση του κειμένου αλλά συγχρόνως 

μετρά ένα διαφορετικό είδος κατανόησης. Για τον λόγο αυτό, η περίληψη 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα για να μετρήσει την κατανόηση των κύριων 

ιδεών και όχι τη συνολική κατανόηση του κειμένου. Επίσης, στον σχεδιασμό της 

παρούσας έρευνας οι δυσκολίες στην αξιολόγηση της περίληψης αντιμετωπίστηκαν 

μέσω των σαφών κριτηρίων που ορίστηκαν για την αξιολόγηση των περιλήψεων. 

Τέλος, για την επιλογή του κειμένου προς περίληψη καθώς και για τις ιδιαίτερες 

συνθήκες της εξέτασης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση των ατόμων 

στην περίληψη, λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές υποδείξεις της ενότητας 3.5. 

     Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου, η δεύτερη στρατηγική που διδάχτηκε στην 

παρούσα έρευνα και θα παρουσιαστούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τη 

συγκεκριμένη στρατηγική.  
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Κεφάλαιο 4
ο
 

 

Η στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου 

 

     Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά αναλύεται η συμβολή των γραφικών αναπαραστάσεων 

(όρος που χρησιμοποιείται στον Ματσαγγούρα, 1997, σελ. 501) γενικότερα και πιο 

συγκεκριμένα των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου (discourse structure 

graphic organizers) στην οργάνωση των πληροφοριών του κειμένου και στην 

ενίσχυση της κατανόησης. Η συμβολή των γραφικών αναπαραστάσεων στην 

κατανόηση ενισχύεται και μέσω της παρουσίασης του θεωρητικού πλαισίου βάσει 

του οποίου σχεδιάστηκαν οι γραφικές αναπαραστάσεις στην παρούσα έρευνα. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά είδη της δομής κειμένου και ο κοινός τρόπος 

απεικόνισής τους, σε μορφή ιεραρχικής γραφικής αναπαράστασης. Κατόπιν, 

περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επίπεδα στην απεικόνιση της 

περιγραφικής δομής και της δομής προβλήματος-επίλυσης, των δύο δηλαδή δομών 

που διδάχτηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. Τέλος, παρουσιάζονται οι 

προϋποθέσεις που θα έπρεπε να τηρούνται για την αποτελεσματική χρήση των 

γραφικών αναπαραστάσεων. Τέτοιες προϋποθέσεις αποτελούν η χρονική στιγμή κατά 

την οποία θα ήταν καλό να δίνεται η γραφική αναπαράσταση, το είδος της 

απεικόνισης της δομής που θα ήταν καλό να επιλεγεί καθώς και ο βαθμός στον οποίο 

οι μαθητές ή οι διδάσκοντες θα έπρεπε να σχεδιάζουν μόνοι τους τις γραφικές 

αναπαραστάσεις.  

 

4. Ορισμός και είδη γραφικών αναπαραστάσεων 

 

     Οι γραφικές αναπαραστάσεις -αρχικά γνωστές με τον όρο «δομημένη 

επισκόπηση» (structured overview, Barron, 1969)- βασίζονται στη θεωρία της 

νοηματικής προσληπτικής μάθησης (meaningful reception learning theory, Ausubel 

1960. 1963), σύμφωνα με την οποία για να υπάρξει μάθηση πρέπει η καινούργια 

γνώση να συνδεθεί με τις ήδη υπάρχουσες γνωστικές δομές. Η σύνδεση αυτή 

διευκολύνεται μέσω της καλής οργάνωσης της πρότερης γνώσης. Για να ενισχυθούν 

οι ήδη υπάρχουσες γνωστικές δομές, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μάθηση του νέου 

περιεχομένου, ο Ausubel (1960. 1963) εισήγαγε στη διδακτική τακτική τον όρο του 
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«προ-οργανωτή» (advance organizer). Ο προ-οργανωτής είναι ένα σύντομο κείμενο 

που περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες του κειμένου που πρόκειται να 

επεξεργαστούν οι μαθητές και άρα διευκολύνει την επεξεργασία ενός μεγαλύτερου 

όγκου πληροφοριών. Σε μετέπειτα φάση, οι Barron (1969), Earle (1970) και Estes et 

al., (1969) εισήγαγαν την οπτικό-χωρική αναπαράσταση του σημαντικού 

περιεχομένου -η οποία έγινε γνωστή με τον όρο «δομημένη επισκόπηση»- αντί για 

ένα κείμενο σε θέση προ-οργανωτή. Οι γραφικοί προ-οργανωτές μπορούν να πάρουν 

και τη μορφή ερωτήσεων οι οποίες κατευθύνουν την προσοχή των μαθητών σε 

συγκεκριμένο περιεχόμενο του κειμένου προς ανάγνωση, ελέγχουν τις ήδη 

υπάρχουσες γνώσεις τους και συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση (Lin & Chen, 

2006). 

     Ο όρος «γραφική αναπαράσταση» ή «γραφικός οργανωτής» (graphic organizer) 

είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει διάφορα είδη απεικόνισης των σχέσεων 

μεταξύ των ιδεών, των κύριων όρων του κειμένου ή των χαρακτηριστικών της δομής 

ενός κειμένου ή υλικού. Οι γραφικές αναπαραστάσεις μπορεί να στοχεύουν στην 

απεικόνιση του περιεχομένου μέσω συγκεκριμένων μορφών. Οι μορφές αυτές μπορεί 

να απεικονίζουν τη σχέση μεταξύ των εννοιών ενός κειμένου (όπως η απεικόνιση των 

εννοιών σε μορφή δικτύου, εννοιολογικού χάρτη, ιστού), τις φάσεις μιας διαδικασίας 

(το σχήμα των αλληλοδιάδοχων φάσεων), την πλοκή ενός κειμένου (το σχήμα πλοκής 

διηγημάτων), την καταχώριση δεδομένων (όπως ο δυσδιάστατος πίνακας δεδομένων) 

και την απεικόνιση των αιτιοκρατικών σχέσεων (το αιτιοκρατικό σχήμα) 

(Ματσαγγούρας, 1997). Εκτός από το περιεχόμενο, οι γραφικές αναπαραστάσεις 

μπορούν να απεικονίζουν και τη δομή του κειμένου, δηλαδή τον συγκεκριμένο τρόπο 

με τον οποίο οργανώνονται οι ιδέες στο κείμενο. Μία τέτοια μορφή απεικόνισης της 

δομής είναι τα διάφορα πλαίσια απεικόνισης της δομής. Τα πλαίσια αυτά διαφέρουν 

ανάλογα με τη σταθερή δομή που έχουν τα κείμενα διαφόρων επιστημονικών κλάδων 

ενώ οι κύριες ιδέες για συγκεκριμένα κείμενα συμπληρώνονται σύμφωνα με τις 

ιδιαίτερες κατηγορίες της κάθε δομής (Armbruster & Anderson, 1982). 

 

4.1. Συμβολή των γραφικών αναπαραστάσεων στην οργάνωση των πληροφοριών 

και στην κατανόηση 

 

     Η συμβολή των γραφικών αναπαραστάσεων στην οργάνωση και σύνδεση των 

πληροφοριών του κειμένου και κατά συνέπεια στη μάθηση και στην κατανόηση 
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επισημαίνεται από διάφορους ερευνητές. Σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες 

μάθησης, ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή της γνώσης, μέσω των 

διαδικασιών της επιλογής, της οργάνωσης και της ενσωμάτωσης των πληροφοριών. 

Στην προσπάθειά του να επιλέξει τις σημαντικές πληροφορίες, να τις οργανώσει και 

να τις ενσωματώσει σε ένα ενιαίο σύνολο χρησιμοποιεί και στρατηγικές. Τέτοιες 

στρατηγικές οργάνωσης των πληροφοριών είναι οι γραφικές αναπαραστάσεις και η 

ένταξη των πληροφοριών του κειμένου σε κατηγορίες σύμφωνα με τη ρητορική δομή 

του κειμένου (Kang, 2004. Mayer, 1992). Σύμφωνα με την κατάταξη του Pintrich 

(1999), οι γραφικές αναπαραστάσεις ανήκουν στις στρατηγικές οργάνωσης του 

κειμένου που έχουν σαν στόχο την επιλογή και οργάνωση των ιδεών του υλικού. Οι 

στρατηγικές οργάνωσης χρησιμοποιούνται από τους μαθητές γιατί όσο πιο πολύ 

κωδικοποιημένες, λογικά οργανωμένες και σημασιολογικά συνδεδεμένες στη 

μακρόχρονη μνήμη είναι οι πληροφορίες, τόσο πιο εύκολα μπορούν να ανασυρθούν 

και να γίνουν κατανοητές (Κολιάδης, 2002). Μέσω, δηλαδή, της οργάνωσης των 

πληροφοριών σε μορφή γραφικής αναπαράστασης αναδεικνύονται οι μεταξύ τους 

σχέσεις και ενισχύεται η κατανόηση (Ματσαγγούρας, 1997). Από τα παραπάνω 

φαίνεται ότι οι κύριοι στόχοι από τη χρήση των γραφικών αναπαραστάσεων είναι η 

κατανόηση του περιεχομένου ή της δομής του κειμένου ή η εκμάθηση του 

περιεχομένου.  

 

4.2. Επιλογή θεωρητικού πλαισίου για τη μελέτη των γραφικών 

αναπαραστάσεων 

 

     Σύμφωνα με Vekiri (2002) υπάρχουν δύο κύριες θεωρητικές σκοπιές μέσω των 

οποίων μπορούμε να προσεγγίσουμε τη συμβολή των γραφικών αναπαραστάσεων 

στη μάθηση, οι οποίες, αν και συμβατές, βασίζονται σε διαφορετικές υποθέσεις και 

εστιάζουν σε διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας των πληροφοριών. Η θεωρία του 

οπτικού επιχειρήματος (visual argument hypothesis) (Waller, 1981) εστιάζει στις 

διαδικασίες με τις οποίες οι μαθητές αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τις 

πληροφορίες των γραφικών αναπαραστάσεων ώστε να μπορέσουν τελικά να εξάγουν 

το νόημα. Η θεωρία της διπλής κωδικοποίησης (dual coding theory) (Paivio, 1971. 

1986. 1991) εστιάζει στην αποθήκευση στη μνήμη των οπτικών και λεκτικών 

πληροφοριών.  
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     Παρακάτω, θα περιγραφούν με σύντομο τρόπο οι δύο θεωρίες που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, ώστε να φανεί η σύνδεση μεταξύ της θεωρίας του οπτικού επιχειρήματος 

και του είδους των γραφικών αναπαραστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

έρευνα. Στο συγκεκριμένο είδος γραφικών αναπαραστάσεων, το περιεχόμενο 

αποτελεί ένα βασικό συστατικό μέρος της απεικόνισης. 

     Σύμφωνα με τη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης (Paivio, 1971. 1986. 1991), η 

μάθηση καθώς και η σύνδεση και οργάνωση των πληροφοριών είναι πιο 

αποτελεσματικές όταν οι οπτικές και οι λεκτικές πληροφορίες εισέρχονται στην 

ενεργό μνήμη την ίδια χρονική στιγμή. Η ταυτόχρονη επεξεργασία των πληροφοριών 

μέσω δύο καναλιών, του λεκτικού και του μη λεκτικού ενισχύει τη δυνατότητα 

ανάκλησης και κατανόησής τους (Σαμαρά, 2007). Ο λόγος είναι ότι ο μαθητής έχει τη 

δυνατότητα να δημιουργήσει περισσότερες γνωστικές διαδρομές ή μονοπάτια, τα 

οποία θα ακολουθήσει τελικά για την ανάκληση των πληροφοριών (Lambiotte, 

Dansereau, Cross & Reynolds, 1989). Εκτός από τα πλεονεκτήματα στην επεξεργασία 

των πληροφοριών, ο οπτικός τρόπος παρουσίασης παρουσιάζει πλεονεκτήματα και 

ως προς την οργάνωση των πληροφοριών: το σημαντικότερο από αυτά είναι η 

παράλληλη επεξεργασία πολλαπλών οπτικών στοιχείων από τον μαθητή. Αντίθετα, το 

λεκτικό σύστημα, το οποίο διακρίνεται από διαδοχική επεξεργασία των 

πληροφοριών, περιορίζει τον αριθμό των πληροφοριών που ένας μαθητής μπορεί να 

επεξεργαστεί ταυτόχρονα (Vekiri, 2002). Οι τρόποι απεικόνισης στους οποίους 

οδηγούμαστε μέσω της θεωρίας της διπλής κωδικοποίησης είναι εικόνες ή 

διαγράμματα που αναπαριστούν τα μέρη, τη δομή ή τη λειτουργία κάποιων 

αντικειμένων ή διαδικασιών, όπως π.χ. ένα διάγραμμα που αναπαριστά τις καρδιακές 

λειτουργίες ή τον κύκλο του νερού. Σε αυτού του τύπου τις οπτικές απεικονίσεις, το 

κείμενο μπορεί να συνοδεύει και να επεξηγεί την εικόνα ή το διάγραμμα, αλλά δεν 

αποτελεί ένα από τα συστατικά μέρη της απεικόνισης. 

     Η θεωρητική σκοπιά του οπτικού επιχειρήματος (Waller, 1981) ή αλλιώς της 

αντιληπτικής ενίσχυσης (perceptual enhancement) (Larkin & Simon, 1987) επεξηγεί 

σαφέστερα τον ρόλο που παίζουν οι γραφικές αναπαραστάσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα στην επεξεργασία των πληροφοριών. 

Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση, η αποτελεσματικότητα των γραφικών 

αναπαραστάσεων βασίζεται στο ότι απαιτούνται λιγότεροι γνωστικοί 

μετασχηματισμοί για την επεξεργασία τους από ότι για την επεξεργασία κειμένων. Οι 

μετασχηματισμοί αυτοί δεν υπερβαίνουν τους περιορισμούς της εργαζόμενης μνήμης, 
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η οποία δεν καταπονείται από τη συνεχή διαδικασία αναζήτησης και επεξεργασίας 

των πληροφοριών, όπως στην περίπτωση ενός απλού κειμένου (Larkin & Simon, 

1987). Οι γραφικές αυτές αναπαραστάσεις ουσιαστικά παρέχουν ένα υπολογιστικό 

πλεονέκτημα σε σχέση π.χ. με τα κείμενα ή με περισσότερο γραμμικές μορφές 

αναπαράστασης των πληροφοριών. Ο λόγος είναι ότι επιτρέπουν στους αναγνώστες, 

μέσω αυτόματων αντιληπτικών διαδικασιών, να ανιχνεύσουν το σύνολο των 

πληροφοριών και όχι μεμονωμένες πληροφορίες –κάτι που θα είχε ως συνέπεια την 

επιβάρυνση της εργαζόμενης μνήμης. Τα πλεονεκτήματα αυτού του είδους των 

γραφικών αναπαραστάσεων σχετίζονται με τη σφαιρική κατανόηση και με την 

ποιότητα της επεξεργασίας, δηλαδή με την ενίσχυση των αναγνωστών στη διαδικασία 

εξαγωγής συμπερασμάτων και ενσωμάτωσης των πληροφοριών. Συγκεκριμένες 

έρευνες στη μητρική γλώσσα, όπου η αποτελεσματικότητα των γραφικών 

αναπαραστάσεων στους παραπάνω τομείς συγκρίθηκε με την αποτελεσματικότητα 

περισσότερο γραμμικών μορφών αναπαράστασης, έδειξαν τα εξής: οι γραφικές 

αναπαραστάσεις υπερέχουν σε σύγκριση με άλλες περισσότερο γραμμικές μορφές 

κωδικοποίησης, όπως είναι τα διαγράμματα (Katayama & Robinson, 2000), τα 

κείμενα και τα διαγράμματα (Robinson & Skinner, 1996) ή απλώς τα κείμενα, στα 

οποία η αναζήτηση των πληροφοριών γίνεται με γραμμικό τρόπο (Larkin & Simon, 

1987).  

     Αντίστοιχα, και για την Αγγλική ως ξένη γλώσσα διαπιστώθηκε το υπολογιστικό 

πλεονέκτημα για την κατανόηση και την ποιότητα της επεξεργασίας μέσω της χρήσης 

γραφικών αναπαραστάσεων. Το υπολογιστικό αυτό πλεονέκτημα προκύπτει από τη 

σύγκριση μεταξύ γραφικών αναπαραστάσεων και περισσότερο γραμμικών ή 

απλούστερων τρόπων απεικόνισης των πληροφοριών. Παραδείγματος χάρη, βρέθηκε 

ότι η συμπλήρωση και μελέτη γραφικών αναπαραστάσεων σε σχέση με το κείμενο 

οδήγησε τους φοιτητές του μαθήματος της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην 

ενίσχυση της κατανόησης, συγκριτικά με την απλή μελέτη σημειώσεων 

παραδοσιακού τύπου που βασίζονταν στο κείμενο (Rahmani & Sadeghi, 2011). 

Ακόμα και σε σύγκριση μεταξύ δύο διαφορετικών στρατηγικών, οι οποίες 

απεικονίζουν οπτικά τις πληροφορίες, οι γραφικές αναπαραστάσεις φαίνεται πως 

υπερέχουν. Μεταξύ της υπογράμμισης και του γνωστικού χάρτη ιεραρχικής μορφής 

που σχεδιάστηκε από τους ίδιους τους φοιτητές (Amer, 1994), τα αποτελέσματα 

έδειξαν σημαντικά καλύτερη επίδοση για την ομάδα του γνωστικού χάρτη στη 

δοκιμασία της περίληψης. Το συμπέρασμα είναι ότι ο γνωστικός χάρτης βοήθησε 
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τους φοιτητές όχι μόνο στον εντοπισμό των κύριων ιδεών του κειμένου αλλά και στη 

βαθύτερη επεξεργασία του κειμένου, μέσω της ανάδειξης των σχέσεων μεταξύ των 

ιδεών και της ιεραρχικής τους οργάνωσης.  

     Ως έκφραση της θεωρίας του οπτικού επιχειρήματος, οι γραφικές αναπαραστάσεις 

διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τον χώρο για την αναπαράσταση του 

περιεχομένου. Άλλες μορφές βασίζονται στην απεικόνιση των ιεραρχικών σχέσεων 

μεταξύ των ιδεών, ενώ άλλες παρουσιάζουν τις πολλαπλές σχέσεις μεταξύ των ιδεών 

σε μορφή κόμβων και συνδέσμων. Τέλος, δεν είναι όλες οι μορφές απεικόνισης των 

πληροφοριών το ίδιο αποτελεσματικές καθώς δεν είναι σχεδιασμένες με έναν τρόπο 

που διευκολύνει την επεξεργασία των πληροφοριών και οδηγεί σε αντίληψη των 

σχέσεων μεταξύ των εννοιών. Για να είναι οι γραφικές αναπαραστάσεις 

αποτελεσματικές, για να μειωθεί δηλαδή ο γνωστικός φόρτος των μαθητών, θα πρέπει 

η επεξεργασία που απαιτείται για την κατανόησή τους να ελαχιστοποιείται. Αυτό 

σημαίνει ότι θα πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με συγκεκριμένα οπτικά κριτήρια. 

Τα κριτήρια αυτά, σύμφωνα με τις αρχές της μορφολογικής ψυχολογίας, είναι 

κριτήρια εγγύτητας και οργάνωσης των πληροφοριών στον χώρο με τη μορφή 

ομάδων ή συμπλεγμάτων. 

 

4.3. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δομής και μοντέλα της δομής του κειμένου  

 

     Στη συνέχεια θα αποσαφηνιστεί η έννοια της «δομής του κειμένου» (text 

structure) έτσι ώστε να καταστεί σαφές το είδος των γραφικών αναπαραστάσεων που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. Συγκεκριμένα, οι γραφικές αναπαραστάσεις 

δομής κειμένου, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν, απεικονίζουν συγχρόνως το 

περιεχόμενο και τη δομή του κειμένου ή σύμφωνα με τη Meyer (1975. 1977) τη 

«δομή του περιεχομένου».  

     Ο όρος δομή του κειμένου αναφέρεται στο πρότυπο οργάνωσης ενός κειμένου ή 

αλλιώς στη «βασική ρητορική δομή» του κειμένου, δηλαδή στον συγκεκριμένο τρόπο 

με τον οποίο οι ιδέες συνδέονται μεταξύ τους στο κείμενο ώστε να εξασφαλιστεί η 

συνεκτικότητα του κειμένου και η δημιουργία νοήματος. Συγχρόνως, ο όρος εκφράζει 

και την ιεραρχική διάταξη των ιδεών -δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ των κύριων και των 

λιγότερο σημαντικών ιδεών (Meyer & Rice, 1984).  

     Τα πρότυπα οργάνωσης των κειμένων ή αλλιώς η οργάνωση των κειμένων 

σύμφωνα με τη βασική ρητορική δομή τους, καθώς και η ιεραρχική οργάνωση του 
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περιεχομένου των κειμένων, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του συνεχούς λόγου, 

του λόγου δηλαδή πέρα από το επίπεδο της πρότασης. Η ιεραρχική οργάνωση των 

κειμένων σημαίνει την οργάνωση των προτάσεων σε συμπλέγματα, με στόχο τον 

σχηματισμό μεγαλύτερων νοηματικών ενοτήτων στο κείμενο. Εκτός από το γεγονός 

ότι τα κείμενα είναι οργανωμένα ιεραρχικά, είναι επίσης οργανωμένα σύμφωνα με 

βασικές ρητορικές δομές, οι οποίες είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες. 

Ειδικότερα, στη βιβλιογραφία αναφέρονται πέντε είδη οργάνωσης των κειμένων 

σύμφωνα με τη βασική τους δομή (Meyer, 1985). Οι δομές αυτές είναι η δομή 

συλλογής (λίστας με γεγονότα), περιγραφής (παράθεσης χαρακτηριστικών), αιτίας 

(αιτίας-αποτελέσματος), ανταπόκρισης (προβλήματος–επίλυσης) και σύγκρισης 

(σύγκρισης ομοιοτήτων και διαφορών). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τη 

βασική του δομή, ένα κείμενο μπορεί να είναι οργανωμένο σύμφωνα με ένα 

συνδυασμό δομών (Spivey, 1997). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι τρόποι με τους 

οποίους είναι οργανωμένο ιεραρχικά ένα κείμενο καθώς και ο περιορισμένος αριθμός 

δομών ισχύει για ένα πολύ μεγάλο εύρος κειμένων (Hoey, 2001). 

     Υπάρχουν διάφορα μοντέλα επεξεργασίας κειμένου τα οποία εστιάζουν στη δομή 

του κειμένου ως ενός τρόπου ιεραρχικής διάταξης των ιδεών μέσα στα κείμενα. Στο 

μοντέλο των Kintsch και van Dijk (1978), η δομή του κειμένου, η οποία αναφέρεται 

ως μακροδομή, αποτελεί την ουσία του κειμένου και συγχρόνως μία αναπαράσταση 

της ιεραρχικής διάταξης των προτάσεων σε σχέση με το θέμα του κειμένου. Στη 

Meyer (1975, 1985) η δομή του κειμένου αναφέρεται στις λογικές συνδέσεις μεταξύ 

των ιδεών καθώς και στην ιεραρχική διάταξη των ιδεών, η οποία στα επεξηγηματικά 

κείμενα αποσκοπεί στη δημιουργία νοήματος. Τέλος, σε σχέση με τη μελέτη των 

αφηγηματικών κειμένων η δομή του κειμένου αναφέρεται ως γραμματική των 

ιστοριών (story grammar) (Mandler, 1982). Σύμφωνα με τον Kobayashi (2002), το 

μοντέλο της Meyer, το οποίο απεικονίζει συγχρόνως το περιεχόμενο, τη δομή του 

κειμένου και τις ρητορικές σχέσεις μεταξύ των τμημάτων του κειμένου είναι 

καταλληλότερο για την ανάλυση της δομής των κειμένων.  

 

4.4. Συμβολή και χρήση της δομής του κειμένου στην κατανόηση κειμένου 

 

     Η αντίληψη της δομής ενός κειμένου από τον αναγνώστη καθώς και η χρήση 

αυτής της δομής για την οργάνωση των πληροφοριών του κειμένου θεωρούνται 

ουσιώδους σημασίας για την κατανόηση. Συγκεκριμένα, η αντίληψη της δομής 
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αποτελεί μια μορφή γνωστικού υπόβαθρου, η οποία ενισχύει τη διαδικασία 

κατανόησης του κειμένου (Ghaith & Harkouss, 2003) και την ανάκληση των 

πληροφοριών (Meyer & Rice, 1984). Όσον αφορά στην ξένη γλώσσα, το γνωστικό 

υπόβαθρο για τη δομή που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές συμβάλλει στην 

αναγνώριση της ρητορικής δομής του κειμένου (σχήματα δομής). Το γνωστικό αυτό 

υπόβαθρο για τη δομή των κειμένων (formal schemata) θεωρείται εξίσου σημαντικό 

για την κατανόηση με το αντίστοιχο υπόβαθρο για το περιεχόμενο των κειμένων 

(σχήματα περιεχομένου / content schemata) (Carrell, 1988. 1983). Η γνώση της 

ρητορικής δομής των κειμένων σημαίνει ότι οι μαθητές διαθέτουν ενημερότητα σε 

σχέση με τα είδη της βασικής δομής μέσω των οποίων οργανώνονται οι πληροφορίες 

των κειμένων καθώς και ότι είναι παράλληλα σε θέση να αναγνωρίζουν αυτά τα είδη 

μέσα στα ίδια τα κείμενα. Ταυτόχρονα, η χρήση της δομής του κειμένου συμβάλλει 

σημαντικά στην οργάνωση των πληροφοριών του κειμένου καθώς και στη διάκριση 

μεταξύ σημαντικών και μη πληροφοριών (Cook & Mayer, 1988). Για να 

κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο, οι αναγνώστες κάνουν χρήση της στρατηγικής 

της δομής με σκοπό τον εντοπισμό των κύριων ιδεών που συνδέονται με αυτήν 

(Pressley & McCormick, 1995). 

     Τα σημαντικότερα ευρήματα σε σχέση με τη δομή του κειμένου αφορούν στη 

χρήση της από τους αναγνώστες για την ανάκληση και την κατανόηση του κειμένου. 

Γενικά έχει βρεθεί ότι οι καλύτεροι αναγνώστες κάνουν χρήση της ανώτερης δομής 

του κειμένου (π.χ. περιγραφικής, προβλήματος–επίλυσης) για την ανάκληση και 

κατανόηση του κειμένου (Meyer, Brandt, & Bluth, 1980). Το ότι η αναγνώριση και η 

χρήση της δομής συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του κειμένου έχει 

διαπιστωθεί σε σχέση και με τους φοιτητές της ξένης γλώσσας (Carrell, 1984. 1985. 

1992. Ghaith & Harkouss, 2003. Martinez, 2002). Το πρώτο βήμα στη χρήση της 

δομής είναι η αναγνώριση του είδους της δομής ενός συγκεκριμένου κειμένου. Η 

αναγνώριση του είδους της δομής από τους μαθητές της ξένης γλώσσας συμβάλλει 

στην ενίσχυση της κατανόησης και στη συγκράτηση των πληροφοριών (Carrell, 

1985. Grabe, 1991. Koda, 2005). Συγχρόνως, αυξάνει την πιθανότητα ανάκλησης 

περισσότερων πληροφοριών από τα ανώτερα επίπεδα του κειμένου. Το εύρημα αυτό 

ισχύει και για μικρότερης ηλικίας μαθητές στη μητρική τους γλώσσα (Richgels, 

McGee, Lomax, & Sheard, 1987) και για φοιτητές στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα 

(Ghaith & Harkouss, 2003. Martinez, 2002). Έχει βρεθεί επίσης ότι ο αριθμός των 

ιδεών που ανακαλούνται σχετίζεται με το είδος της δομής του κειμένου. Αυτό 
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σημαίνει ότι γενικά τα κείμενα με συμβατικές, αναγνωρίσιμες δομές ενισχύουν την 

κατανόηση (Carrell, 1984. Έρευνα με φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει βρεθεί ότι η σαφής δομή, η οποία γίνεται ευκολότερα 

αντιληπτή από τους αναγνώστες, βοηθά στην κατανόηση των κύριων ιδεών (Kintsch 

& Yarbrough, 1982. Martinez, 2002. Έρευνα με φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας). Παράλληλα, το είδος της δομής επηρεάζει την ανάκληση και την 

κατανόηση. Η πιο χαλαρή δομή των περιγραφικών κειμένων και των κειμένων 

συλλογής ή η πιο σφιχτή δομή των υπολοίπων κειμένων επηρεάζει το πόσο εύκολα 

και σε ποιο βαθμό θα ανακληθεί ένα κείμενο –με τις ιδέες των κειμένων με πιο 

σφιχτή δομή να ανακαλούνται ευκολότερα και σε μεγαλύτερο βαθμό. Τέλος και η 

χρήση γλωσσικών ενδείξεων στο ίδιο το κείμενο που υποδηλώνουν το είδος της 

δομής του κειμένου βοηθά στην ανάκληση του κειμένου και στην κατανόηση 

(Kintsch & Yarbrough, 1982. Martinez, 2002. Pearson & Dole, 1987). Αν και, όπως 

προκύπτει από τις παραπάνω έρευνες, η χρήση της δομής αποδεικνύεται σημαντική 

για την κατανόηση, γενικά έχει βρεθεί ότι οι μαθητές δε διαθέτουν την απαιτούμενη 

γνώση ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν και να κάνουν χρήση της δομής του 

κειμένου (Johns & Paz, 1995). Το τελευταίο έχει σαν συνέπεια να δυσκολεύονται 

στην κατανόηση των κειμένων (Carrell & Eisterhold, 1983).  

     Η χρήση της δομής του κειμένου για την κατανόηση βασίζεται στην 

αλληλεπίδραση του γνωστικού υπόβαθρου του αναγνώστη σχετικά με τη δομή των 

κειμένων, των στρατηγικών επεξεργασίας για την κατανόηση της δομής και της 

ρητορικής οργάνωσης του κειμένου. Τα στάδια της διαδικασίας χρήσης της δομής για 

την κατανόηση είναι τα εξής: o ικανός αναγνώστης κατέχει έναν ορισμένο αριθμό 

νοητικών σχημάτων για τη δομή του κειμένου. Στο πρώτο στάδιο, κατά τη διάρκεια 

της ανάγνωσης, ο αναγνώστης σχηματίζει υποθέσεις και προσπαθεί να επιβεβαιώσει 

τις προβλέψεις του σχετικά με το περιεχόμενο και τη ρητορική οργάνωση του 

κειμένου μέσω μιας νοητικής αναπαράστασης του κειμένου (Kintsch, 1998). Για να 

βοηθηθεί στην επιλογή της κατάλληλης δομής, ο αναγνώστης κάνει χρήση των 

γλωσσικών ενδείξεων του κειμένου, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον γνωστικό 

φόρτο που χρειάζεται να καταβάλει κατά τη διαδικασία επιλογής της κατάλληλης 

δομής (Hoey, 2001). Στο επόμενο στάδιο, κατά τη διάρκεια της κωδικοποίησης, ο 

αναγνώστης προσδιορίζει την κατάλληλη δομή του κειμένου. Μόνο η επιλογή της 

σωστής δομής –ανάμεσα σε άλλες πιθανές– θα τον βοηθήσει να οργανώσει με τον 

καλύτερο τρόπο και να προσδώσει συνοχή στις πληροφορίες του συγκεκριμένου 
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κειμένου. Όπως ακριβώς η περίληψη του κειμένου, με τον ίδιο τρόπο και η 

στρατηγική της δομής επιστρατεύεται λόγω των γνωστικών περιορισμών των 

αναγνωστών κατά την επεξεργασία των κειμένων. Ο τελικός στόχος της χρήσης και 

των δύο στρατηγικών είναι η κατανόηση του κειμένου (Meyer & Poon, 2001). 

     Υπάρχουν και εμπειρικά δεδομένα σε σχέση με τη σημασία της αναγνώρισης και 

χρήσης της δομής του κειμένου στη συνολικότερη κατανόηση του κειμένου. Έχει 

διαπιστωθεί ότι η αντίληψη της δομής χαρακτηρίζει την επιδέξια ανάγνωση καθώς σε 

όλες τις φάσεις της ανάγνωσης οι επιδέξιοι αναγνώστες κάνουν χρήση της δομής του 

κειμένου ώστε να το κατανοήσουν (Pressley & Afflerbach, 1995). Συγκεκριμένα, στη 

φάση πριν την ανάγνωση, κατά την προεπισκόπηση των χαρακτηριστικών του 

κειμένου, οι επιδέξιοι αναγνώστες στρέφουν την προσοχή τους στη δομή του 

κειμένου. Παράλληλα, κατά την ενεργοποίηση της πρότερης γνώσης ανασύρουν από 

τη μνήμη τους την πιθανή δομή του κειμένου για να βοηθηθούν στην κατανόηση του 

κειμένου. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, οι επιδέξιοι αναγνώστες κάνουν χρήση 

της πρότερης γνώσης τους σε σχέση με τη δομή ώστε να εξακριβώσουν τις 

σημαντικές πληροφορίες του κειμένου. Επίσης σχηματίζουν υποθέσεις και 

αξιολογούν τις προβλέψεις τους για τη δομή του κειμένου προσπαθώντας να τις 

τεκμηριώσουν ή να τις προσαρμόσουν καθώς προχωρούν στην ανάγνωση. Τέλος, οι 

αναγνώστες ελέγχουν τις υποθέσεις τους για το είδος της δομής και τις συνδυάζουν 

με τις ενδείξεις για τη δομή που υπάρχουν μέσα στο κείμενο για να προσδιορίσουν το 

νόημα του κειμένου.  

 

4.4.1. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της απεικόνισης της περιγραφικής δομής και της 

δομής προβλήματος-επίλυσης 

 

     Ένας λόγος για τον οποίο η δομή των κειμένων προσφέρεται για διδασκαλία είναι 

ότι τα πρότυπα οργάνωσης του λόγου είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα (Hoey 

1983. 2001. Meyer, 1975. 1977. 1981. Meyer & Freedle, 1984. Meyer & Rice, 1984). 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 4.3., υπάρχουν πέντε είδη 

οργάνωσης του κειμένου σύμφωνα με τη βασική τους δομή (Meyer, 1985). Σε 

κάποιες από αυτές τις δομές υπάρχει στενότερη σύνδεση μεταξύ των ιδεών, η δομή 

είναι δηλαδή πιο σφιχτή. Αυτή είναι η περίπτωση των κειμένων με δομή 

προβλήματος–επίλυσης. Αντίθετα, στο περιγραφικό κείμενο η δομή είναι 
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χαλαρότερη, δεν υπάρχει δηλαδή τόσο στενή σύνδεση μεταξύ των ιδεών (Kobayashi, 

2002).  

     Ανάμεσα στα είδη δομής που περιγράφηκαν στην ενότητα 4.3., τα συγκεκριμένα 

είδη οργάνωσης του κειμένου που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι η 

περιγραφική δομή (ή δομή από το γενικό στο συγκεκριμένο ή από το γενικό στο 

παράδειγμα, σύμφωνα με Hoey, 1983) και η δομή προβλήματος-επίλυσης. Ένας από 

τους λόγους για τους οποίους επιλέχτηκαν κείμενα με αυτήν τη δομή είναι ότι τα δύο 

αυτά είδη δομής απαντώνται συχνά στα επεξηγηματικά κείμενα. Συγχρόνως, στη 

βιβλιογραφία συναντούμε συγκεκριμένους τρόπους απεικόνισης του περιεχομένου 

κειμένων με αυτές τις δομές.  

     Αν και, όπως ειπώθηκε παραπάνω, η περιγραφική δομή και η δομή προβλήματος-

επίλυσης διαφέρουν ως προς τη στενότερη ή χαλαρότερη σύνδεση των ιδεών, παρ’ 

όλα αυτά και οι δύο δομές μπορούν να απεικονιστούν με παρόμοιας μορφής 

ιεραρχική απεικόνιση. Επίσης στις απεικονίσεις και των δύο ειδών οι κατηγορίες 

είναι σταθερές. Οι κύριες κατηγορίες της απεικόνισης της περιγραφικής δομής 

αφορούν πληροφορίες ή επεξηγήσεις σε σχέση με τα κύρια χαρακτηριστικά του 

θέματος (Meyer, 1975. 1979. Meyer, & Freedle, 1984). Τα χαρακτηριστικά της 

περιγραφικής δομής φαίνονται στις ιεραρχικές γραφικές αναπαραστάσεις στο 

Παράρτημα 5. Τα χαρακτηριστικά της δομής ανταπόκρισης σε ένα πρόβλημα ή αλλιώς 

προβλήματος – επίλυσης επίσης αναπτύσσονται σύμφωνα με σταθερές κατηγορίες 

(Hoey, 1983. 2001). Οι κατηγορίες αυτές είναι: κατάστασης (στην οποία παρέχονται 

πληροφορίες σχετικά με το υπόβαθρο του προβλήματος), προβλήματος (όπου γίνεται 

περιγραφή και εντοπισμός των αιτιών του προβλήματος), ανταπόκρισης στο 

πρόβλημα (με τη μορφή προτεινόμενων λύσεων) και αποτελέσματος (ή αξιολόγησης 

των προτεινόμενων λύσεων). Η αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων μπορεί να 

είναι θετική ή αρνητική. Οι κατηγορίες του δεύτερου είδους δομής που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα φαίνονται ξεκάθαρα στις γραφικές 

αναπαραστάσεις στα Παραρτήματα 2 και 6.  

     Στο συγκεκριμένο πρότυπο (προβλήματος – επίλυσης) μπορεί να υπάρχουν 

κειμενικές ενδείξεις με τη μορφή ειδικού λεξιλογίου που να υποδηλώνουν άμεσα μια 

από τις κατηγορίες της δομής (π.χ. η λέξη «λύση», «πρόβλημα») ή έμμεσα (π.χ. η 

χρήση των λέξεων «δυστυχώς» ή «δεν είχε χρήματα» οι οποίες υποδηλώνουν κάποιο 

πρόβλημα). Η χρήση του ειδικού αυτού λεξιλογίου καθιστά ένα συγκεκριμένο 

πρότυπο οργάνωσης των πληροφοριών σαφές στον αναγνώστη (Hoey, 2001). 
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4.4.2. Επίπεδα απεικόνισης της δομής στις ιεραρχικές γραφικές αναπαραστάσεις 

δομής κειμένου  

 

     Η απεικόνιση της δομής του κειμένου σε μορφή γραφικής αναπαράστασης γίνεται 

σε τρία επίπεδα (Meyer & Rice, 1984). Στο πρώτο ή κατώτερο επίπεδο απεικονίζεται 

το περιεχόμενο του κειμένου και οι συνδέσεις μεταξύ των ιδεών σε επίπεδο 

παραγράφων. Στο δεύτερο ή μεσαίο επίπεδο καθίστανται σαφείς οι συνδέσεις μεταξύ 

των κατηγοριών της κάθε δομής, οι οποίες αφορούν μεγαλύτερα τμήματα του 

κειμένου. Στο τρίτο επίπεδο, δηλαδή στο ανώτερο επίπεδο της κειμενικής δομής 

αναπαριστάται το συνολικό πλαίσιο οργάνωσης του κειμένου -π.χ. ένα κείμενο με τη 

βασική δομή προβλήματος-επίλυσης, κ.λπ.  

     Ο καλύτερος τρόπος για να απεικονιστεί και συγχρόνως να γίνει κατανοητή η 

βασική δομή του κειμένου καθώς και τα επίπεδα απεικόνισης της δομής που 

περιγράφηκαν πιο πάνω είναι μέσω μιας ιεραρχικά οργανωμένης γραφικής 

αναπαράστασης, η οποία ενισχύει την επεξεργασία του κειμένου, δηλαδή την 

κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των ιδεών. Η κατανόηση των σχέσεων αυτών 

επιτυγχάνεται γιατί η γραφική αναπαράσταση ιεραρχικής μορφής διακρίνεται από τις 

ιδιότητες της εγγύτητας και της «καλής μορφής», οι οποίες επισημαίνονται ως 

βασικές αρχές της απεικόνισης περιεχομένου σύμφωνα με τη μορφολογική 

ψυχολογία (Breuker, 1984). Σύμφωνα με τα τρία επίπεδα ανάλυσης του λόγου, σε ένα 

πρώτο ή κατώτερο επίπεδο η ιεραρχική γραφική αναπαράσταση απεικονίζει τις 

συνδέσεις μεταξύ του περιεχομένου. Σε ένα δεύτερο επίπεδο γίνεται χρήση 

γλωσσικών όρων σύμφωνα με τις συγκεκριμένες κατηγορίες της κάθε δομής. Οι όροι 

αυτοί –οι οποίοι αναγράφονται πάνω από τα κουτάκια απεικόνισης του 

περιεχομένου– αναδεικνύουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών της κάθε 

δομής. Για τη δομή προβλήματος - επίλυσης π.χ. χρησιμοποιούνται γλωσσικοί όροι 

όπως πρόβλημα, λύση, αξιολόγηση της λύσης, οι οποίοι υποδηλώνουν το είδος της 

πληροφορίας που βρίσκεται μέσα στα κουτάκια της γραφικής αναπαράστασης. 

Αντίστοιχα, για την περιγραφική δομή χρησιμοποιούνται όροι όπως χαρακτηριστικά, 

παραδείγματα, κ.λπ., οι οποίοι επιτελούν παρόμοια λειτουργία. Τέλος, στο ανώτερο 

επίπεδο κειμενικής δομής απεικονίζονται οι όροι που χαρακτηρίζουν τη βασική δομή 

ολόκληρου του κειμένου, όπως, πρόβλημα – επίλυση, κ.λπ. Οι όροι αυτοί 

παραπέμπουν στο είδος της δομής βάσει του οποίου οργανώνεται το σύνολο των 

πληροφοριών του κειμένου. Ο τρόπος με τον οποίο η δομή του κειμένου 
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απεικονίζεται στα διάφορα επίπεδα της γραφικής αναπαράστασης φαίνεται στις 

γραφικές αναπαραστάσεις στα Παραρτήματα 2, 5 και 6. 

     Η απεικόνιση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων και αξόνων μιας 

ιεραρχικής γραφικής αναπαράστασης επιτρέπει στους αναγνώστες να ανιχνεύσουν το 

σύνολο των πληροφοριών και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη σφαιρική 

κατανόηση του κειμένου. Ένα στοιχείο που διευκολύνει την ανίχνευση των σχέσεων 

μεταξύ των ιδεών είναι η απεικόνιση των γενικότερων και των δευτερευουσών ιδεών 

σε διαφορετικά επίπεδα. Οι γενικότερες έννοιες βρίσκονται σε ανώτερο επίπεδο 

απεικόνισης ενώ συγκριτικά οι δευτερεύουσες έννοιες σε χαμηλότερα επίπεδα. Οι 

σχέσεις μεταξύ των γενικότερων και των επιμέρους εννοιών απεικονίζονται στον 

κατακόρυφο άξονα της αναπαράστασης. Οι παράλληλες έννοιες που ανήκουν σε 

αντίστοιχες νοηματικές κατηγορίες –π.χ. οι κατηγορίες που αφορούν στα 

χαρακτηριστικά μιας κατάστασης– απεικονίζονται στο ίδιο επίπεδο του οριζόντιου 

άξονα της αναπαράστασης.  

     Όσον αφορά στις συγκεκριμένες δομές που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα –

δηλαδή την περιγραφική δομή και τη δομή προβλήματος επίλυσης- παρατηρούμε τα 

εξής: στον κατακόρυφο άξονα απεικόνισης της περιγραφικής δομής, η απεικόνιση 

του περιεχομένου προχωρά από γενικότερα σε πιο ειδικά χαρακτηριστικά και κατόπιν 

σε λεπτομέρειες και παραδείγματα. Στον οριζόντιο άξονα υπάρχει συνάφεια μεταξύ 

των κατηγοριών του ιδίου επιπέδου. Αντίστοιχα, σε ένα κείμενο δομής προβλήματος 

- επίλυσης στον κατακόρυφο άξονα διαπιστώνουμε τις σχέσεις μεταξύ του 

προβλήματος και των χαρακτηριστικών του ή τις σχέσεις μεταξύ γενικότερων και πιο 

συγκεκριμένων προβλημάτων ή γενικότερων και επιμέρους λύσεων. Στον οριζόντιο 

άξονα στο ίδιο επίπεδο ανάλυσης διαπιστώνουμε τις σχέσεις μεταξύ των 

διαφορετικών προβλημάτων ή των διαφορετικών λύσεων, κ.λπ. 

 

4.5. Προϋποθέσεις για την αποτελεσματική χρήση των γραφικών 

αναπαραστάσεων 

 

     Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται οι διάφορες προϋποθέσεις που θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα κατά τη χρήση των 

γραφικών αναπαραστάσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές θα έπρεπε να λαμβάνονται 

υπόψη και κατά τη διδασκαλία των γραφικών αναπαραστάσεων για να αποφευχθούν 

τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν λόγω της μεγάλης ανομοιογένειας στον 
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σχεδιασμό και στη χρήση τους (Rice, 1994 σε DiCecco & Gleason, 2002). Ζητήματα 

προς επίλυση πριν τη χρήση των γραφικών αναπαραστάσεων αφορούν το άτομο το 

οποίο θα ήταν καλό να σχεδιάσει τις γραφικές αναπαραστάσεις (ο μαθητής ή ο 

καθηγητής), τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα έπρεπε να δοθούν (πριν ή μετά την 

ανάγνωση των κειμένων) και τον τομέα τον οποίο προτίθενται να ελέγξουν (π.χ. την 

ανάκληση, την κατανόηση, κ.λπ.). Τα παραπάνω ζητήματα θα έπρεπε να ληφθούν 

σοβαρά υπόψη πριν προχωρήσουμε στη διδασκαλία των γραφικών αναπαραστάσεων 

(Jiang & Grabbe, 2007). Άλλα ζητήματα τα οποία επισημαίνονται στη βιβλιογραφία 

(Griffin & Tulbert, 1995) είναι οι μεγάλες διαφορές στην πολυπλοκότητα των 

γραφικών αναπαραστάσεων που χρησιμοποιούνται για διδακτικούς σκοπούς (από 

πολύ απλές μέχρι πολύ σύνθετες). 

     Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά κάποια από αυτά τα ζητήματα 

τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της παρούσας έρευνας.  

 

4.5.1. Διαφορετική συμβολή των γραφικών αναπαραστάσεων πριν και μετά την 

ανάγνωση του κειμένου 

 

     Το πρώτο ζήτημα που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη για τη χρήση ή τη διδασκαλία 

των γραφικών αναπαραστάσεων αφορά τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα ήταν 

καλό να δοθεί η γραφική αναπαράσταση, δηλαδή πριν ή μετά την ανάγνωση του 

κειμένου. Η επιλογή αυτή –δηλαδή της χρονικής στιγμής- εξαρτάται από τους 

στόχους της έρευνας.  

     Ανάλογα με τους εκάστοτε ερευνητικούς στόχους, οι γραφικές αναπαραστάσεις 

μπορούν να δοθούν στους μαθητές πριν ή μετά την ανάγνωση των κειμένων και να 

επιτελέσουν διαφορετικές λειτουργίες. Οι γραφικές αναπαραστάσεις που δίνονται 

στους μαθητές πριν την ανάγνωση του κειμένου αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως 

προ-οργανωτές (pre-organizers) και σχεδιάζονται συνήθως από τους καθηγητές. Η 

χρησιμότητα αυτών των γραφικών αναπαραστάσεων μπορεί να εξεταστεί από τη 

σκοπιά της θεωρίας των γνωστικών σχημάτων και της σύνδεσης μεταξύ καινούργιας 

και πρότερης γνώσης (Kirylo & Millet, 2000). Σύμφωνα με τη θεωρία των γνωστικών 

σχημάτων, οι μαθητές κάνουν χρήση της πρότερης γνώσης τους σε σχέση με το 

περιεχόμενο και τη δομή των διαφορετικών κειμένων που επεξεργάζονται. Η γνώση 

αυτή επιτρέπει στους μαθητές να διατυπώνουν προβλέψεις και να συμπεραίνουν το 

νόημα από το ευρύτερο πλαίσιο (Carrell, 1988). Σαν εργαλείο διδασκαλίας, οι 
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γραφικές αναπαραστάσεις αυτού του είδους χρησιμεύουν για τη διδασκαλία των 

κύριων εννοιών του κειμένου και την οικοδόμηση καινούργιων νοητικών δομών. Σε 

συγκεκριμένη έρευνα βρέθηκε ότι οι πολλαπλές γραφικές αναπαραστάσεις που 

δόθηκαν πριν τη μελέτη ολόκληρου κεφαλαίου οδήγησαν τους φοιτητές Ψυχολογίας 

σε καλύτερη μάθηση των εννοιών, σε σχέση με αυτές που δόθηκαν μετά τη μελέτη 

του κειμένου (Robinson et al., 2003).  

     Αντίθετα, οι γραφικές αναπαραστάσεις που δίνονται μετά το τέλος της 

επεξεργασίας του κειμένου, δηλαδή οι γραφικοί μετα-οργανωτές (post-organizers), 

συνήθως σχεδιάζονται ή συμπληρώνονται από τους ίδιους τους μαθητές μετά το 

τέλος της αναγνωστικής διαδικασίας (Barron & Stone, 1974). Ο στόχος της χρήσης 

τους είναι η επεξεργασία και η κατανόηση των πληροφοριών του κειμένου από τους 

μαθητές. Μέσω της κατασκευής ή συμπλήρωσης των μετα-οργανωτών, οι μαθητές 

εμπλέκονται πολύ πιο ενεργά στην οργάνωση των πληροφοριών, σε αντίθεση με την 

απλή μελέτη των προ–οργανωτών, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί από τους καθηγητές.  

     Οι διαφορετικές λειτουργίες που επιτελούν οι γραφικές αναπαραστάσεις, ανάλογα 

με το αν δίνονται πριν ή μετά την ανάγνωση του κειμένου, προκύπτουν και μέσω της 

ανασκόπησης 23 μελετών με χρήση γραφικών αναπαραστάσεων (Moore & Readence, 

1984). Ως δραστηριότητες πριν την ανάγνωση, οι γνωστικοί χάρτες, μια μορφή 

γραφικών αναπαραστάσεων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία 

λεξιλογίου και για την ενεργοποίηση νοητικών σχημάτων που σχετίζονται με το 

κείμενο. Αντίθετα, μετά την ανάγνωση οι ίδιοι χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως βοηθήματα κατανόησης και συγκεκριμένα ως μέσο προετοιμασίας για τη 

συγγραφή περίληψης και για την ενίσχυση της αντίληψης της δομής του κειμένου 

κ.λπ. (Lambiotte, Dansereau, Cross & Reynolds, 1989). Γενικά βρέθηκε ότι, όταν οι 

γραφικές αναπαραστάσεις δίνονται μετά την ανάγνωση του κειμένου, το μέγεθος της 

επίδρασης είναι μεγάλο (0.57), ενώ όταν δίνονται πριν την ανάγνωση το μέγεθος της 

επίδρασης είναι πολύ μικρότερο (Moore & Readence, 1984). 

     Παρ’ όλο όμως που γενικά θεωρείται ότι οι γραφικές αναπαραστάσεις μετά το 

τέλος της αναγνωστικής διαδικασίας ενισχύουν την κατανόηση, από τις δύο μετα-

αναλύσεις των Moore και Readence (1980. 1984) προέκυψε ότι το μέγεθος της 

επίδρασης ως προς την κατανόηση ήταν γενικά μικρό. Στην πρώτη μετα-ανάλυση, 

(Moore & Readence, 1980), η οποία βασίστηκε στην ανασκόπηση 16 ερευνών με 

γραφικές αναπαραστάσεις, το μέγεθος της επίδρασης ήταν 0.30 ενώ στη δεύτερη 

μετα-ανάλυση (η οποία όπως αναφέρθηκε και παραπάνω βασίστηκε στην 
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ανασκόπηση 23 ερευνών) το μέγεθος της επίδρασης βρέθηκε να είναι 0.22 

αντίστοιχα. Το συγκεκριμένο εύρημα αξίζει περαιτέρω διερεύνηση και παραμένει να 

αποσαφηνιστεί κατά πόσο η επίδραση της διδασκαλίας είναι αυτή που ενισχύει την 

κατανόηση -και όχι η απλή χρήση των γραφικών αναπαραστάσεων. 

     Εκτός από το γεγονός ότι οι γραφικές αναπαραστάσεις που δίνονται πριν ή μετά 

την ανάγνωση στοχεύουν στην ενίσχυση διαφορετικών τομέων (π.χ. της 

κατανόησης), έχει βρεθεί ότι και το είδος των στρατηγικών που ενεργοποιείται κατά 

τη μελέτη των αντίστοιχων γραφικών αναπαραστάσεων είναι διαφορετικό. Οι 

στρατηγικές που απαιτεί ο σχεδιασμός των μετα-οργανωτών είναι στρατηγικές 

κατανόησης του κειμένου και επεξεργασίας πληροφοριών. Αντίθετα, οι στρατηγικές 

που απαιτεί η μελέτη των προ-οργανωτών βασίζονται στην ικανότητα της σύνδεσης 

των πληροφοριών στην αναπαράσταση με την πρότερη γνώση των αναγνωστών. 

Γενικά φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα των γραφικών αναπαραστάσεων είναι 

μεγαλύτερη όταν οι ίδιοι οι μαθητές σχεδιάζουν αναπαραστάσεις στη φάση μετά την 

ανάγνωση, όταν οι γραφικές αναπαραστάσεις χρησιμοποιούνται με επεξηγηματικά 

κείμενα και όταν το επίπεδο της λεκτικής ικανότητας των ατόμων είναι υψηλό 

(Moore & Readence, 1980. 1984). 

     Από την παραπάνω επισκόπηση προκύπτει ότι, εφόσον ο κύριος στόχος της 

παρούσας έρευνας ήταν ο έλεγχος της κατανόησης, το είδος των γραφικών 

αναπαραστάσεων που δόθηκε στους φοιτητές ήταν αυτό των μετα-οργανωτών. Στις 

μερικώς συμπληρωμένες γραφικές αναπαραστάσεις που δόθηκαν στους φοιτητές, ο 

έλεγχος της κατανόησης έγινε μέσω της συμπλήρωσης του περιεχομένου που έλειπε. 

 

4.5.2. Ζητήματα σε σχέση με τον σχεδιασμό των γραφικών αναπαραστάσεων 

δομής κειμένου 

 

     Στη συνέχεια ακολουθεί η επισκόπηση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν 

στον σχεδιασμό των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου και τα οποία 

λήφθηκαν υπόψη στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. 

     Διάφορα ζητήματα σε σχέση με τον σχεδιασμό των γραφικών αναπαραστάσεων 

είναι καλό να λαμβάνονται υπόψη ώστε να ενισχυθεί η ενδεχόμενη 

αποτελεσματικότητά τους (Meyer, 1975). Ως προς τον τρόπο απεικόνισης της δομής 

θα ήταν καλό να επιλέγεται η ιεραρχική απεικόνιση της δομής. Ο λόγος είναι ότι η 

ιεράρχηση των πληροφοριών σε γενικότερες και πιο συγκεκριμένες ή σε περισσότερο 
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και λιγότερο σημαντικές συμβάλλει περισσότερο στην αντίληψη της δομής του 

κειμένου, από ό,τι η απεικόνιση της δομής σε μορφή δικτύου. Επίσης θα ήταν καλό 

να συνδυαστούν στοιχεία της δομής και του περιεχομένου στην ίδια αναπαράσταση, 

έτσι ώστε να ενισχυθεί παράλληλα η αντίληψη της δομής και του περιεχομένου. Ως 

προς το πόσο αναλυτική θα πρέπει να είναι η απεικόνιση της δομής του κειμένου σε 

σχέση με το αρχικό κείμενο, το συγκεκριμένο ζήτημα είναι καλό να προσδιορίζεται 

από τους στόχους του ερευνητή. Τέλος, ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζονται οι 

διαφορετικές δομές στην γραφική αναπαράσταση θα έπρεπε να είναι παρόμοιος για 

διαφορετικά είδη δομών. Η ομοιότητα στον τρόπο απεικόνισης των διαφόρων δομών 

θα μπορούσε να επιτευχθεί με την επιλογή ενός γενικά αποδεκτού συστήματος 

ανάλυσης, όπως αυτό της Meyer (1975), Meyer και Rice (1984). Το συγκεκριμένο 

σύστημα, το οποίο αποτελεί μία ιεραρχική απεικόνιση της δομής και του 

περιεχομένου μπορεί να απεικονίσει με παρόμοιο τρόπο κείμενα με διαφορετική δομή 

(π.χ. περιγραφική, προβλήματος-επίλυσης, αιτίας-αποτελέσματος) σύμφωνα με τα 

τρία επίπεδα ανάλυσης που αναφέρθηκαν στην ενότητα 4.4.2. Παράλληλα, το 

σύστημα της Meyer αποτελεί ένα δοκιμασμένο σύστημα γιατί έχει χρησιμοποιηθεί με 

επεξηγηματικά κείμενα που εκφράζουν διαφορετικά είδη δομών. 

     Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να σχεδιάζονται οι γραφικές 

αναπαραστάσεις για διδακτικούς σκοπούς, θεωρείται ότι όσο τουλάχιστον αφορά τα 

πληροφοριακά-επεξηγηματικά κείμενα χρειάζεται μεγαλύτερη συνέπεια στον 

σχεδιασμό των γραφικών αναπαραστάσεων (Jiang & Grabbe, 2007). Η συνέπεια στον 

σχεδιασμό των γραφικών αναπαραστάσεων σημαίνει ότι ορισμένα στοιχεία θα έπρεπε 

να παραμένουν σταθερά, για να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα και να επιτρέπουν τη 

γενίκευση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την επίδοση των μαθητών. Όσον αφορά 

στους γνωστικούς χάρτες, αλλά γενικότερα κάθε μορφή γραφικής αναπαράστασης, τα 

σταθερά αυτά στοιχεία σχετίζονται με τον τρόπο απεικόνισης και σήμανσης του 

περιεχομένου καθώς και με τη χρήση των αρχών της μορφολογικής ψυχολογίας στη 

γραφική αναπαράσταση, οι οποίες περιγράφτηκαν στην ενότητα 4.4.2. (Lambiotte, 

Dansereau, Cross & Reynolds, 1989. O’Donnell, Dansereau & Hall, 2002). Η 

συνέπεια στον σχεδιασμό των γραφικών αναπαραστάσεων συνεπάγεται ότι τα 

στοιχεία στην απεικόνισή τους θα έπρεπε να αλλάζουν μόνο αν αποδειχτεί η 

μεγαλύτερη συμβολή αυτών των αλλαγών στην κατανόηση και στη μάθηση (Griffin 

& Tulbert, 1995). Στις γραφικές αναπαραστάσεις που σχεδιάστηκαν για τους σκοπούς 
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της παρούσας έρευνας τα στοιχεία στην απεικόνιση της δομής ήταν σταθερά ενώ 

έγινε χρήση των αρχών της μορφολογικής ψυχολογίας (Παραρτήματα 2, 5 και 6). 

 

4.5.3. Συμμετοχή των μαθητών στην κατασκευή των γραφικών αναπαραστάσεων 

 

     Ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να επιλυθεί πριν τη χρήση των γραφικών 

αναπαραστάσεων αφορά στο άτομο που θα ήταν καλό να σχεδιάσει τις γραφικές 

αναπαραστάσεις καθώς και στον βαθμό στον οποίο θα πρέπει να χορηγούνται 

ολοκληρωμένες γραφικές αναπαραστάσεις –ως προς τη δομή ή το περιεχόμενό τους. 

     Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι οι γραφικές αναπαραστάσεις που κατασκευάζονται 

από τους ίδιους τους μαθητές είναι πιο αποτελεσματικές καθώς οδηγούν σε βαθύτερη 

επεξεργασία του κειμένου και σε περισσότερο ενεργή συμμετοχή των μαθητών 

(Chiang, 2005. Griffin, Malone & Kameenui, 1995. Jones, Pierce & Hunter, 1988. 

Spiegel & Barufaldi, 1994). Παρ’ όλα αυτά, σε ένα πρόγραμμα διδακτικής 

παρέμβασης, και ιδιαίτερα στην ξένη γλώσσα, θα πρέπει να προτιμούνται οι ημιτελείς 

γραφικές αναπαραστάσεις. Οι ημιτελείς γραφικές αναπαραστάσεις κατασκευάζονται 

από τους διδάσκοντες αλλά δεν παρέχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες σε σχέση με 

το περιεχόμενο ή τη δομή του κειμένου. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει οπότε να 

συμπληρωθούν από τους μαθητές.  

     Παράλληλα, σε άλλες έρευνες, ενώ τονίζεται η σημασία της ενεργούς συμμετοχής 

των μαθητών στον σχεδιασμό των γραφικών αναπαραστάσεων επίσης επισημαίνεται 

ο πιθανός νοητικός φόρτος για τους μαθητές που σχεδιάζουν εξ’ ολοκλήρου τις 

γραφικές αναπαραστάσεις. Οι ημιτελείς γραφικές αναπαραστάσεις οδηγούν σε 

μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με το κείμενο και σε βαθύτερη επεξεργασία του, σε 

σχέση με την απλή μελέτη γραφικής αναπαράστασης (σε Tang, 1992). Αντίθετα, οι 

αναπαραστάσεις που έχουν σχεδιαστεί από τους διδάσκοντες μπορούν να οδηγήσουν 

σε επιφανειακή επεξεργασία, ενώ αυτές που σχεδιάζονται εξ’ ολοκλήρου από τους 

μαθητές σε υπερβολικό νοητικό φόρτο (Chang, Sung & Chen, 2001). Σε σύγκριση 

των τριών αυτών ειδών γραφικών αναπαραστάσεων (Katayama & Robinson, 2000), 

διαπιστώθηκε ότι η ομάδα με τις μερικώς συμπληρωμένες πληροφορίες στις γραφικές 

αναπαραστάσεις είχε καλύτερη επίδοση από αυτήν που απλώς μελέτησε γραφικές 

αναπαραστάσεις που είχαν συμπληρωθεί πλήρως από τους καθηγητές. Η τρίτη ομάδα 

που είχε στη διάθεσή της μόνο τον σκελετό του κειμένου σε μορφή γραφικής 

αναπαράστασης και έπρεπε να τον συμπληρώσει, δε διέφερε σε στατιστικά 
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σημαντικό βαθμό από την ομάδα στην οποία δόθηκαν ολοκληρωμένες σημειώσεις- 

προφανώς λόγω νοητικού φόρτου. Τέλος, το ίδιο αποτελεσματικές με τις ημιτελείς 

γραφικές αναπαραστάσεις αποδείχτηκαν οι γραφικές αναπαραστάσεις που 

κατασκεύασαν οι μαθητές σε συνεργασία με τον διδάσκοντα (El-Koumy, 1999).  

     Για να εξασκηθούν οι μαθητές στη στρατηγική των ημιτελών γραφικών 

αναπαραστάσεων, η ποσότητα των πληροφοριών που χρειάζεται να συμπληρώσουν 

κάθε φορά σε αυτές μπορεί να ποικίλλει. Με αυτόν τον τρόπο η εξάσκηση στη 

συγκεκριμένη στρατηγική μπορεί να συμβαδίζει με τα στάδια του μοντέλου της ρητής 

και άμεσης διδασκαλίας των γνωστικών στρατηγικών. Η ρητή διδασκαλία προχωρά 

από ένα αρχικό στάδιο μεγαλύτερης καθοδήγησης από τον διδάσκοντα, σε φθίνουσα 

καθοδήγηση. Ο τελικός στόχος είναι η ανεξάρτητη εφαρμογή της στρατηγικής από 

τον μαθητή. Παρόμοια, σε ένα πρώιμο στάδιο της διδασκαλίας στη συμπλήρωση των 

ημιτελών γραφικών αναπαραστάσεων μπορεί να παρέχεται στους μαθητές 

μεγαλύτερος αριθμός πληροφοριών, ενώ μετέπειτα οι συμπληρωμένες πληροφορίες 

στις γραφικές αναπαραστάσεις είναι καλό να μειώνονται. Ο τελικός στόχος είναι να 

μπορέσουν οι μαθητές μόνοι τους να συμπληρώσουν το σύνολο του περιεχομένου 

στις γραφικές αναπαραστάσεις (Rahmani & Sadeghi, 2011). Στα πλαίσια της 

παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ημιτελείς γραφικές αναπαραστάσεις, στις 

οποίες οι φοιτητές έπρεπε, αφού κατανοήσουν το είδος και τις κατηγορίες της δομής, 

να συμπληρώσουν τα στοιχεία του περιεχομένου που έλειπαν.  

 

4.5.4. Επιπλέον ζητήματα  

 

     Άλλα ζητήματα που λήφθηκαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της παρούσας έρευνας 

σχετίζονται με το είδος των κειμένων στα οποία βασίζονται οι γραφικές 

αναπαραστάσεις καθώς και με τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης στις γραφικές 

αναπαραστάσεις. Έχει βρεθεί ότι η μάθηση ενισχύεται περισσότερο μετά από 

παρέμβαση με γραφικές αναπαραστάσεις που εστιάζουν σε πληροφοριακά-

επεξηγηματικά κείμενα και όχι σε ολόκληρο το περιεχόμενο του μαθήματος (Moore 

& Readence, 1984). Σε σχέση με τη διάρκεια της διδασκαλίας επισημαίνεται ότι για 

να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία των γραφικών 

αναπαραστάσεων χρειάζεται τουλάχιστον ένα εξάμηνο διδασκαλίας (Jiang & Grabbe, 

2007). Ο χρόνος εξάσκησης στις γραφικές αναπαραστάσεις αποδεικνύεται 

σημαντικός παράγοντας για τη διαφοροποίηση των ομάδων ως προς την κατανόηση 
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του κειμένου (Alvermann & Boothby, 1986). Από τα αποτελέσματα της παραπάνω 

έρευνας με διδασκαλία γραφικών αναπαραστάσεων σε μαθητές δημοτικού φάνηκε ότι 

η ομάδα με τις περισσότερες ημέρες εξάσκησης (14 ημέρες) κατανόησε και 

ανακάλεσε πολύ περισσότερες ιδέες στη δοκιμασία της γραπτής ανάκλησης και 

μεταβίβασε αυτή την ικανότητα σε καινούργια κείμενα. Έτσι αποδεικνύεται ότι η 

εξάσκηση στις γραφικές αναπαραστάσεις μπορεί να οδηγήσει σε μεταβίβαση σε 

παρόμοια κείμενα -αλλά όχι στην περίπτωση πολύ σύντομης παρέμβασης.  

 

4.6. Συμπεράσματα 

 

     Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο παρόν κεφάλαιο προκύπτουν 

διάφορα συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα αφορά στην επιλογή του θεωρητικού 

μοντέλου, βάσει του οποίου σχεδιάστηκαν οι γραφικές αναπαραστάσεις στην 

παρούσα έρευνα, δηλαδή τη θεωρία του οπτικού επιχειρήματος. Σύμφωνα με τη 

θεωρία αυτή, ο συνδυασμός της απεικόνισης και του περιεχομένου σε μορφή 

γραφικής αναπαράστασης οδηγεί σε υπολογιστικό πλεονέκτημα ως προς την 

επεξεργασία των πληροφοριών. Το δεύτερο συμπέρασμα αφορά στην καταλληλότητα 

των συστημάτων απεικόνισης της δομής τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

έρευνα. Για την απεικόνιση της δομής χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του μοντέλου της 

Meyer (1977. 1979) και του Hoey (2001). Τα συγκεκριμένα στοιχεία του μοντέλου 

της Meyer που υιοθετήθηκαν για την απεικόνιση της δομής είναι η απεικόνιση της 

δομής σε μορφή ιεραρχικής αναπαράστασης, με οριζόντια και κατακόρυφα επίπεδα 

απεικόνισης των σχέσεων μεταξύ των εννοιών καθώς και η υιοθέτηση των τριών 

επιπέδων στην απεικόνιση της δομής. Στοιχεία από το μοντέλο του Hoey (2001) 

επίσης χρησιμοποιήθηκαν στην απεικόνιση των πληροφοριών και πιο συγκεκριμένα 

οι όροι που αποδίδουν τις διάφορες κατηγορίες της δομής Προβλήματος-Επίλυσης 

όπως: Κατάσταση, Πρόβλημα, Απόκριση ή Λύση στο πρόβλημα και Θετική ή Αρνητική 

Αξιολόγηση της λύσης.  

     Τέλος, στον σχεδιασμό της παρούσας έρευνας λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία 

εκείνα των γραφικών αναπαραστάσεων που σχετίζονται με τους ερευνητικούς 

στόχους. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο ερευνητικό στόχο, δηλαδή τον έλεγχο της 

κατανόησης του κειμένου, οι γραφικές αναπαραστάσεις δόθηκαν στους φοιτητές μετά 

την ανάγνωση του κειμένου, ώστε να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες στρατηγικές 

κατανόησης και επεξεργασίας πληροφοριών. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν 
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αποσπάσματα από πληροφοριακά-επεξηγηματικά κείμενα, τα οποία είναι το είδος 

των κειμένων που χρησιμοποιούνται ευρέως στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. 

     Τα μειονεκτήματα των προηγούμενων ερευνών (Jiang & Grabbe, 2007), τα οποία 

η παρούσα έρευνα προσπάθησε να υπερπηδήσει είναι τα εξής: ως προς τη συνέπεια 

στον σχεδιασμό των γραφικών αναπαραστάσεων επιλέχθηκε και για τα δύο είδη 

δομής γραφική αναπαράσταση ιεραρχικής μορφής. Επίσης, κατά τον σχεδιασμό της 

γραφικής αναπαράστασης υιοθετήθηκαν οι αρχές της μορφολογικής ψυχολογίας και 

συγκεκριμένα οι αρχές της ομοιότητας, της εγγύτητας και της συνέχειας.  

     Το είδος της γραφικής αναπαράστασης που επιλέχθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας ήταν οι ημιτελείς ως προς το περιεχόμενο γραφικές αναπαραστάσεις. Αυτό 

σήμαινε ότι οι φοιτητές έπρεπε να συμπληρώσουν τις πληροφορίες στα κουτάκια από 

τα οποία αυτές έλειπαν και όχι να ολοκληρώσουν την απεικόνιση της δομής του 

κειμένου. Το τελευταίο, δηλαδή το να σχεδιάσουν οι ίδιοι οι φοιτητές κουτάκια 

απεικόνισης της δομής, θεωρήθηκε πολύ απαιτητικό, όπως εξάλλου και το να 

κατασκευάσουν εξ’ ολοκλήρου τη γραφική αναπαράσταση. Παράλληλα, η απλή 

μελέτη μιας γραφικής αναπαράστασης σχεδιασμένης από την ερευνήτρια 

αποκλείστηκε σαν ενδεχόμενο γιατί θεωρήθηκε ότι θα οδηγούσε τα άτομα σε 

επιφανειακή επεξεργασία του κειμένου.  

     Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα ζητήματα που αφορούν τη 

διδασκαλία των στρατηγικών και πιο συγκεκριμένα τη διδασκαλία της περίληψης και 

των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου καθώς και τα ευρήματα των 

διδακτικών παρεμβάσεων σε σχέση με τις δύο στρατηγικές. 
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Κεφάλαιο 5
ο
 

 

Διδασκαλία των στρατηγικών 

 

     Από την επισκόπηση των ερευνών στα Κεφάλαια 3 και 4 φαίνεται ότι η χρήση των 

στρατηγικών της περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου 

μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση του κειμένου. Παρ’ όλα αυτά, η ενίσχυση της 

κατανόησης δεν είναι αυτονόητη για όλα τα άτομα και ιδιαίτερα για τους μαθητές της 

ξένης γλώσσας. Η βελτίωση στην κατανόηση για αυτά τα άτομα θα μπορούσε οπότε 

να επιτευχθεί μέσω της διδασκαλίας. Γενικά, από την ανασκόπηση των διδακτικών 

παρεμβάσεων στο παρόν κεφάλαιο διαπιστώνεται η θετική συμβολή της διδασκαλίας 

των στρατηγικών της περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων στην 

κατανόηση κειμένου για τους μαθητές της ξένης γλώσσας.  

     Παρακάτω θα περιγραφούν οι στόχοι των διδακτικών παρεμβάσεων στις 

στρατηγικές μάθησης και στις στρατηγικές κατανόησης. Σκοπός της περιγραφής 

αυτής είναι να φανούν οι ομοιότητες στους στόχους των διδακτικών παρεμβάσεων 

στη χρήση στρατηγικών μάθησης και στρατηγικών κατανόησης. 

 

5. Στόχοι των διδακτικών παρεμβάσεων στις στρατηγικές μάθησης 

 

     Ως στόχοι της διδασκαλίας στις στρατηγικές μάθησης για την ξένη γλώσσα 

ορίζονται η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, η βελτίωση της 

επίδοσής τους σε διάφορα γλωσσικά έργα ή ο συνδυασμός και των δύο τομέων 

(Hassan et al., 2005). Μέσω των διδακτικών παρεμβάσεων στις στρατηγικές 

μάθησης, οι μαθητές μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί σε διάφορες δεξιότητες 

–όπως η κατανόηση κειμένου- και να προσεγγίσουν το επίπεδο των ικανότερων 

μαθητών (Cohen, Weaver & Li, 1995. Oxford, 1990. Wenden, 1998). Ένας άλλος 

στόχος της διδασκαλίας των στρατηγικών στην ξένη γλώσσα είναι η ενίσχυση της 

αυτονομίας των μαθητών κατά τη μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή η ικανότητα να 

αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για τη μάθησή τους (Dickinson, 1995. Ellis & 

Sinclair, 1989. Holec, 1981. Wenden, 1998) καθώς και η συνειδητοποίηση της αξίας 

της αυτόνομης μάθησης (Oxford et al., 1990). Σύμφωνα με την Oxford (1990), η 



 5. Διδασκαλία των στρατηγικών 

 

 89 

αυτόνομη μάθηση αποτελεί τον σημαντικότερο στόχο της εκπαίδευσης στις 

στρατηγικές. 

     Το κύριο κριτήριο επιλογής ενός προγράμματος διδασκαλίας στρατηγικών είναι τα 

προσδοκώμενα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή του. Γενικά, οι 

στρατηγικές θα πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με την καταλληλότητά τους σε 

συγκεκριμένα μαθησιακά πλαίσια και τη σύνδεσή τους με έγκυρα θεωρητικά 

μοντέλα. Η σύνδεση με τα μοντέλα αυτά βοηθά τον ερευνητή να προβλέψει με ακόμη 

μεγαλύτερη ακρίβεια τα πιθανά σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν από τη 

διδασκαλία συγκεκριμένων στρατηγικών (Graesser, 2007). Τα οφέλη αυτά, ή αλλιώς 

η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος διδασκαλίας στρατηγικών, αξιολογούνται 

σε σχέση με συγκεκριμένους τομείς. Ο σημαντικότερος τομέας είναι η βελτίωση στην 

επίδοση των μαθητών μέσω της χρήσης των στρατηγικών που διδάχτηκαν. Αυτό 

σημαίνει ότι αξιολογείται η μεγαλύτερη ευχέρεια και ακρίβεια στην επιτέλεση 

συγκεκριμένων γνωστικών έργων από τους μαθητές, μέσω της χρήσης των 

στρατηγικών που διδάχτηκαν. Παράλληλα, ένα άλλο κριτήριο αποτελεσματικότητας 

μιας διδακτικής παρέμβασης σε στρατηγικές μάθησης είναι η αύξηση στη χρήση των 

στρατηγικών –στη συγκεκριμένη περίπτωση των γνωστικών, μεταγνωστικών και 

κοινωνικο-συναισθηματικών- καθώς και η αποτελεσματική εφαρμογή τους στην 

πράξη (Παπάνης, 2008). 

     Ένας δεύτερος παράγοντας, μέσω του οποίου κρίνεται η αποτελεσματικότητα της 

διδακτικής παρέμβασης, είναι η διατήρηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων στον 

χρόνο. Στον τρίτο τομέα, της μεταβίβασης, ο οποίος σχετίζεται με τη γενίκευση της 

χρήσης της στρατηγικής, εξετάζεται το κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να 

μεταβιβάσουν την ικανότητα χρήσης της στρατηγικής σε παρόμοια έργα ή άλλα 

γνωστικά αντικείμενα (Grenfell & Harris, 1999. Hassan et al., 2005. Wenden, 1987). 

Τα τρία κριτήρια που περιγράφηκαν πιο πάνω αποτελούν τα κύρια κριτήρια 

αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μιας διδακτικής παρέμβασης. Επιπλέον 

κριτήριο αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος παρέμβασης θα μπορούσε να 

αποτελεί η αντικατάσταση στρατηγικών χαμηλότερου επιπέδου πολυπλοκότητας με 

ανώτερου τύπου στρατηγικές (McDonough, 1999. Nunan, 1997). Τέλος, ένα 

περισσότερο ποιοτικό στοιχείο της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος 

διδασκαλίας στρατηγικών είναι η συνειδητοποίηση της αξίας των στρατηγικών για τη 

μάθηση της ξένης γλώσσας (Nunan, 1997). 



 5. Διδασκαλία των στρατηγικών 

 

 90 

     Εκτός από τα κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος 

διδασκαλίας στρατηγικών υπάρχουν και συγκεκριμένοι παράγοντες που συμβάλλουν 

στην επιτυχία των προγραμμάτων παρέμβασης. Ως τέτοιοι παράγοντες επιτυχίας 

επισημαίνονται η ποιότητα της διδασκαλίας, ο ενθουσιασμός του δασκάλου, η 

σαφήνεια των στόχων του προγράμματος και ο χρόνος που αφιερώνεται στην 

εκτέλεση των έργων (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). Η σημασία της σαφήνειας των 

στόχων του προγράμματος, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο οι συγκεκριμένες 

στρατηγικές που θα διδαχτούν οδηγούν σε βελτιωμένη γλωσσική επίδοση καθώς και 

της σύνδεσης μεταξύ της εκπαίδευσης στις στρατηγικές και της αυξημένης 

αυτονομίας των μαθητών ως συνέπεια της διδακτικής παρέμβασης επισημαίνεται και 

από άλλους ερευνητές (Hassan et al., 2005). Τέλος, και ο Macaro (2006) ορίζει ως 

παράγοντα αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης στις στρατηγικές τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης και την ύπαρξη του μεταγνωστικού στοιχείου. 

 

5.1. Στόχοι της διδακτικής παρέμβασης στις στρατηγικές κατανόησης  

     Οι στόχοι των διδακτικών παρεμβάσεων στις στρατηγικές κατανόησης είναι 

παρόμοιοι με αυτούς των στρατηγικών μάθησης. Γενικά, όμως, αν και υπάρχει 

πλήθος ερευνών με διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης στη μητρική γλώσσα 

(Williams, 2002), δεν ισχύει το αντίστοιχο και για την ξένη γλώσσα.  

     Ο κύριος στόχος των διδακτικών παρεμβάσεων με στρατηγικές κατανόησης στη 

μητρική γλώσσα είναι η ανάπτυξη ή η βελτίωση των δεξιοτήτων κατανόησης 

κειμένου (Magliano, 1999). Πιο συγκεκριμένα, η αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας στις στρατηγικές κατανόησης αποτιμάται σε σχέση με τα παρακάτω 

οφέλη: την εκμάθηση και ακριβή εφαρμογή των στρατηγικών, την εφαρμογή της 

διαδικασίας ανάγνωσης των επιδέξιων αναγνωστών από τους λιγότερο ικανούς 

αναγνώστες, την αυτοματοποίηση των στρατηγικών, τη βελτίωση της συνολικής 

κατανόησης των κειμένων και τη μεταβίβαση αυτής της ικανότητας σε καινούργια 

κείμενα (Duke & Pearson, 2002). Η διδασκαλία των στρατηγικών κατανόησης είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση κειμένων με εξειδικευμένο περιεχόμενο, για 

την κατανόηση της δομής επιστημονικών άρθρων, κ.λπ. (van Dijk & Kintsch, 1983).  
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     Τα κριτήρια επιλογής των στρατηγικών κατανόησης σε ένα πρόγραμμα διδακτικής 

παρέμβασης είναι παρόμοια με εκείνα που αναφέρθηκαν παραπάνω για τη 

διδασκαλία των στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης. Η επιλογή αυτή πρέπει να 

γίνεται βάσει της ενδεχόμενης αποτελεσματικότητας των στρατηγικών και σύμφωνα 

με τα ερευνητικά δεδομένα, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της διδασκαλίας. 

Αντίθετα, η ενσωμάτωση οποιωνδήποτε διδακτικών πρακτικών μειώνει την 

εγκυρότητα της έρευνας (Duke & Pearson, 2002. Stahl, 2004.) Ως έγκυρες 

στρατηγικές κατανόησης που οδηγούν σε βαθύτερη ενασχόληση με το κείμενο και σε 

ενεργητική επεξεργασία του κειμένου προτείνονται, ανάμεσα σε άλλες, η περίληψη 

και οι γραφικές αναπαραστάσεις (Perfetti, Landi & Oakhill, 2005), οι στρατηγικές, 

δηλαδή, που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα.  

     Αν και οι διδακτικές παρεμβάσεις στον τομέα της κατανόησης θα παρουσιαστούν 

αναλυτικότερα παρακάτω, γενικά μπορούμε να σχολιάσουμε ότι τα οφέλη από τη 

διδασκαλία των στρατηγικών κατανόησης είναι σημαντικά. Οι αναγνώστες στους 

οποίους διδάσκονται γνωστικές στρατηγικές κατανόησης ενισχύονται στην 

κατανόηση σε σχέση με αυτούς που διδάσκονται τα κείμενα με πιο παραδοσιακό 

τρόπο (Trabasso & Bouchard, 2002). Παράλληλα, η ενίσχυση της κατανόησης είναι 

σημαντική για τους μαθητές όλων των επιπέδων (Fielding & Pearson, 1994). Το μόνο 

πιθανό μειονέκτημα που μπορεί να προκύψει από τη διδασκαλία των στρατηγικών 

κατανόησης είναι ο νοητικός φόρτος από την εκμάθηση και την εφαρμογή τους. Ο 

νοητικός αυτός φόρτος μπορεί να αποβεί σε βάρος της δημιουργίας νοήματος, 

τουλάχιστον στα πρώτα στάδια εκμάθησης των στρατηγικών. 

 

5.2. Κριτήρια για τον σχεδιασμό διδακτικής παρέμβασης στις στρατηγικές 

       Σύμφωνα με την Wenden (1987) (στο Wenden & Rubin, 1987), αλλά και άλλους 

ερευνητές, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για την ανάπτυξη και εφαρμογή 

δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού για τις στρατηγικές μάθησης. Τα κριτήρια 

αυτά, τα οποία περιγράφονται πιο κάτω, ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του 

συγκεκριμένου προγράμματος παρέμβασης.  

     Το πρώτο κριτήριο είναι αυτό της ρητής διδασκαλίας (explicit strategy training). 

Συγκεκριμένα, πρέπει ή όχι να είναι ρητή η εκπαίδευση στις στρατηγικές; Δηλαδή, 

πρέπει να έχει ο μαθητής επίγνωση της χρησιμότητας των στρατηγικών, των στόχων 
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και της αξίας του συγκεκριμένου προγράμματος; Ή, αντίθετα, θα ήταν προτιμότερο η 

εκπαίδευση στις στρατηγικές να είναι έμμεση, χωρίς δηλαδή να δίνεται έμφαση στα 

παραπάνω; (Wenden, 1998). Η απάντηση είναι υπέρ της ρητής διδασκαλίας καθώς η 

τελευταία έχει βρεθεί να είναι πιο αποτελεσματική όταν συγκρίνεται με την έμμεση 

διδασκαλία, όπου οι μαθητές καλούνται απλώς να κάνουν χρήση κάποιων 

στρατηγικών (Chamot, 2005). Επίσης, όταν ο μαθητής αποκτά επίγνωση της αξίας 

και της συμβολής μιας στρατηγικής για την κατανόηση του κειμένου, τότε μπορεί να 

οδηγηθεί στη συνειδητή χρήση της και κατά συνέπεια στον επιθυμητό στόχο –

δηλαδή, τη βελτίωση της κατανόησης (Koda, 2005). 

     Σε σχέση με το πόσο ρητά διατυπωμένα πρέπει να είναι ο σκοπός και η αξία της 

εκπαίδευσης για τους μαθητές, οι Wenden και Rubin (1987) βασίζονται στην 

επισκόπηση ερευνών παρέμβασης των Brown et al. (1983) σε σχέση με το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Ανάλογα με το αν υπάρχει αυτό το στοιχείο στη 

διδασκαλία, οι προσεγγίσεις διδασκαλίας διακρίνονται σε τρία είδη. Το πρώτο είδος 

δε διακρίνεται από μεταγνωστικά στοιχεία, δηλαδή δε δίνει έμφαση στη σημασία μιας 

στρατηγικής ή στις συνθήκες και στους λόγους για τους οποίους πρέπει να 

χρησιμοποιείται. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να συνδέεται με βελτίωση σε 

συγκεκριμένα έργα αλλά τα θετικά αποτελέσματα δε διατηρούνται και δεν 

προωθείται η μεταβίβαση σε καινούργια έργα -επισήμανση η οποία εκφράζεται και 

από τους Oxford et al. (1990). Σύμφωνα με Cohen (1998), είναι αυτή ακριβώς η 

παρουσία του στοιχείου της ρητής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της γνώσης των 

συνθηκών χρήσης μιας στρατηγικής, η οποία προωθεί την αυθόρμητη χρήση των 

στρατηγικών σε διαφορετικά πλαίσια, δηλαδή προωθεί τη μεταβίβαση. Η έλλειψη 

διευκρινίσεων σχετικά με τους σκοπούς της εκπαίδευσης μπορεί να οδηγήσει την 

παρέμβαση σε αποτυχία: στην έρευνα της Wenden (1987) (Wenden & Rubin, 1987) 

φάνηκε ότι η στάση των μαθητών δεν ήταν θετική γιατί οι τελευταίοι δεν έβρισκαν τη 

παρέμβαση με χρήση στρατηγικών συναφή με την υπόλοιπη γλωσσική εκπαίδευσή 

τους.  

     Στο δεύτερο είδος εκπαίδευσης υπάρχει έντονο το μεταγνωστικό στοιχείο καθώς 

οι μαθητές αποκτούν τη γνώση σχετικά με τη χρησιμότητα των στρατηγικών και την 

υποθετική γνώση σχετικά με τις συνθήκες χρήσης τους. Η γνώση του πώς, πότε και 

γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια στρατηγική είναι πολύ σημαντική (Anderson, 
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1991) και διευκολύνει την προσπάθεια των μαθητών κατά την εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας (Cohen, 1998) ή κατά την ανάγνωση των κειμένων (Paris et al., 1984). 

Συγκεκριμένα, η μετάβαση από το επίπεδο του αρχάριου στο επίπεδο του έμπειρου 

αναγνώστη συνδέεται με τη μετάβαση από τα διάφορα στάδια εκμάθησης της 

στρατηγικής: από το στάδιο της δηλωτικής στο στάδιο της διαδικαστικής γνώσης –

που διευκολύνει την εφαρμογή της- και τέλος στο στάδιο της υποθετικής γνώσης που 

επιτρέπει στον αναγνώστη να επιλέξει την κατάλληλη στρατηγική για την κατάλληλη 

δοκιμασία. Όσον αφορά τη συχνότητα και την αποτελεσματική χρήση των 

στρατηγικών, η αποτελεσματικότητα αυτού του είδους διδασκαλίας είναι μεγαλύτερη 

και ενισχύει τη μεταβίβαση των στρατηγικών (Oxford et al., 1990).  

     Τέλος, στο τρίτο είδος, που περιλαμβάνει και στρατηγικές αυτορρύθμισης της 

μαθησιακής διαδικασίας, οι μαθητές μαθαίνουν να ελέγχουν την επίδοσή τους και να 

αξιολογούν τον βαθμό στον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις 

στρατηγικές. Σύμφωνα και με την Oxford et al. (1990), το πιο αποτελεσματικό είδος 

εκπαίδευσης στις στρατηγικές είναι η εκπαίδευση αυτορρύθμισης, κατά την οποία 

διδάσκεται -και όχι απλώς ενισχύεται- η μεταβίβαση των στρατηγικών σε καινούργια 

έργα ή μαθησιακά περιβάλλοντα καθώς και ο έλεγχος και η αξιολόγηση των 

στρατηγικών. Έχει διαπιστωθεί ότι διδακτικές παρεμβάσεις, οι οποίες στηρίζονται 

στο συγκεκριμένο μοντέλο, δηλαδή στην ενίσχυση της μεταγνώσης και στη 

συνειδητοποίηση της αξίας των στρατηγικών, οδηγούν επίσης σε συχνότερη χρήση 

των στρατηγικών (Σαραφιανού, 2013). 

     Το δεύτερο κριτήριο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό ενός 

προγράμματος διδασκαλίας στρατηγικών είναι το κατά πόσο η εκπαίδευση πρέπει να 

στοχεύει σε συγκεκριμένες ή σε γενικές δεξιότητες. Η εκπαίδευση σε συγκεκριμένες 

δεξιότητες συνδέεται με την εκπαίδευση σε γνωστικές στρατηγικές για τις απαιτήσεις 

συγκεκριμένων γνωστικών έργων / δοκιμασιών, ενώ η εκπαίδευση σε γενικές 

δεξιότητες σημαίνει εκπαίδευση σε μεταγνωστικές δεξιότητες για τον σχεδιασμό, 

έλεγχο και αξιολόγηση της μάθησης. Οι Brown et al. (1983) τονίζουν την υπεροχή 

του συνδυασμού συγκεκριμένων και γενικών δεξιοτήτων στη διδασκαλία των 

στρατηγικών. Μόνο η διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών δεν εφοδιάζει τους 

μαθητές με τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορούν να ελέγχουν και να αξιολογούν 

τη μάθηση τους. Επίσης, η διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών είναι καλό να 

εφαρμόζεται σε σχέση με συγκεκριμένα γνωστικά έργα. Ο λόγος είναι ότι οι μαθητές 
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έχουν μεγαλύτερο όφελος όταν σχεδιάζουν, ελέγχουν και αξιολογούν τη μάθησή τους 

σε σύνδεση με συγκεκριμένα έργα (Wenden, 1995). 

     Το τρίτο κριτήριο για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος διδασκαλίας 

στρατηγικών είναι αυτό της ενσωμάτωσης της διδασκαλίας στο κανονικό πρόγραμμα 

γλωσσικής εκμάθησης (integrated strategy instruction). Οι στρατηγικές μπορούν είτε 

να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα γλωσσικής εκμάθησης ή να διδαχτούν σαν 

ανεξάρτητο κομμάτι, σε ειδικές σειρές μαθημάτων. Η ενσωμάτωση της διδασκαλίας 

των στρατηγικών σημαίνει την ενσωμάτωσή τους στο εκπαιδευτικό υλικό, π.χ. στα 

βιβλία ασκήσεων (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997) ή τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένα 

έργα ή δραστηριότητες (Chamot & O’Malley, 1993. 1994).  

     Διάφορες απόψεις σε σχέση με την αξία της ενσωματωμένης διδασκαλίας των 

στρατηγικών έχουν διατυπωθεί. Έχει επισημανθεί ότι όταν η διδασκαλία των 

στρατηγικών συνδέεται με συγκεκριμένες γλωσσικές δοκιμασίες ή εντάσσεται μέσα 

σε συγκεκριμένα μαθησιακά πλαίσια, τότε υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

(Cambourne, 2002). Αυτό συμβαίνει γιατί έτσι οι μαθητές διαπιστώνουν τον τρόπο με 

τον οποίο οι στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν για συγκεκριμένες δοκιμασίες 

στα πλαίσια του κανονικού μαθήματος. Κατά συνέπεια ενισχύεται η κατανόηση και η 

συγκράτηση των πληροφοριών στη μνήμη (Wenden, 1987). Γενικά φαίνεται ότι η 

διδασκαλία αποδίδει περισσότερο όταν είναι ενσωματωμένη στο κανονικό 

πρόγραμμα (Oxford & Crookall, 1989). Ένα παράδειγμα που συνηγορεί για τη 

σημασία της ενσωμάτωσης των στρατηγικών στο κανονικό γλωσσικό πρόγραμμα 

είναι η παρέμβαση της Wenden (1986, 1987). Στη συγκεκριμένη παρέμβαση, οι 

δραστηριότητες στόχευαν στη δημιουργία ενημερότητας για τη σημασία των 

στρατηγικών και της διδασκαλίας τους, αλλά δεν ήταν πλήρως ενσωματωμένες στη 

γλωσσική εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, ένας μεγάλος αριθμός μαθητών δε θέλησε να 

συνεχίσει την εκπαίδευση, μη διακρίνοντας τη σχέση μεταξύ της διδασκαλίας των 

στρατηγικών και της γλωσσικής εκπαίδευσης. Όταν, σε δεύτερη φάση, οι 

στρατηγικές ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα γλωσσικής εκπαίδευσης, το ενδιαφέρον 

των μαθητών κινητοποιήθηκε περισσότερο. Σύμφωνα με Chamot (1994), ενώ δεν 

υπάρχουν απόλυτες ενδείξεις ως προς τη σημασία της ενσωμάτωσης της διδασκαλίας 

των στρατηγικών στο πρόγραμμα σπουδών, παρ’ όλα αυτά είναι προτιμότερο η 

διδασκαλία αυτή να ενσωματώνεται. Ένα αρνητικό στοιχείο από την ενσωμάτωση 

των στρατηγικών στο κανονικό πρόγραμμα διδασκαλίας σχετίζεται με τη δυνατότητα 

μεταβίβασής τους. Έχει, δηλαδή, βρεθεί ότι είναι δυσκολότερο να μεταβιβαστεί η 



 5. Διδασκαλία των στρατηγικών 

 

 95 

γνώση για τις στρατηγικές οι οποίες διδάχτηκαν στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου 

γλωσσικού μαθήματος σε άλλα μαθήματα ή δοκιμασίες. 

     Τέλος, υπάρχουν τα ζητήματα της επιλογής των στρατηγικών που θέλουμε να 

διδάξουμε και της διατήρησης του ενδιαφέροντος των μαθητών. Σε σχέση με το 

πρώτο ζήτημα πρέπει να αποφασίσουμε ποιες στρατηγικές θέλουμε να διδάξουμε και 

σε τι συνδυασμούς (Ellis, 1994). Στην επιλογή μας αυτή πρέπει να αποφασίσουμε με 

γνώμονα στοιχεία όπως η δυνατότητα μεταβίβασης των στρατηγικών, η δεξιότητα 

την οποία στοχεύουμε να βελτιώσουμε, το αν θέλουμε να εστιάσουμε σε πολλαπλά 

συμπλέγματα στρατηγικών ή σε μεμονωμένες στρατηγικές, κ.λπ. (Cohen, 1998). Για 

να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών πρέπει να ενισχυθούν τα κίνητρά τους για 

μάθηση. Αυτό μπορεί να γίνει με την παροχή εξωτερικών κινήτρων, όπως βαθμών 

(Cohen, 1998), ή με το να πειστούν για την αξία της εκπαίδευσης στις στρατηγικές 

(Ellis, 1994). 

 

5.3. Μοντέλο της ρητής και άμεσης διδασκαλίας στρατηγικών κατανόησης 

 

     Οι αρχές της ρητής διδασκαλίας των στρατηγικών, οι οποίες περιγράφηκαν στην 

παραπάνω ενότητα, μπορούν να εφαρμοστούν και στη διδασκαλία των στρατηγικών 

γλωσσικής μάθησης (Rubin, Chamot, Harris & Anderson, 2007) και στη διδασκαλία 

των στρατηγικών κατανόησης (Block & Pressley, 2002. Duke & Pearson, 2002. 

Pressley & Harris, 1990. Pressley et al.,1989 στο Κολιάδης, 2002). Το συγκεκριμένο 

μοντέλο διδασκαλίας συνδέεται ιδιαίτερα με παρεμβάσεις γνωστικού τύπου και 

εστιάζει στη μεταγνώση των μαθητών, δηλαδή στην ανάπτυξη όχι μόνο της 

δηλωτικής αλλά συγχρόνως της διαδικαστικής και της υποθετικής γνώσης για τις 

στρατηγικές (Anderson, 1983). Ιδιαίτερα για τις στρατηγικές κατανόησης, το μοντέλο 

της ρητής διδασκαλίας (Duffy, 2002) θεωρείται πολύ σημαντικό για την εκμάθηση 

και ανεξάρτητη χρήση τους από τους μαθητές (Trabasso & Bouchard, 2002). 

     Παρακάτω, αναλύονται τα στάδια του μοντέλου της ρητής και άμεσης 

διδασκαλίας (direct and explicit instruction in comprehension strategies), σύμφωνα 

με το μοντέλο διδασκαλίας της κατανόησης των Duke και Pearson (2002) (σελ. 208-

09). Στόχος της ρητής διδασκαλίας είναι να αποκτήσουν οι μαθητές σταδιακά τον 

έλεγχο της στρατηγικής. Μία μορφή της ρητής διδασκαλίας είναι η άμεση διδασκαλία 

των στρατηγικών, ένα μοντέλο το οποίο συνδυάζει την επεξήγηση της νοητικής 

διαδικασίας κατά την εφαρμογή της στρατηγικής και τα διάφορα στάδια εφαρμογής 
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της στρατηγικής. Τα στάδια εκμάθησης της στρατηγικής που περιγράφονται 

παρακάτω, με ελάχιστες διαφορές ως προς την περιγραφή τους, είναι κοινά σε όλα τα 

μοντέλα ρητής και άμεσης διδασκαλίας.  

     1
ο
 βήμα: Ρητή περιγραφή της στρατηγικής και των χαρακτηριστικών της καθώς 

και ανάπτυξη της μεταγνώσης σε σχέση με τις συνθήκες χρήσης της –δηλαδή πότε 

και με ποιον τρόπο θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. 

     2
ο
 βήμα: Καθοδηγητικό στάδιο χρήσης της στρατηγικής. Επίδειξη / 

προτυποποίηση της χρήσης της στρατηγικής από τον καθηγητή μέσω φωναχτής 

σκέψης. Σε αυτό το στάδιο έχουμε τα βήματα της άμεσης επεξήγησης, όπου 

παρέχεται η γνώση για την αξία και τις συνθήκες χρήσης της στρατηγικής καθώς και 

την επίδειξη της χρήσης της στρατηγικής από τον διδάσκοντα. Εδώ μπορεί να 

περιγράφονται απλώς τα βήματα στη διαδικασία εφαρμογής της στρατηγικής ή και η 

συλλογιστική διαδικασία η οποία χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της.  

     3
ο
 βήμα: Εφαρμογή της στρατηγικής από τους διδάσκοντες σε συνεργασία με τους 

μαθητές (στάδιο υποστηρικτικής διδασκαλίας ή «scaffolding»). 

     4
ο
 βήμα: Πολλαπλές ευκαιρίες για εξάσκηση στη στρατηγική, με σταδιακή 

ανάληψη της ευθύνης από τους ίδιους τους μαθητές για τη χρήση της στρατηγικής και 

τελικό στόχο την αυτοματοποίησή της. 

     5
ο
 βήμα: Ανεξάρτητη επιτέλεση της στρατηγικής. 

     Ένα επιπλέον βήμα που δίνει έμφαση στη δημιουργία παραπάνω δυνατοτήτων για 

αυτόνομη χρήση της στρατηγικής είναι η αυτο-αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

της στρατηγικής και η μεταβίβαση της χρήσης της σε καινούργια έργα (Rubin, 

Chamot, Harris & Anderson σε Cohen & Macaro, 2007). Γενικά, στα περισσότερα 

μοντέλα διδασκαλίας στρατηγικών τονίζεται η ανάπτυξη της μεταγνωστικής 

κατανόησης, οι πολλαπλές ευκαιρίες για εξάσκηση και η αυτο-αξιολόγηση (Chamot, 

& O’ Malley, 1994). 

 

5.3.1 Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου διδασκαλίας στρατηγικών 

 

     Παρακάτω θα περιγραφούν τρία διαφορετικά μοντέλα διδασκαλίας στρατηγικών, 

τα οποία βασίζονται στις αρχές της ρητής διδασκαλίας (Cohen, 1998) ώστε να 

διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους επελέγη το συγκεκριμένο μοντέλο 

διδασκαλίας στρατηγικών στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. Στα πλαίσια και των 

τριών αυτών μοντέλων γίνεται συζήτηση για τη χρήση και την αξία των στρατηγικών, 
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ενθαρρύνεται η συνειδητή και σκόπιμη χρήση τους, επισημαίνεται η δυνατότητα της 

μεταβίβασής τους και τέλος γίνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Τα 

δύο μοντέλα έχουν εφαρμοστεί στη διδασκαλία των στρατηγικών στην ξένη γλώσσα 

(Oxford, 1990. O’Malley & Chamot, 1990) ενώ το τρίτο (Pearson & Dole, 1987) έχει 

εφαρμοστεί κυρίως στη μητρική γλώσσα. Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμογή του μπορεί να 

επεκταθεί και για τη δεύτερη ή την ξένη γλώσσα. 

     Το μοντέλο των Pearson και Dole (1987) έχει σαν κύριο στόχο την ενίσχυση της 

μάθησης, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης κατάλληλων στρατηγικών. Το μοντέλο 

αυτό βασίζεται στη διδασκαλία μεμονωμένων στρατηγικών, μέσω των βημάτων της 

άμεσης διδασκαλίας που περιγράφηκαν πιο πάνω. Παράλληλα, στο συγκεκριμένο 

μοντέλο προωθούνται στοιχεία που ενισχύουν την αυτονομία των μαθητών ως προς 

την επιλογή και τη χρήση των στρατηγικών. 

     Ο κύριος στόχος του δεύτερου διδακτικού μοντέλου (Oxford, 1990) είναι η 

δημιουργία ενημερότητας και αυξανόμενης αυτονομίας των μαθητών, μέσω της 

χρήσης των στρατηγικών που ήδη έχουν στη διάθεσή τους. Το συγκεκριμένο μοντέλο 

είναι περισσότερο περιγραφικό και δεν κατευθύνει τους μαθητές στη χρήση 

συγκεκριμένων στρατηγικών για συγκεκριμένες δοκιμασίες. Σύμφωνα με αυτό, 

υπάρχουν οκτώ βήματα στη διδασκαλία των στρατηγικών. Στα πρώτα πέντε στάδια 

της εκμάθησης γίνεται η προετοιμασία για τη χρήση των στρατηγικών μέσω των εξής 

βημάτων: α) διερεύνηση των στάσεων, των προσδοκιών και του ρεπερτορίου 

στρατηγικών των μαθητών β) επιλογή στρατηγικών γ) πιθανή ενσωμάτωση της 

εκπαίδευσης στις στρατηγικές στις γλωσσικές δραστηριότητες του κανονικού 

προγράμματος δ) εστίαση σε ζητήματα θυμικού, όπως κίνητρα, αυτο-εκτίμηση, κ.λπ. 

ε) προετοιμασία υλικού και δραστηριοτήτων. Κατά το έκτο βήμα γίνεται η διεξαγωγή 

της εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει ρητή διδασκαλία και στοιχεία αυτο-ρύθμισης 

της διαδικασίας. Στο έβδομο γίνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 

διδασκαλίας σε σχέση με συγκεκριμένα κριτήρια. Τέλος, γίνεται η αναθεώρηση του 

προγράμματος σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας. Ο τύπος της εκπαίδευσης που περιγράφηκε πιο πάνω στοχεύει 

στην ενίσχυση της μεταγνωστικής ενημερότητας των μαθητών σε σχέση με: α) τους 

παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν την επιλογή και τη χρήση των 

στρατηγικών β) τη σημασία των στρατηγικών, τον τρόπο που αυτές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε καινούργιες καταστάσεις καθώς και τις δυνατότητες 

μεταβίβασής τους σε άλλα έργα. 
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     Το τρίτο διδακτικό πλαίσιο (μοντέλο O’Malley & Chamot, 1990) είναι ένα 

μοντέλο διδασκαλίας που στοχεύει στη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη των 

μαθητών (Chamot, 2005. Chamot & O’ Malley, 1994. Chamot και O’ Malley, 1996). 

Το CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach) αποδεικνύεται 

περισσότερο χρήσιμο όταν οι μαθητές έχουν ήδη κάποια εμπειρία με μια ποικιλία 

στρατηγικών σε διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια, έχει περισσότερο έντονο το 

μεταγνωστικό στοιχείο και μπορεί να περιγραφεί ως μία διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων σε τέσσερα στάδια. Βασίζεται στις μεταγνωστικές διαδικασίες του 

σχεδιασμού, του ελέγχου, της επίλυσης προβλημάτων και της αξιολόγησης. Οι 

συγκεκριμένες στρατηγικές που διδάσκονται μέσω των τεσσάρων βημάτων 

επιλέγονται βάσει των απαιτήσεων μιας συγκεκριμένης δοκιμασίας σε μια δεδομένη 

χρονική στιγμή. 

     Το διδακτικό πλαίσιο που επελέγη στα πλαίσια της συγκεκριμένης παρέμβασης  

είναι το πρώτο (Pearson & Dole, 1987). Ο λόγος είναι ότι μας ενδιέφερε να 

διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης μεμονωμένων στρατηγικών, 

μέσω των βημάτων της άμεσης διδασκαλίας που περιγράφηκαν πιο πάνω. Δεν ήταν 

δηλαδή μέσα στους στόχους της παρούσας έρευνας η διερεύνηση ζητημάτων όπως οι 

στάσεις, οι προσδοκίες και τα κίνητρα των φοιτητών ή η δημιουργία ενημερότητας σε 

σχέση με μία ευρεία γκάμα στρατηγικών, όπως συμβαίνει στο μοντέλο της Oxford 

(1990). Παράλληλα, σε αντίθεση με το CALLA (Chamot & O’ Malley, 1994. Chamot 

& O’ Malley, 1996) που έχει έντονα μεταγνωστικά στοιχεία, η παρούσα διδακτική 

παρέμβαση, ενώ περιείχε κάποια μεταγνωστικά στοιχεία, σε σχέση με τον σχεδιασμό, 

την παρακολούθηση και την αυτό-αξιολόγηση της εφαρμογής των στρατηγικών, ήταν 

γνωστικού τύπου.  

 

5.4. Συμβολή των διδακτικών παρεμβάσεων με στρατηγικές κατανόησης στην 

ξένη γλώσσα 

 

     Παρ’ όλη την κριτική που έχει ασκηθεί στο σκεπτικό της διδασκαλίας των 

στρατηγικών μάθησης λόγω της αμφισβητήσιμης συμβολής τους στη μάθηση 

(Macaro, 1997. Rees-Miller, 1993) και των εγγενών δυσκολιών της μετάβασης από 

την περιγραφική έρευνα στη διδασκαλία των στρατηγικών (McDonough, 1995), τα 

οφέλη των διδακτικών παρεμβάσεων σε στρατηγικές κατανόησης στην ξένη γλώσσα 

έχουν γενικά καταδειχθεί.  
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     Γενικά διαπιστώνεται ότι ενώ οι παρεμβάσεις στην κατανόηση κειμένου στην ξένη 

γλώσσα δεν είναι πολλές (σε Chamot, 2005. σε Pressley, 2000), η 

αποτελεσματικότητά τους είναι μεγάλη. Σε επισκόπηση ερευνών παρέμβασης 

(Hassan et al., 2005) η οποία αφορούσε το σύνολο των γλωσσικών δεξιοτήτων 

(δηλαδή την προφορική συνομιλία, τη συνολική γλωσσική ικανότητα, το λεξιλόγιο 

και την ακουστική κατανόηση), η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στον τομέα 

της κατανόησης κειμένου αποδείχτηκε πολύ μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα, από τις 

εννέα έρευνες που αφορούσαν δεξιότητες κατανόησης κειμένου, οι έξι παρουσίασαν 

θετικά αποτελέσματα, η μία αρνητικά και οι δύο μικτά. Σε αντίστοιχη επισκόπηση 

διδακτικών παρεμβάσεων (Chamot, 2005), διαπιστώθηκε ότι η διδασκαλία 

στρατηγικών κατανόησης οδήγησε τα άτομα σε ενίσχυση της κατανόησης, σε σχέση 

με την απλή διδασκαλία, η οποία δεν εστίασε σε στρατηγικές (Hamp-Lyons, 1985. 

Kern, 1989). Στην τελευταία έρευνα βρέθηκε ότι το 43% περίπου της συνολικής 

διακύμανσης στη βελτίωση της κατανόησης προήλθε μέσω της ρητής διδασκαλίας 

στις στρατηγικές.  

     Σε πιο πρόσφατες έρευνες παρέμβασης με διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης 

(γνωστικών και μεταγνωστικών) σε φοιτητές επίσης διαπιστώθηκαν οφέλη στον 

τομέα της κατανόησης κειμένου (Aghaie & Zhang, 2012. Lukica, 2011. Medina, 

2012. Phakiti, 2003. Zhang, 2008). Όσον αφορά τις δύο στρατηγικές που διδάχτηκαν 

στην παρούσα έρευνα, δηλαδή την περίληψη και τις γραφικές αναπαραστάσεις δομής 

κειμένου, τα αποτελέσματα έδειξαν τα εξής: η διδασκαλία της στρατηγικής της 

περίληψης οδήγησε στη βελτίωση της κατανόησης του κειμένου μέσω αυτών των 

στρατηγικών (Salataci & Akyel, 2002. Song, 1998). Η εκπαίδευση σε στρατηγικές 

που αφορούσαν τη δομή του κειμένου ή την παράλληλη απεικόνιση της δομής και 

του περιεχομένου του κειμένου σε μορφή γραφικής αναπαράστασης αποδείχτηκε 

ιδιαίτερα αποτελεσματική για την ενίσχυση της κατανόησης. Ανάμεσα στις 

στρατηγικές αυτές ήταν ο σχεδιασμός σημασιολογικού χάρτη (El-Koumy, 1999), η 

αναγνώριση και χρήση της δομής του κειμένου για την ανάκληση του περιεχομένου 

(Raymond, 1993, σε φοιτητές της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας) και η δημιουργία 

ενημερότητας σε σχέση με τη δομή του κειμένου (Talbot, 1995). 
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5.5. Διδασκαλία της στρατηγικής της περίληψης 

 

     Στις παρακάτω ενότητες θα περιγραφούν οι διδακτικές παρεμβάσεις στη 

στρατηγική της περίληψης, σύμφωνα με το μοντέλο των Kintsch και van Dijk (1978) 

και Brown και Day (1983). Το μοντέλο αυτό υιοθετήθηκε στη διδασκαλία της 

περίληψης στην παρούσα έρευνα. Μέσω των περιγραφών αυτών θα φανούν οι τομείς 

στους οποίους αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερη βελτίωση κατά τη διδασκαλία της 

περίληψης ως στρατηγικής, σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο. 

 

5.5.1. Αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της περίληψης 

 

     Το σημαντικότερο όφελος από τη διδασκαλία της στρατηγικής της περίληψης 

είναι η ενίσχυση της κατανόησης κειμένου. Γενικά, υπάρχει συμφωνία μεταξύ των 

ερευνητών στο γεγονός ότι η περίληψη, μαζί με άλλες γνωστικές στρατηγικές, όπως η 

αντίληψη της δομής του κειμένου, είναι μια στρατηγική κατανόησης η οποία μπορεί 

να διδαχτεί με αποτελεσματικότητα (Block & Pressley, 2002). Η ενίσχυση της 

κατανόησης μέσω της περίληψης παρατηρείται και για τη μητρική και για την ξένη 

γλώσσα και αφορά μαθητές διαφόρων ηλικιών -από το νηπιαγωγείο μέχρι το 

πανεπιστήμιο (Duke & Pearson, 2002). Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και από 

την επισκόπηση 205 ερευνών με διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης και 

συμμετέχοντες μαθητές από Β’ Δημοτικού έως Β’ Γυμνασίου (Trabasso & Bouchard, 

2002). Κατά την επισκόπηση των ερευνών αυτών εξακριβώθηκαν 12 

αποτελεσματικοί τομείς διδασκαλίας στρατηγικών για την ενίσχυση της κατανόησης-

ανάμεσα στους οποίους ήταν και η περίληψη. Ιδιαίτερα όσον αφορά στα 

πληροφοριακά-επεξηγηματικά κείμενα, το είδος δηλαδή των κειμένων που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, η διδασκαλία της περίληψης επισημαίνεται 

ως ένας από τους δύο κύριους τομείς -εκτός από τη χρήση της δομής του κειμένου- 

που οδηγεί σε βελτίωση της κατανόησης (Pearson & Fielding, 1991). Το παραπάνω 

είναι σημαντικό καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερες δυσκολίες με τα πληροφοριακά-επεξηγηματικά κείμενα από ό,τι με τα 

αφηγηματικά κείμενα κατά τη διαδικασία της περίληψης (Chou Hare & Borchardt, 

1984. Hidi & Anderson, 1986. Sherrard, 1989. Taylor, 1986). Εκτός από τον κύριο 

στόχο της διδασκαλίας της περίληψης, δηλαδή τη βελτίωση της κατανόησης του 

κειμένου, έχει βρεθεί ότι η διδασκαλία της περίληψης οδηγεί στη μεταβίβαση της 
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ικανότητας περίληψης σε καινούργια κείμενα και σε καλύτερη επίδοση σε 

τυποποιημένα τεστ (Duke & Pearson, 2002. Trabasso & Bouchard, 2002). 

 

5.5.2. Επιλογή του μοντέλου διδασκαλίας της περίληψης 

 

     Διάφορα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία της περίληψης ως 

στρατηγικής (σε Selcuk, Sahin & Acikgoz, 2011). Μία ολιστική προσέγγιση στη 

διδασκαλία της περίληψης (Cunningham, 1982. Marzano et al., 2000) βασίζεται στην 

εξαγωγή της ουσίας του κειμένου, δηλαδή της περίληψης, με ελάχιστες λέξεις (GIST 

procedure), ενώ οι μαθητές εξασκούνται με όλο και εκτενέστερα κείμενα. Μία άλλη 

μέθοδος είναι αυτή της ιεραρχικής περίληψης, κατά την οποία η απόδοση του 

νοήματος βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες είναι οργανωμένες στο 

κείμενο (Swanson & De La Paz, 1998. Taylor & Beach, 1984). Ανάμεσα στα διάφορα 

μοντέλα διδασκαλίας της περίληψης ως στρατηγικής, ο τρόπος που αναφέρεται 

συχνότερα στη βιβλιογραφία αφορά τη διδασκαλία συγκεκριμένων κανόνων για την 

περίληψη (Brown, Campione & Day, 1981. Kintsch & Van Dijk, 1978). Οι κανόνες 

για την περίληψη, οι οποίοι αποτελούν το μοντέλο που υιοθετήθηκε στην παρούσα 

έρευνα, διδάσκονται μέσω της ρητής διδασκαλίας. 

     Προσαρμοσμένο στη διδασκαλία της περίληψης, το μοντέλο της άμεσης και ρητής 

διδασκαλίας, το οποίο παρουσιάστηκε αναλυτικά στην ενότητα 5.3. περιλαμβάνει τα 

εξής στάδια: τμηματική διδασκαλία της δεξιότητας της περίληψης, επίδειξη της 

εφαρμογής των διαφόρων τμημάτων της στρατηγικής από τους διδάσκοντες, 

καθοδηγούμενη εξάσκηση με τη βοήθεια των διδασκόντων, σταδιακή εξασθένηση 

της καθοδήγησης, ανεξάρτητη επιτέλεση της στρατηγικής από τους μαθητές, συνεχής 

επανατροφοδότηση για την επίδοση των μαθητών στα παραπάνω βήματα 

(Rosenshine σε Guido & Colwell, 1987). Άλλα σημαντικά στοιχεία του μοντέλου 

είναι οι ασκήσεις ελέγχου της μεταβίβασης σε άλλα έργα και μαθησιακά πλαίσια και 

οι πολλαπλές ευκαιρίες για εξάσκηση στη στρατηγική (Baumann, 1984). Σε σύγκριση 

με τις απλές οδηγίες περίληψης ή την απλή παροχή υποδειγμάτων περίληψης στους 

μαθητές, το μοντέλο της ρητής διδασκαλίας της περίληψης θα πρέπει να προτιμάται. 

Ο λόγος είναι ότι αποτελείται από σαφή στάδια, τα οποία περιγράφηκαν πιο πάνω, 

και ότι παρέχει πολλαπλές ευκαιρίες για εξάσκηση στη στρατηγική.  
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5.6. Επισκόπηση ερευνών διδακτικής παρέμβασης στη στρατηγική της 

περίληψης 

 

     Στην παρακάτω ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα διδακτικών παρεμβάσεων 

στη στρατηγική της περίληψης, τα οποία αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας στην ενίσχυση τομέων όπως η βελτίωση της κατανόησης και η χρήση 

της στρατηγικής της περίληψης. Τα αποτελέσματα αυτά θα παρουσιαστούν πρώτα σε 

σχέση με τη μητρική και έπειτα σε σχέση με την ξένη γλώσσα.  

 

5.6.1. Αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της περίληψης στη μητρική γλώσσα 

 

     Από τις διδακτικές παρεμβάσεις, στις οποίες η περίληψη διδάχτηκε ως στρατηγική 

βάσει κανόνων (Chou Hare & Borchardt, 1984. Day, 1980), ή στις οποίες δόθηκε 

έμφαση στις διαδικασίες της περίληψης (Friend, 1994. 2001), αλλά και από έρευνες 

με άλλα μοντέλα διδασκαλίας της περίληψης που περιγράφονται σε αυτήν την 

ενότητα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της περίληψης. 

Ιδιαίτερα σε σχέση με τη διδασκαλία της περίληψης ως στρατηγικής, η διαπίστωση 

των θετικών αποτελεσμάτων για την κατανόηση, την εφαρμογή της στρατηγικής και 

τη βελτίωση στους κανόνες είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επιπλέον, το μοντέλο 

διδασκαλίας της περίληψης βάσει κανόνων χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της 

περίληψης ως στρατηγικής στη μητρική και στην ξένη γλώσσα. Σε αυτό το μοντέλο 

(Kintsch & van Dijk, 1978. Brown & Day, 1983) βασίστηκε και η διδασκαλία της 

περίληψης στην παρούσα έρευνα. 

     Από την ανασκόπηση των διδακτικών παρεμβάσεων στην περίληψη αποδεικνύεται 

η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σε σχέση με τους εξής τομείς: α) την 

κατανόηση κειμένου (Duke & Pearson, 2002. Head, Readence & Buss, 1989. 

Radmacher & Latosi-Sawin, 1995) β) τη βελτίωση στη στρατηγική της περίληψης ή 

αλλιώς της περιληπτικής ικανότητας (όπως αυτή φαίνεται μέσω της βελτίωσης της 

κατανόησης της ουσίας του κειμένου, της συμπερίληψης σημαντικού περιεχομένου, 

κ.λπ.) (Chou-Hare & Borchardt, 1984. Day, 1980. Duke & Pearson, 2002. Friend, 

1994. 2001) γ) τη βελτίωση στην ποιότητα της περίληψης (σε σχέση με την 

οργάνωση, τη συνοχή, την ευχέρεια του λόγου, τη συνοπτική και ακριβή απόδοση 

των νοημάτων (Chou Hare & Borchardt, 1984. Radmacher & Latosi-Sawin, 1995. 

Trabasso & Bouchard, 2002) και δ) τη βελτίωση στις δεξιότητες της περίληψης. Η 
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βελτίωση στον τελευταίο αυτόν τομέα διαφαίνεται κυρίως από τη βελτίωση στην 

εφαρμογή και στη συχνότητα της χρήσης των κανόνων για την περίληψη (Chou Hare 

& Borchardt, 1984. Friend,1994). 

     Ως προς τον τελευταίο τομέα, δηλαδή τη βελτίωση στις δεξιότητες της περίληψης, 

μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής: μία σημαντική ικανότητα που βελτιώνεται μετά 

από τη διδασκαλία της περίληψης είναι η ικανότητα διάκρισης των κύριων ιδεών 

(Friend, 1994. 2001. Trabasso & Bouchard, 2002), η αύξηση του συνολικού αριθμού 

των κύριων ιδεών που περιλαμβάνονται στην περίληψη (Chou Hare & Borchardt, 

1984) και η παράλειψη των μη σημαντικών ιδεών (Friend, 1994. 2001). Η ικανότητα 

των μαθητών στη διάκριση των κύριων ιδεών είναι περισσότερο περιορισμένη όταν 

οι κύριες ιδέες υπονοούνται και δεν εκφράζονται ξεκάθαρα στο κείμενο (Chou Hare 

& Borchardt, 1984).  

     Η διδασκαλία της περίληψης συμβάλλει και στην καλύτερη χρήση των κανόνων 

για την περίληψη από τους μαθητές και τους φοιτητές (Chou Hare & Borchardt, 1984. 

Day, 1980). Αυτό προκύπτει από τη σημαντική βελτίωση των ατόμων ως προς τη 

συχνότητα και τη συνεπή χρήση των κανόνων (Chou-Hare & Borchardt, 1984. 

Trabasso & Bouchard, 2002). Στις συγκεκριμένες έρευνες, οι μαθητές βελτιώθηκαν 

στους κανόνες της γενίκευσης, της διαγραφής των λεπτομερειών, της συγχώνευσης 

των παραγράφων και της ποιότητας του γραπτού λόγου. Δε βελτιώθηκαν όμως στην 

επινόηση θεματικής πρότασης (Chou-Hare & Borchardt, 1984. Friend, 1994. 2001), 

γεγονός το οποίο επίσης υποδηλώνει την αδυναμία τους να εντοπίσουν τις κύριες 

ιδέες που υπονοούνται. 

     Επιπλέον τομείς στους οποίους διαφαίνεται η αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας της περίληψης είναι η μεταβίβαση της περιληπτικής ικανότητας σε 

καινούργια κείμενα ή σε καινούργιες στρατηγικές, η οποία όμως δεν είναι πάντα 

εύκολη. Το παραπάνω φαίνεται από τη δυσκολία που είχαν οι φοιτητές που 

διδάχτηκαν την περίληψη να σχεδιάσουν διάγραμμα του κειμένου σε ιεραρχική 

μορφή (Chou Hare & Borchardt, 1984). Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο που 

υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης είναι η βιωσιμότητα της 

εκπαίδευσης, δηλαδή η διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων στο χρόνο. Η 

διατήρηση των αποτελεσμάτων στο χρόνο σημειώθηκε για την πειραματική ομάδα 

που διδάχτηκε την περίληψη δύο εβδομάδες μετά το τέλος της διδασκαλίας (Chou 

Hare & Borchardt, 1984).  
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5.6.2. Αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της περίληψης στην ξένη γλώσσα  

 

     Η διδασκαλία της στρατηγικής της περίληψης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για 

τους μαθητές της ξένης γλώσσας. Ο λόγος είναι ότι ενώ η ίδια στρατηγική 

χρησιμοποιείται αυτόματα από τους επιδέξιους αναγνώστες στη μητρική γλώσσα, δε 

φαίνεται να ισχύει το ίδιο για τους μαθητές της ξένης γλώσσας. Πιθανές αιτίες είναι 

τα γλωσσικά ελλείμματα των μαθητών ή η ανεπαρκής εμπειρία τους με κείμενα στην 

ξένη γλώσσα (Grabe & Stoller, 2002). Ακόμα και σε ένα προχωρημένο επίπεδο 

εκμάθησης της ξένης γλώσσας, οι μαθητές συναντούν δυσκολίες κατά τη διαδικασία 

της περίληψης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να 

ενισχυθούν οι μαθητές της ξένης γλώσσας στην εκμάθηση της στρατηγικής της 

περίληψης είναι μέσω της διδασκαλίας. Η διδασκαλία της περίληψης είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για το χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο καθώς μπορεί να αντισταθμίσει τις 

ελλιπείς γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών και να συμβάλει στην ενίσχυση της 

κατανόησης (Cordero-Ponce, 2000). Παράλληλα, η διδασκαλία της περίληψης μπορεί 

να αντισταθμίσει τις ελλιπείς ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων περίληψης κατά 

την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας (Kim, 2001. Mateos, Martin, Villalon & Luna, 

2008).  

     Συγκεκριμένες έρευνες με διδασκαλία της περίληψης στην ξένη γλώσσα 

καταδεικνύουν τη θετική συμβολή της διδασκαλίας σε τομείς αντίστοιχους με αυτούς 

της μητρικής γλώσσας. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι διδακτικές παρεμβάσεις 

οδηγούν σε βελτίωση των τομέων που ενδιαφέρουν την παρούσα έρευνα. Οι τομείς 

αυτοί είναι η κατανόηση του κειμένου και η χρήση της στρατηγικής της περίληψης. 

Ένα άλλο στοιχείο που ενδιαφέρει την παρούσα έρευνα είναι ότι σε αρκετές από 

αυτές τις διδακτικές παρεμβάσεις στην ξένη γλώσσα, η περίληψη διδάχτηκε ως 

στρατηγική, βάσει του μοντέλου των Kintsch και van Dijk (1978) και των κανόνων 

για την περίληψη που περιγράφονται στο μοντέλο των Brown και Day (1983). 

Επιπλέον, οι κανόνες αυτοί διδάχτηκαν μέσω του μοντέλου της ρητής και άμεσης 

διδασκαλίας των στρατηγικών. Οι έρευνες αυτές, στις οποίες η περίληψη διδάχτηκε 

ως στρατηγική σε φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, είναι των Bensoussan 

και Kreindler (1990), Karbalaei και Rajyashree (2010) και Pakzadian και Rasekh 

(2012). Στην έρευνα των Ghabanchi και Mirza (2010), τα άτομα ήταν μαθητές 

γυμνασίου στο μάθημα της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Τέλος, η Cordero-Ponce 

(2000) δίδαξε την περίληψη ως στρατηγική σε φοιτητές της Γαλλικής ως ξένης 
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γλώσσας, βασιζόμενη στο μοντέλο των Chou Hare και Borchardt (1984). Τα 

αποτελέσματα αυτά συνηγορούν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της 

περίληψης ως στρατηγικής μέσω κανόνων. 

     Η σημαντικότερη επίδραση της διδασκαλίας της περίληψης είναι στην ενίσχυση 

της κατανόησης του κειμένου. Σε σχέση με τον συγκεκριμένο τομέα βρέθηκε ότι η 

διδασκαλία της περίληψης ως στρατηγικής σε φοιτητές (Bensoussan & Kreindler, 

1990. Cordero-Ponce, 2000. Karbalaei & Rajyashree, 2010. Pakzadian & Rasekh, 

2012) ή σε μαθητές Γυμνασίου (Ghabanchi & Mirza, 2010) οδηγεί σε βελτίωση της 

κατανόησης κειμένων στην ξένη γλώσσα. Παράλληλα, από την τελευταία έρευνα 

φάνηκε ότι οι μαθητές βελτιώθηκαν στο είδος της κατανόησης που μετρά η 

περίληψη, δηλαδή στην ουσία του κειμένου και όχι στην κατανόηση συγκεκριμένων 

σημείων του κειμένου ή στην εξαγωγή συμπερασμάτων.  

     Ο δεύτερος σημαντικός τομέας ο οποίος παρουσιάζει βελτίωση μετά από τη 

διδασκαλία της περίληψης είναι η χρήση της στρατηγικής ή η βελτίωση της 

περιληπτικής ικανότητας των ατόμων (Bensoussan & Kreindler, 1990. Cordero-

Ponce, 2000. Hatzitheodorou, 2005. Karbalaei & Rajyashree, 2010). Στην έρευνα της 

Cordero-Ponce (2000), η βελτίωση στη στρατηγική φάνηκε από τον συνολικό αριθμό 

των κύριων ιδεών και παράλληλα των λιγοστών άσχετων, την αποτελεσματική χρήση 

των κανόνων και τη βελτίωση στην ποιότητα του γραπτού λόγου (σε ζητήματα 

οργάνωσης, συνοχής κ.λπ.). 

     Ως προς τις συγκεκριμένες ικανότητες που βελτιώνονται μετά από τη διδασκαλία 

της περίληψης, μπορούμε να σχολιάσουμε τα εξής: μία σημαντική ικανότητα που 

βελτιώνεται μετά από τη διδασκαλία της περίληψης είναι η ικανότητα διάκρισης των 

κύριων ιδεών (Hatzitheodorou, 2005. Karbalaei & Rajyashree, 2010). Η ικανότητα 

διάκρισης των κύριων ιδεών συνεπάγεται παράλληλα την ικανότητα παράλειψης των 

μη σημαντικών ιδεών και των λεπτομερειών (Cordero-Ponce, 2000). Εκτός από τη 

μεγαλύτερη ευχέρεια προσδιορισμού των σημαντικών ιδεών, η διδασκαλία της 

περίληψης συμβάλλει επίσης στην αύξηση του συνολικού αριθμού των κύριων ιδεών 

που περιλαμβάνονται στην περίληψη (Cordero-Ponce, 2000). 

     Σε σχέση με τη συμβολή της διδασκαλίας στην εφαρμογή των κανόνων για την 

περίληψη, τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι η διδασκαλία οδηγεί στη 

βελτίωση της χρήσης των κανόνων για την περίληψη (ως προς τη συχνότητα και ως 

προς τη συνεπή χρήση τους) τα άτομα που διδάσκονται την περίληψη στην ξένη 

γλώσσα (Cordero-Ponce, 2000). Η βελτίωση αυτή σημειώνεται σε σχέση με τους 
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περισσότερους κανόνες περίληψης. Στη συγκεκριμένη έρευνα, οι φοιτητές της 

πειραματικής ομάδας σημείωσαν στατιστικά σημαντική υπεροχή σε σχέση με τους 

κανόνες της χρήσης θεματικών προτάσεων, της συγχώνευσης παραγράφων και της 

αξιολόγησης της ποιότητας του γραπτού λόγου. Η βελτίωση στη χρήση του κανόνα 

της συγχώνευσης πολλαπλών παραγράφων αναφέρεται και στην έρευνα των 

Karbalaei και Rajyashree (2010).  

     Ενώ γενικά από την επισκόπηση των παραπάνω ερευνών διαπιστώνουμε βελτίωση 

σε σχέση με τους περισσότερους κανόνες της περίληψης, η βελτίωση αυτή δεν αφορά 

το σύνολο των κανόνων της περίληψης ούτε τους αντίστοιχους κανόνες σε κάθε 

έρευνα. Παραδείγματος χάρη διαπιστώθηκε ότι, ενώ γενικά οι φοιτητές 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες με την εφαρμογή του κανόνα της επινόησης 

θεματικής πρότασης και της συγχώνευσης των παραγράφων, στην έρευνα της 

Cordero-Ponce (2000) οι φοιτητές βελτιώθηκαν στους δύο αυτούς κανόνες αλλά 

συνάντησαν δυσκολίες στην εφαρμογή του κανόνα της γενίκευσης. Η δυσκολία στη 

χρήση του σχετικά ευκολότερου αυτού κανόνα πιθανώς δείχνει ότι η χρήση του 

κανόνα της γενίκευσης είναι εύκολη αλλά όχι με κείμενα στην ξένη γλώσσα. Ένας 

λόγος είναι ότι τα ίδια τα κείμενα μπορεί να μην απαιτούσαν χρήση του κανόνα της 

γενίκευσης. Το συγκεκριμένο εύρημα συμφωνεί με αντίστοιχα ευρήματα (Cohen, 

1988), τα οποία δείχνουν ότι οι φοιτητές, από τη μία δυσκολεύονται να διακρίνουν τις 

γενικότερες έννοιες από τις υπόλοιπες, ενώ από την άλλη δεν κάνουν χρήση του 

κανόνα της γενίκευσης καθώς οι σημαντικές πληροφορίες ήδη εκφράζονται με 

ξεκάθαρο τρόπο στα κείμενα. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι διαφορές στον 

ερευνητικό σχεδιασμό των ερευνών παρέμβασης δεν μπορούν να οδηγήσουν σε 

ασφαλή και γενικευμένα συμπεράσματα σε σχέση με τα οφέλη που αναμένονται από 

τη διδασκαλία των κανόνων.  

     Όσον αφορά την ποιότητα της περίληψης βρέθηκε ότι η διδασκαλία συνέβαλε στη 

βελτίωση αυτού του τομέα. Οι φοιτητές που διδάχτηκαν την περίληψη βελτιώθηκαν 

ως προς την οργάνωση και τη συνοχή της (Cordero-Ponce, 2000. Hatzitheodorou, 

2005). Λιγοστά στοιχεία προκύπτουν από τις παραπάνω έρευνες ως προς τη 

βιωσιμότητα της εκπαίδευσης, τη διατήρηση δηλαδή των θετικών αποτελεσμάτων 

στο χρόνο. Η διατήρηση των αποτελεσμάτων στον χρόνο σημειώθηκε για τους 

φοιτητές της ξένης γλώσσας τρεις εβδομάδες μετά το τέλος της διδασκαλίας 

(Cordero-Ponce, 2000). Τέλος, ως προς τη μεταβίβαση της περιληπτικής ικανότητας 
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σε καινούργια κείμενα ή στρατηγικές δεν προκύπτουν ευρήματα από τις παραπάνω 

έρευνες, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες έρευνες στη μητρική γλώσσα.  

 

5.7. Συμβολή της διδασκαλίας της δομής και των γραφικών αναπαραστάσεων 

δομής κειμένου στην κατανόηση των κειμένων 

 

     Στις παρακάτω ενότητες θα περιγραφεί αρχικά η συμβολή της διδασκαλίας της 

δομής του κειμένου στην κατανόηση. Στη συνέχεια θα περιγραφεί η συμβολή της 

διδασκαλίας των γραφικών αναπαραστάσεων και πιο συγκεκριμένα των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου στην κατανόηση, ώστε να φανεί ξεκάθαρα ο λόγος 

για τον οποίο επιλέχθηκε το συγκεκριμένο είδος γραφικών αναπαραστάσεων για 

διδασκαλία. 

 

5.7.1. Συμβολή της διδασκαλίας της δομής κειμένου στην κατανόηση  

 

    Η σημασία της διδασκαλίας της δομής του κειμένου στην ανάκληση και στην 

κατανόηση των κειμένων έχει επισημανθεί από διάφορους ερευνητές. Γενικά έχει 

βρεθεί ότι, όσον αφορά στη μητρική γλώσσα, οι αναγνώστες μπορούν να εξασκηθούν 

αποτελεσματικά στην ικανότητα αναγνώρισης της δομής. Το αποτέλεσμα της 

εξάσκησης αυτής είναι η αύξηση του αριθμού των πληροφοριών που ανακαλούνται 

καθώς και η ανάκληση των περισσότερο σημαντικών πληροφοριών. Παράλληλα, η 

αναγνώριση του ανώτερου επιπέδου οργάνωσης των πληροφοριών που επιτυγχάνεται 

μέσω της εξάσκησης στη δομή διευκολύνει την κατανόηση. Στις παρακάτω έρευνες 

στη μητρική γλώσσα, θετικά αποτελέσματα ως προς την ανάκληση και την 

κατανόηση κειμένου σημείωσαν εξίσου οι μαθητές γυμνασίου (Leon & Carretero, 

1995. Taylor & Beach, 1984), οι φοιτητές (Geva, 1983) και οι ενήλικες αναγνώστες 

(Meyer & Poon, 2001). 

     Η θετική συμβολή της εξάσκησης στην αναγνώριση και στη χρήση της δομής έχει 

διαπιστωθεί και για τα άτομα που διδάσκονται την Αγγλική ως ξένη γλώσσα. Η 

θετική αυτή συμβολή αφορά στον μεγαλύτερο αριθμό των κύριων ιδεών και στο 

επίπεδο των ιδεών που ανακαλούνται από τους μαθητές (ιδέες ανώτερου επιπέδου) 

και, ακόμα πιο σημαντικά, στην ενίσχυση της κατανόησης. Σχετικές έρευνες με 

φοιτητές της Αγγλικής ως δεύτερης ή ως ξένης γλώσσας αποδεικνύουν τη συμβολή 

της εξάσκησης στη δομή των κειμένων για την κατανόηση (Carrell, 1984. 1985. 
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Ghaith & Harkouss, 2003. Goh, 1990. Martinez, 2002. Talbot, 1995. Tang, 1992). 

Στην τελευταία έρευνα, τα άτομα ήταν μαθητές γυμνασίου της Αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας και όχι φοιτητές. Το σημαντικό στην έρευνα της Martinez (2002), είναι ότι 

κανένα είδος δομής κειμένου δεν υπερείχε ως προς την ενίσχυση της κατανόησης. 

Επίσης, τα άτομα τα οποία ανέφεραν ότι έκαναν συνειδητή χρήση αυτής της δομής 

κατά την επεξεργασία του κειμένου κατανόησαν καλύτερα το κείμενο. 

     Ένας επιπλέον σημαντικός λόγος για τη διδασκαλία της αναγνώρισης και χρήσης 

της δομής των κειμένων είναι η δυνατότητα μεταβίβασης αυτής της στρατηγικής σε 

άλλα κείμενα. Η δυνατότητα μεταβίβασης είναι σημαντική καθώς οι συγκεκριμένες 

δομές που αναφέρθηκαν πιο πάνω μπορούν να εντοπιστούν σε κείμενα διαφόρων 

επιστημών στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Σχετικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι η 

ικανότητα αναγνώρισης και χρήσης της δομής μπορεί να μεταβιβαστεί σε σχέση με 

άγνωστα (Leon & Carretero, 1995) ή με αυθεντικά κείμενα (Balajthy & Weisberg, 

1988).  

 

5.7.2. Αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των γραφικών αναπαραστάσεων 

δομής κειμένου 

 

      Από την προηγούμενη ενότητα φάνηκε η σημασία της διδασκαλίας της δομής για 

την κατανόηση. Σε αυτή την ενότητα στόχος είναι να επισημανθούν οι λόγοι για τους 

οποίους οι γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου αποτελούν τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας της δομής για την κατανόηση.  

     Η διδασκαλία των γραφικών αναπαραστάσεων δομής του κειμένου εντάσσεται, 

μαζί με τις ερωτήσεις κατανόησης και τη διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης, όπως 

είναι η περίληψη, η διατύπωση προβλέψεων σε σχέση με το περιεχόμενο, η 

επικέντρωση της προσοχής στην οργάνωση του κειμένου κ.λπ., στις μεθόδους 

ενίσχυσης της κατανόησης (Grabe, 2003). Σύμφωνα με τον τελευταίο, οποιαδήποτε 

μορφή διδασκαλίας της δομής συμβάλλει στην ενίσχυση της κατανόησης. Τέτοιες 

μορφές αποτελούν η άμεση διδασκαλία που στοχεύει στη δημιουργία ενημερότητας 

για τη δομή του κειμένου (Armbruster et al., 1987. Carrell, 1985. Duke & Pearson, 

2002) καθώς και η διδασκαλία διαφόρων στρατηγικών κατανόησης που συμβάλλουν 

έμμεσα στην αντίληψη της δομής. Η εκπαίδευση στις στρατηγικές των γραφικών 

αναπαραστάσεων και των ιεραρχικών περιλήψεων οδηγεί στην αντίληψη της δομής 

του κειμένου και στην κατανόηση του κειμένου με πιο άμεσο τρόπο (Alvermann, 
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1986. Guri-Rosenblit, 1989. Tang, 1992. Taylor & Beach, 1984. Trabasso & 

Bouchard, 2002). Αντίθετα, η εκπαίδευση σε στρατηγικές όπως η περίληψη, η 

διατύπωση ερωτήσεων για την πρόβλεψη του περιεχομένου και τη σημασία του 

νοήματος τίτλων και επικεφαλίδων οδηγεί στην κατανόηση του κειμένου με πιο 

έμμεσο τρόπο, μέσω της αντίληψης της δομής του από τους μαθητές (Block & 

Pressley, 2002. Carrell et al., 1989. Pressley & Afflerbach, 1995).  

     Ο λόγος που στα πλαίσια της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε η διδασκαλία των 

γραφικών αναπαραστάσεων για την ενίσχυση της αντίληψης της δομής του κειμένου 

είναι η μεγαλύτερη συμβολή τους στην κατανόηση. Γενικά, έχουν διαπιστωθεί 

σημαντικά οφέλη στην κατανόηση του κειμένου και στην εκμάθηση της στρατηγικής 

των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου, ακόμα και μετά από μία σύντομη 

εκπαίδευση στη διαδικασία αναγνώρισης της δομής και στον σχεδιασμό της γραφικής 

αναπαράστασης. Συγκεκριμένα, μετά την εκπαίδευση στις γραφικές αναπαραστάσεις, 

οι μαθητές μπορούν να εντοπίσουν τα σημαντικά σημεία, να διακρίνουν τον τρόπο 

σύνδεσής τους καθώς και το σημείο του κειμένου στο οποίο θα εντοπίσουν 

συγκεκριμένες πληροφορίες. Πολλαπλές έρευνες στη μητρική γλώσσα έδειξαν ότι η 

εκπαίδευση στις γραφικές αναπαραστάσεις συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της 

κατανόησης, μέσω του εντοπισμού, της οργάνωσης και της ανάκλησης των ιδεών. 

Στην επισκόπηση των Manoli και Papadopoulou (2012), οι έρευνες διδασκαλίας στη 

μητρική γλώσσα που αναφέρεται να έχουν τέτοια θετική συμβολή είναι αυτές των 

Alvermann και Boothby (1986). Armbruster, Anderson και Ostertag (1987). 

Berkowitz (1986). Chang et al., (2002). Chmielewski και Dansereau (1998). Geva 

(1983). Guri και Rozenblit (1989). Horton, Lovitt και Bergerud (1990). Idol (1987). 

Kiewra et al. (1999). Oliver (2009). Robinson et al. (2006).  

     Συγκριτικά με άλλες στρατηγικές ενίσχυσης της αντίληψης της δομής, οι γραφικές 

αναπαραστάσεις δομής κειμένου είναι πιο αποτελεσματικές καθώς απεικονίζουν 

συγχρόνως τη δομή και το περιεχόμενο του κειμένου (Jiang & Grabe, 2007) και πιο 

πρακτικές καθώς απεικονίζουν περιορισμένο αριθμό δομών. Ως στρατηγική 

απεικόνισης της δομής, οι γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου στρέφουν την 

προσοχή των μαθητών στην οργάνωση των πληροφοριών του κειμένου και κατά 

συνέπεια οδηγούν στην κατανόηση του κειμένου. Στην έρευνα της Jiang (2007, 2012) 

με 340 φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, στους οποίους διδάχτηκαν 

γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου, τα αποτελέσματα έδειξαν τα εξής: υπήρξε 

στατιστικά σημαντική βελτίωση στην κατανόηση της δομής καθώς και στη 



 5. Διδασκαλία των στρατηγικών 

 

 110 

γενικότερη ικανότητα κατανόησης των κειμένων- όπως αυτή μετρήθηκε μέσω του 

TOEFL τεστ. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι η επίδραση της διδασκαλίας 

παρέμεινε σταθερή επτά βδομάδες μετά το τέλος της παρέμβασης –μόνο όμως όσον 

αφορά τη βελτίωση στην κατανόηση της δομής και όχι τη βελτίωση στη γενική 

ικανότητα κατανόησης.  

 

5.7.3. Διδασκαλία των γραφικών αναπαραστάσεων ως στρατηγικής 

 

     Η στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου μπορεί να διδαχτεί 

σαν μία ακολουθία βημάτων, η οποία περιλαμβάνει (Jones, Pierce & Hunter, 1988): 

την επισκόπηση του κειμένου για την εύρεση της δομής του, τον σχηματισμό 

υποθέσεων σχετικά με το πιθανό είδος δομής, την ανάγνωση του κειμένου με 

ταυτόχρονη παρακολούθηση της κατανόησης ώστε να επιβεβαιωθούν ή να 

απορριφθούν οι αρχικές υποθέσεις σε σχέση με το είδος της δομής του κειμένου, τη 

συμπλήρωση της συγκεκριμένης γραφικής αναπαράστασης που αντιστοιχεί στο είδος 

της βασικής δομής του αρχικού κειμένου και την περίληψη. Το τελευταίο στάδιο –

δηλαδή αυτό της περίληψης- δε χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας.  

     Τα παραπάνω βήματα της στρατηγικής μπορούν να διδαχτούν μέσω του μοντέλου 

της άμεσης διδασκαλίας των στρατηγικών, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω 

στάδια: παρουσίαση ενός προτύπου συμπληρωμένης γραφικής αναπαράστασης, 

μοντελοποίηση της διαδικασίας κατασκευής της γραφικής αναπαράστασης, παροχή 

διαδικαστικής γνώσης σε σχέση με τον σχεδιασμό της αναπαράστασης, καθοδήγηση 

των μαθητών σε σχέση με την όλη διαδικασία και παροχή άφθονων ευκαιριών για 

εξάσκηση.  

 

5.8. Διδασκαλία των γραφικών αναπαραστάσεων και ενίσχυση της περιληπτικής 

ικανότητας και της κατανόησης 

 

     Η χρήση της οργάνωσης του κειμένου και συγκεκριμένα η παράλληλη απόδοση 

του περιεχομένου και της δομής του κειμένου στην περίληψη αποτελεί μια 

αποτελεσματική στρατηγική περίληψης, που έχει σαν συνέπεια καλύτερες περιλήψεις 

από πλευράς οργάνωσης και κύριων ιδεών. Παρ’ όλα αυτά, τέτοια χρήση δε γίνεται 

ούτε από τους μαθητές με χαμηλό ούτε από αυτούς με υψηλό γλωσσικό επίπεδο 

(Johns & Paz, 1997). Μόνο οι ειδήμονες οργανώνουν τις κύριες ιδέες σύμφωνα με τη 
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δομή του κειμένου στις περιλήψεις τους. Αντίθετα, οι μαθητές δεν έχουν γενικά 

αντίληψη της ανώτατης ρητορικής δομής του κειμένου (περιγραφικής, αιτίας-

αποτελέσματος, κ.λπ.) ώστε να μπορέσουν να οργανώσουν τις κύριες ιδέες του 

κειμένου βάσει αυτής της δομής στην περίληψή τους.  

     Για τους παραπάνω λόγους, δηλαδή την παραγωγή καλύτερων περιλήψεων και την 

ενίσχυση της κατανόησης έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο η διδασκαλία της 

στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων ή της δομής του κειμένου. Στη 

διδασκαλία αυτή των γραφικών αναπαραστάσεων, οι γραφικές αναπαραστάσεις 

αποτελούν το πρώτο στάδιο επεξεργασίας του κειμένου –αυτό της οργάνωσης των 

πληροφοριών- ενώ η περίληψη αποτελεί το στάδιο της περαιτέρω επεξεργασίας και 

βαθύτερης κατανόησης των πληροφοριών. Οι δύο στρατηγικές χρησιμοποιούνται σε 

συνδυασμό επειδή θεωρείται ότι το στάδιο της οργάνωσης των πληροφοριών μέσω 

των γραφικών αναπαραστάσεων ενισχύει την μετέπειτα επεξεργασία του κειμένου 

και οδηγεί σε μία περίληψη που διακρίνεται από μεγαλύτερη οργάνωση και συνοχή.  

     Παράλληλα, οι δύο στρατηγικές, δηλαδή η περίληψη και οι γραφικές 

αναπαραστάσεις μπορούν να διδαχτούν σε συνδυασμό ώστε να διερευνηθεί η 

επίδραση του συνδυασμού αυτού στην κατανόηση. Συγκεκριμένες έρευνες στη 

μητρική γλώσσα καταδεικνύουν τη βελτίωση στην κατανόηση, μέσω της 

συνδυασμένης διδασκαλίας της περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων 

(Armbruster et al., 1987. Bean, Singer, Sorter & Frazee, 1986. Chang et al., 2002). 

Από την έρευνα των Bean, Singer, Sorter και Frazee (1986) βγαίνει το συμπέρασμα 

ότι ο συνδυασμός της διδασκαλίας στην περίληψη και στις γραφικές αναπαραστάσεις 

είναι περισσότερο αποτελεσματικός για την εκμάθηση περιεχομένου, σε σύγκριση με 

τη διδασκαλία που εστιάζει μόνο σε γραφικές αναπαραστάσεις ή σε συμπλήρωση 

διαγραμμάτων. Επίσης, από τις έρευνες των Balajthy και Weisberg (Balajthy & 

Weisberg, 1988. Balajthy & Weisberg, 1990. Weisberg και Balajthy, 1989), φαίνεται 

ότι οι γραφικές αναπαραστάσεις είναι πιο αποτελεσματικές για την ενίσχυση της 

κατανόησης όταν χρησιμοποιούνται ως ένα τμήμα της διδασκαλίας της περίληψης. 

Ένα συμπέρασμα από τις παραπάνω έρευνες το οποίο αφορά τα επίπεδα της 

αναγνωστικής ικανότητας τα οποία ωφελούνται περισσότερο από τη συνδυασμένη 

διδασκαλία των δύο αυτών στρατηγικών είναι το εξής: το χαμηλό επίπεδο 

αναγνωστικής ικανότητας που εκπαιδεύτηκε στην αναγνώριση της δομής του 

κειμένου βελτιώθηκε μόνο ως προς την ποιότητα των γραφικών αναπαραστάσεων 

που χρειάστηκε να συμπληρώσει αλλά όχι ως προς την περιληπτική του ικανότητα 
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(Balajthy & Weisberg, 1990). Το αποτέλεσμα αυτό πιθανώς σημαίνει ότι η 

εκπαίδευση στις γραφικές αναπαραστάσεις μπορεί να αντισταθμίσει την επίδραση 

του χαμηλού επιπέδου αναγνωστικής ικανότητας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους 

αναγνώστες αυτούς. Αντίθετα, η περίληψη αποτελεί μια πιο περίπλοκη διαδικασία 

που ξεπερνά τις ικανότητες του χαμηλού επιπέδου αναγνωστικής ικανότητας.  

     Ένα άλλο αποτέλεσμα που συνηγορεί στην αποτελεσματικότητα του συνδυασμού 

των στρατηγικών της δομής του κειμένου και της περίληψης είναι ότι η διδασκαλία 

της δομής του κειμένου φαίνεται ότι ενισχύει την κατανόηση όταν ο έλεγχος της 

κατανόησης γίνεται μέσω τρόπων που ενισχύουν την επεξεργασία των πληροφοριών. 

Ένας τέτοιος τρόπος που οδηγεί σε βαθύτερη επεξεργασία του κειμένου είναι η 

περίληψη αλλά όχι το τεστ πολλαπλών επιλογών (Pearson & Fielding, 1991).  

     Τα θετικά αποτελέσματα της διδασκαλίας των γραφικών αναπαραστάσεων ως 

προς την περίληψη μπορούν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση της 

μεταβίβασης από τη μία στρατηγική στην άλλη. Αυτό συμβαίνει γιατί τα άτομα που 

διδάσκονται τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων οργανώνουν με 

καλύτερο τρόπο τις πληροφορίες στις περιλήψεις τους, τονίζοντας τις συνδέσεις 

μεταξύ των ιδεών και παράγοντας τελικά καλύτερες περιλήψεις. Τα περισσότερα 

αποτελέσματα που έχουμε όμως σε σχέση με τον συνδυασμό των δύο αυτών 

στρατηγικών αφορούν τη μητρική γλώσσα και μικρότερες ηλικίες μαθητών. Σε 

σχετική έρευνα με μαθητές Γυμνασίου φάνηκε ότι οι μαθητές που εκπαιδεύτηκαν 

στην αναγνώριση διαφόρων ειδών δομής στη μητρική τους γλώσσα είχαν στατιστικά 

σημαντική καλύτερη επίδοση στη δοκιμασία της περίληψης μετά το τέλος της 

διδασκαλίας (Russell, 2005). Επίσης, σε έρευνα κατά την οποία διδάχτηκαν τρεις 

διαφορετικές μέθοδοι σχεδιασμού εννοιολογικού χάρτη σε μαθητές δημοτικού 

φάνηκε ότι οι δύο από τις τρεις μεθόδους (διόρθωσης του χάρτη και σταδιακής 

απόσυρσης της βοήθειας από τον καθηγητή) οδήγησαν σε ενίσχυση της κατανόησης 

και των περιληπτικών ικανοτήτων των μαθητών (Chang, Sung και Chen, 2002). 

Τέλος, όσον αφορά τη συνδυασμένη χρήση των δύο αυτών στρατηγικών στην ξένη 

γλώσσα, έρευνα με φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας έδειξε ότι η διδασκαλία 

στη στρατηγική του γνωστικού χάρτη οδήγησε σε ανώτερης ποιότητας περίληψης 

από τη διδασκαλία στη στρατηγική της υπογράμμισης του κειμένου (Amer, 1994). 
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5.9. Συμπεράσματα 

 

     Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη διδασκαλία των στρατηγικών, 

προκύπτουν τα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό 

ενός προγράμματος διδακτικής παρέμβασης. Τέτοια κριτήρια, τα οποία λήφθηκαν 

υπόψη κατά τον σχεδιασμό της παρούσας παρέμβασης, είναι το κριτήριο της ρητής 

διδασκαλίας, με την παράλληλη προσθήκη μεταγνωστικών στοιχείων για τον έλεγχο 

και την αξιολόγηση της επίδοσης στις στρατηγικές και η σύνδεση των στρατηγικών 

της περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων με μία συγκεκριμένη δεξιότητα –

αυτή της κατανόησης. Η διδασκαλία των στρατηγικών δεν ενσωματώθηκε στο 

κανονικό πρόγραμμα γλωσσικής εκμάθησης γιατί αυτό δεν ήταν εφικτό, αλλά 

δόθηκαν εξωτερικά κίνητρα με τη μορφή βαθμών για την ενίσχυση της μάθησης. Τα 

κίνητρα αυτά στόχευαν στην περισσότερο ενεργή και συνειδητή συμμετοχή των 

φοιτητών στο πρόγραμμα. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν τα βήματα του μοντέλου της 

ρητής και άμεσης διδασκαλίας των στρατηγικών, τα οποία περιγράφηκαν σε σχέση 

και με τις δύο στρατηγικές. Από την παρέμβαση στην περίληψη και στις γραφικές 

αναπαραστάσεις αναμένεται να προκύψουν συμπεράσματα σε σχέση με την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν τις δύο 

στρατηγικές. 
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Κεφάλαιο 6
ο 

 

Επίδραση του γλωσσικού επιπέδου στην επίδοση στις στρατηγικές 

 

     Στις παρακάτω ενότητες θα περιγραφεί ο ρόλος του γλωσσικού επιπέδου στην 

ξένη γλώσσα, αρχικά ως παράγοντας που μπορεί να έχει θετική ή αρνητική επίδραση 

στη χρήση των στρατηγικών κατανόησης και στη συνέχεια ως παράγοντας που 

μπορεί να επιδράσει στην εφαρμογή της στρατηγικής της περίληψης και των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Μέσω της ανασκόπησης της σχετικής 

βιβλιογραφίας, στόχος είναι να διαφανεί αν αναμένουμε κάποια διαφοροποίηση ως 

προς τα γλωσσικά επίπεδα που τυχόν θα ωφεληθούν από τη συγκεκριμένη διδακτική 

παρέμβαση. Ο λόγος είναι ότι η διερεύνηση της επίδρασης του γλωσσικού επιπέδου 

των φοιτητών στην επίδοσή τους στις στρατηγικές της περίληψης και των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου αποτέλεσε έναν από τους ερευνητικούς στόχους 

της παρούσας έρευνας.  

 

6. Ορισμός του γλωσσικού επιπέδου στην ξένη γλώσσα 

 

     Στην παρακάτω ενότητα θα γίνει η επισκόπηση των στοιχείων εκείνων του 

γλωσσικού επιπέδου που παρεμποδίζουν ή συμβάλλουν στην κατανόηση στην ξένη 

γλώσσα. Παράλληλα, θα γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες έρευνες που εστιάζουν 

στην επίδραση του γλωσσικού επιπέδου στη χρήση των στρατηγικών κατανόησης 

στην ξένη γλώσσα. Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 1.3, με τον όρο «γλωσσικό 

επίπεδο», αναφερόμαστε «στα διάφορα στάδια γλωσσικής εκμάθησης που επιτρέπουν 

στους μαθητές να λειτουργήσουν με όλο και περισσότερη αποτελεσματικότητα στην 

ξένη γλώσσα. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, οι μαθητές συνήθως διακρίνονται σε 

αρχάριους, μεσαίους και προχωρημένους» (Psaltou-Joycey, 2010, σελ. 86). 

 

6.1. Σημασία του γλωσσικού επιπέδου στην ξένη γλώσσα για την κατανόηση και 

τη χρήση στρατηγικών κατανόησης 

 

     Η συμβολή του γλωσσικού επιπέδου στην ανάγνωση και στην κατανόηση στην 

ξένη γλώσσα είναι σημαντική. Ο λόγος είναι ότι το γλωσσικό επίπεδο μπορεί να 
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διευκολύνει ή να δυσχεράνει τις παραπάνω διαδικασίες. Γενικά, οι διαδικασίες της 

ανάγνωσης και της κατανόησης στην ξένη γλώσσα μπορεί να αποδειχτούν 

προβληματικές, με πολλούς πιθανούς παράγοντες αποτυχίας, οι οποίοι είναι δύσκολο 

να εντοπιστούν (Eskey, 1988. McDonough, 1995). Τα προβλήματα στην κατανόηση 

μπορεί να προέρχονται από διάφορους τομείς, όπως π.χ. την ανεπάρκεια στις 

γλωσσικές δεξιότητες. Ο τομέας των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι όμως πολύ 

σημαντικός (Eskey, 1988), εφόσον η κατανόηση του κειμένου έχει βρεθεί να 

συνδέεται με το γενικότερο γλωσσικό υπόβαθρο των αναγνωστών. Σύμφωνα με 

αποτελέσματα σχετικών ερευνών (βλ. Devine, 1988) η σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

της επίδοσης στην Αγγλική γλώσσα και της κατανόησης κειμένου καθιστά το 

γλωσσικό επίπεδο ως έναν σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα της αναγνωστικής 

ικανότητας στην ξένη γλώσσα.  

     Παράλληλα, το γλωσσικό επίπεδο αποτελεί έναν παράγοντα ο οποίος μπορεί να 

διευκολύνει τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών κατανόησης ή, αντίθετα, να 

λειτουργήσει ανασταλτικά ως προς αυτήν. Για τους μαθητές με χαμηλό γλωσσικό 

επίπεδο, οι ακατάλληλες αυτές στρατηγικές βασίζονται στην απόπειρα ερμηνείας του 

νοήματος μεμονωμένων λέξεων και όχι στην κατανόηση του συνολικού νοήματος του 

κειμένου (Block, 1986. Clarke, 1980. Cziko, 1978. 1980. Hardin, 2001. Hosenfeld, 

1977). Αντίθετα, οι μαθητές με υψηλότερο γλωσσικό επίπεδο συνδυάζουν κατά την 

ανάγνωση στρατηγικές κατώτερου τύπου με στρατηγικές υψηλότερης 

πολυπλοκότητας, διαφέρουν δηλαδή ως προς την ποιότητα των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούν. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές αυτοί βασίζονται στην 

πρότερή τους γνώση, στην προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων, στη διατύπωση 

προβλέψεων σε σχέση με το νόημα του κειμένου και γενικότερα στη δημιουργία 

νοήματος. Από την έρευνα της Block (1986) προέκυψε ότι υπάρχει διαφοροποίηση 

και ανάμεσα στους μαθητές με ένα χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο ως προς τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν, με τους αποτελεσματικότερους αναγνώστες να 

χρησιμοποιούν γενικές στρατηγικές ανάγνωσης. Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγονται 

ο εντοπισμός της δομής και των κύριων ιδεών του κειμένου, στρατηγικές οι οποίες 

συνδέονται με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

     Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το χαμηλό γλωσσικό επίπεδο αποτελεί έναν 

σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για τη χρήση στρατηγικών κατανόησης. Αυτό 

συμβαίνει ακόμα και για τα άτομα που διακρίνονται από ένα υψηλό επίπεδο 

αναγνωστικής ικανότητας στη μητρική τους γλώσσα. Ο λόγος είναι ότι ενώ, όσον 
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αφορά την ανάγνωση στη μητρική τους γλώσσα, οι αποτελεσματικοί και οι μη 

αποτελεσματικοί αναγνώστες διαφοροποιούνται ως προς το είδος των στρατηγικών 

που χρησιμοποιούν, με τους πρώτους να εστιάζουν περισσότερο στη δημιουργία 

νοήματος, η διαφοροποίηση αυτή στις στρατηγικές δεν ισχύει σε σχέση με την ξένη 

γλώσσα. Ο λόγος είναι ότι το είδος των στρατηγικών που χρησιμοποιούν και τα δύο 

είδη αναγνωστών για την ανάγνωση των κειμένων στην ξένη γλώσσα βασίζεται στις 

λεξιλογικές και συντακτικές ενδείξεις για την αποκωδικοποίηση του νοήματος 

(Clarke, 1980). Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι το είδος των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούν οι αναγνώστες στην ξένη γλώσσα δε συνδέεται τόσο με το αρχικό 

επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας στη μητρική τους γλώσσα, όσο με το γλωσσικό 

τους επίπεδο στην ξένη γλώσσα (Cziko, 1978. 1980). 

     Ένα ζήτημα που σχετίζεται με τη σημασία του γλωσσικού επιπέδου στην 

εφαρμογή των στρατηγικών και με τη δυνατότητα μεταβίβασης των στρατηγικών από 

τη μητρική στην ξένη γλώσσα είναι κατά πόσο υπάρχει ένα γενικό επίπεδο 

γλωσσικής ικανότητας ή αλλιώς ένα «κατώφλι» (Linguistic Threshold Hypothesis, 

σύμφωνα με Bernhardt, 2000 στον Phakiti, 2006), το οποίο διευκολύνει ή δυσχεραίνει 

την εφαρμογή των στρατηγικών και τη μεταβίβασή τους σε άλλες στρατηγικές ή σε 

άλλα μαθησιακά πλαίσια. Σύμφωνα και με τα παραπάνω, το γλωσσικό επίπεδο στην 

ξένη γλώσσα αποτελεί σημαντικότερο παράγοντα για την αναγνωστική επίδοση από 

την ικανότητα ανάγνωσης στη μητρική γλώσσα (Bernhardt & Kamil, 1995). Ιδιαίτερα 

για τα άτομα με χαμηλό γλωσσικό επίπεδο διαπιστώνεται ότι το επίπεδο αυτό 

αποτελεί έναν πολύ ισχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα για την κατανόηση, από την 

ικανότητα ανάγνωσης στη μητρική γλώσσα (Bossers, 1991). Τέλος, όταν η ανάγνωση 

αποσκοπεί στη δημιουργία νοήματος και όχι π.χ. στον εντοπισμό συγκεκριμένων 

πληροφοριών του κειμένου, το γλωσσικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό 

προβλεπτικό παράγοντα της αναγνωστικής επίδοσης (Taillefer, 1996). Αυτό σημαίνει 

ότι για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε μία γλωσσική δοκιμασία που αποσκοπεί 

στη δημιουργία νοήματος, οι αναγνώστες πρέπει να διαθέτουν ένα υψηλότερο 

γλωσσικό επίπεδο. 

     Από την τελευταία επισήμανση σε σχέση με τη σύνδεση μεταξύ γλωσσικού 

επιπέδου και απαιτήσεων της γλωσσικής δοκιμασίας προκύπτει ότι το επίπεδο 

γλωσσικής ικανότητας το οποίο χρειάζεται κάθε φορά για την εφαρμογή και 

μεταβίβαση των στρατηγικών δεν αποτελεί σταθερό παράγοντα. Αντίθετα, είναι 

συνάρτηση της σχέσης μεταξύ διαφόρων μεταβλητών, όπως είναι η ηλικία των 
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μαθητών, οι αναγνωστικές τους ικανότητες, η δυσκολία των εκάστοτε έργων και το 

μαθησιακό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι μία δυσκολότερη γλωσσική δοκιμασία μπορεί 

να απαιτεί ένα υψηλότερο γλωσσικό επίπεδο (Alderson, 2000). Αν δεχτούμε την 

ύπαρξη ενός τέτοιου γλωσσικού επιπέδου ως αναγκαία, τότε για τους μαθητές της 

ξένης γλώσσας που δεν το διαθέτουν, η αναγνωστική διαδικασία βραχυκυκλώνεται 

και οι τελευταίοι αναγκάζονται να καταφύγουν σε κατωτέρου επιπέδου στρατηγικές 

(Clarke, 1980). Σύμφωνα με άλλους βέβαια ερευνητές, το γλωσσικό επίπεδο στην 

ξένη γλώσσα δε θεωρείται τόσο καθοριστικό για τη χρήση των στρατηγικών, όσο το 

επίπεδο της χρήσης των στρατηγικών στη μητρική γλώσσα (Hardin, 2001). Στη 

συγκεκριμένη έρευνα βρέθηκε ότι οι μαθητές μεταβίβασαν τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιούσαν από τη μία γλώσσα στην άλλη (Ισπανική-Αγγλική) -ασχέτως 

γλωσσικού επιπέδου. Διέφεραν όμως ως προς την ποιότητα των στρατηγικών που 

χρησιμοποίησαν, όπως ειπώθηκε και παραπάνω. 

     Ένας παράγοντας που συνδέεται με το γλωσσικό επίπεδο είναι το μέγεθος του 

λεξιλογίου των μαθητών. Η σημασία της γνώσης του λεξιλογίου για την κατανόηση 

είναι μεγάλη και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η σχέση μεταξύ χρήσης του 

λεξιλογίου και κατανόησης είναι αμοιβαία (Perfetti, Landi, & Oakhill, 2005). Για να 

φτάσουμε σε επίπεδο αυτοματοποίησης των στρατηγικών, οι μαθητές πρέπει να 

διδάσκονται κείμενα στα οποία να μπορούν να ανασύρουν με ευκολία τη σημασία 

των λέξεων. Ο λόγος είναι ότι στην περίπτωση των μαθητών της ξένης γλώσσας τα 

προβλήματα σε κατώτερα επίπεδα κατανόησης (όπως της αναγνώρισης του νοήματος 

των λέξεων) μπορεί να εμποδίσουν την εφαρμογή διαδικασιών ανώτερου επιπέδου 

και κατά συνέπεια τη δημιουργία νοήματος. 

     Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ένα σημαντικό μειονέκτημα των μαθητών με 

χαμηλό επίπεδο στην ξένη γλώσσα είναι η ελλιπής τους γνώση σε σχέση με τις 

συντακτικές δομές και το λεξιλόγιο. Η ελλιπής αυτή γνώση μπορεί να τους οδηγήσει 

στο να αγνοήσουν τις γλωσσολογικές ενδείξεις του κειμένου και να βασιστούν 

υπερβολικά στα γνωστικά τους σχήματα, να μην εφαρμόσουν δηλαδή τις στρατηγικές 

ενός επιδέξιου αναγνώστη για τη δημιουργία νοήματος (Carrell, 1988). Οι επιδέξιοι 

αναγνώστες χρησιμοποιούν τις κατάλληλες στρατηγικές για τη δημιουργία ακριβούς 

νοήματος. Οι στρατηγικές αυτές τους επιτρέπουν να λαμβάνουν υπόψη τους 

περιορισμούς των συμφραζομένων για να ερμηνεύσουν τη σύνταξη, τη σημασία και 

την οργάνωση του λόγου (Cziko, 1978 στο Devine, 1988). Η βελτίωση του 

γλωσσικού επιπέδου οδηγεί σε πιο αποτελεσματική αναγνωστική συμπεριφορά όσον 
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αφορά στη χρήση στρατηγικών που αξιοποιούν τις σημασιολογικές ενδείξεις και τους 

περιορισμούς των συμφραζομένων.  

     Ενώ, όπως αναλύθηκε πιο πάνω, το γλωσσικό επίπεδο είναι σημαντικός 

παράγοντας, ο οποίος μπορεί να παρεμποδίσει τη χρήση κατάλληλων και 

αποτελεσματικών στρατηγικών, από την άλλη η ίδια η χρήση των στρατηγικών και η 

γνώση σε σχέση με την αποτελεσματική τους χρήση μπορεί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας (Psaltou-Joycey, 2010, σελ. 86) και των 

διαφόρων τομέων που συνδέονται με αυτήν. Όπως προέκυψε από την έρευνα της 

Kern (1989), η διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης οδήγησε -ιδιαίτερα το 

χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο- στην ενίσχυση της ικανότητας κατανόησης. Στην 

έρευνα αυτή, ανάμεσα στις στρατηγικές που διδάχτηκαν, ήταν και στρατηγικές που 

στόχευαν στην οργάνωση των πληροφοριών του κειμένου, στην κατανόηση του 

κεντρικού νοήματος και στη διεξοδική κατανόηση του κειμένου. Ένα επιπλέον 

συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι ο λόγος που τα άτομα του μεσαίου και του 

ανώτερου γλωσσικού επιπέδου δεν ωφελήθηκαν ιδιαίτερα είναι επειδή μπορεί να 

μεταβίβασαν τις στρατηγικές τις οποίες ήδη διέθεταν στη μητρική τους γλώσσα. 

Παρόμοια, στην έρευνα της Σαραφιανού (2013) διαπιστώθηκε ότι η παρέμβαση σε 

στρατηγικές μάθησης ήταν αποτελεσματική ακόμα και για τους μαθητές με χαμηλό 

γλωσσικό επίπεδο στο μάθημα της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Η 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης διαφάνηκε από την αύξηση στη συνολική 

χρήση των στρατηγικών καθώς και στις συγκεκριμένες στρατηγικές τις οποίες 

διδάχτηκαν.  

     Σε άλλες περιπτώσεις (Ikeda & Takeuchi, 2003. Ikeda & Takeuchi, 2006), το 

υψηλότερο γλωσσικό επίπεδο είναι αυτό που βελτιώθηκε μέσω της διδασκαλίας. Στις 

έρευνες αυτές, το υψηλότερο γλωσσικό επίπεδο βελτιώθηκε ως προς τη συχνότητα 

χρήσης και τον αριθμό των στρατηγικών κατανόησης που χρησιμοποίησε (Ikeda & 

Takeuchi, 2003) καθώς και ως προς τον κατάλληλο συνδυασμό των στρατηγικών 

ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων (Ikeda & Takeuchi, 2006). Αντίθετα, για τα 

άτομα με χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο, η διδασκαλία των στρατηγικών δε συνέβαλε 

στη μεταβολή της συχνότητας χρήσης των στρατηγικών (Ikeda & Takeuchi, 2003). 

Μία πιθανή αιτία είναι ότι οι στρατηγικές που διδάχτηκαν ήταν ανώτερου τύπου, 

στόχευαν δηλαδή στην κατανόηση των κύριων ιδεών του κειμένου. Κατά συνέπεια 

ήταν εκτός των αναγνωστικών δυνατοτήτων των φοιτητών με χαμηλότερο γλωσσικό 

επίπεδο. Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης έρευνας υποδηλώνει ότι το είδος των 
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στρατηγικών που διδάσκεται πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με το γλωσσικό 

επίπεδο των μαθητών. 

 

6.2. Επίδραση του γλωσσικού επιπέδου στην ικανότητα περίληψης 

 

     Συγκεκριμένες έρευνες έχουν δείξει ότι ο παράγοντας του γλωσσικού επιπέδου 

είναι σημαντικός για την επίδοση στην απαιτητική δοκιμασία της περίληψης. Ένα 

επαρκές γλωσσικό επίπεδο αποτελεί την προϋπόθεση για να μπορέσουν να 

εφαρμοστούν οι ικανότητες της περιληπτικής απόδοσης του κειμένου και επηρεάζει 

συγχρόνως τη διαδικασία και την ποιότητα της περίληψης (Cohen, 1988). Οι 

ικανότητες περιληπτικής απόδοσης του κειμένου, οι οποίες επηρεάζονται από ένα 

ανεπαρκές γλωσσικό επίπεδο, είναι η κατανόηση του κειμένου και ο 

μετασχηματισμός του νοήματος στον γραπτό λόγο (Kirkland & Saunders, 1991). 

Γενικά, έχει διαπιστωθεί ότι το ανεπαρκές γλωσσικό επίπεδο θεωρείται ο πιο 

σημαντικός παράγοντας δυσκολίας για τους μαθητές της ξένης γλώσσας σε σχέση με 

την απαιτητική διαδικασία της περίληψης (Kirkland & Saunders, 1991). Άλλες πάλι 

φορές το επίπεδο δυσκολίας του αρχικού κειμένου μπορεί να έχει μεγαλύτερη 

επίδραση για την περίληψη του κειμένου από το γλωσσικό επίπεδο (Hatzitheodorou, 

2005. Yu, 2009). 

     Τα γλωσσικά ελλείμματα των μαθητών της ξένης γλώσσας, τα οποία ενδέχεται να 

δυσχεράνουν τη διαδικασία της περίληψης (Kirkland & Saunders, 1991), μπορούν να 

σημειωθούν σε σχέση με οποιαδήποτε από τις τρεις γνωστικές διαδικασίες της 

περίληψης. Οι διαδικασίες αυτές αφορούν την κατανόηση, τη συμπύκνωση του 

νοήματος ή την παραγωγή της περίληψης. Τα προβλήματα στο στάδιο της 

κατανόησης μπορεί να σχετίζονται με την αδυναμία αναπαραγωγής ή συσχέτισης των 

κύριων ιδεών. Τα προβλήματα στο στάδιο της συμπύκνωσης μπορεί να συνδέονται με 

την αδυναμία επιλογής των κύριων ιδεών ή της εφαρμογής του κανόνα της 

γενίκευσης. Τέλος, τα προβλήματα που σχετίζονται με το στάδιο της παραγωγής της 

περίληψης, δηλαδή με την απόδοση του νοήματος στον γραπτό λόγο, μπορεί να 

συνδέονται με την αδυναμία εφαρμογής στρατηγικών σχεδιασμού, αναπαραγωγής και 

μετασχηματισμού των κύριων ιδεών στον γραπτό λόγο (Johns & Mayes, 1990).  

     Οι δυσκολίες στις διαδικασίες της περίληψης που περιγράφηκαν πιο πάνω θα 

μπορούσαν να αντισταθμιστούν από επαρκείς γλωσσικές δεξιότητες (ως προς το 

λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό) και από αντίστοιχες ικανότητες γραπτού 
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λόγου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η γνώση ενός ευρέως φάσματος λεξιλογίου (Baba, 

2009) και γραμματικών και συντακτικών δομών ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να 

παραφράσει το νόημα του αρχικού κειμένου στην περίληψη. Η δεξιότητα της 

παράφρασης θεωρείται πολύ σημαντική για τη διαδικασία παραγωγής της περίληψης 

(Keck, 2006. Taylor, 1986) καθώς και γνώρισμα των καλύτερων περιλήψεων (Brown, 

Day & Jones, 1983. Mateos et al., 2008). Τυχόν αδυναμίες στους παραπάνω τομείς θα 

μπορούσαν επίσης να αντισταθμιστούν μέσω των κατάλληλων στρατηγικών. 

Παραδείγματος χάρη, διαπιστώθηκε ότι ο λόγος που το άγνωστο λεξιλόγιο δεν 

αποτέλεσε ιδιαίτερο εμπόδιο για την παραγωγή περίληψης (Yu, 2009) είναι γιατί οι 

φοιτητές μπόρεσαν να το παρακάμψουν, μέσω των κατάλληλων στρατηγικών. Τέλος, 

οι ικανότητες του γραπτού λόγου βοηθούν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τυχόν 

προβλήματα στο στάδιο παραγωγής της περίληψης. Τέτοια προβλήματα μπορούν να 

προκύψουν στη συγχώνευση των προτάσεων, στη συνοχή και στην οργάνωση της 

περίληψης καθώς και στον τρόπο απόδοσης του αρχικού νοήματος (Johns, & Mayes, 

1990).  

     Έχει διαπιστωθεί ότι τα προβλήματα που συνδέονται με το ανεπαρκές γλωσσικό 

επίπεδο γίνονται περισσότερο εμφανή στο στάδιο παραγωγής της περίληψης και όχι 

τόσο στο στάδιο της κατανόησης του κειμένου. Τα προβλήματα αυτά φαίνονται από 

την αδυναμία των μαθητών να εκφράσουν τα νοήματα με έναν πιο γενικό τρόπο, να 

συνδυάσουν τις πληροφορίες από διαφορετικά τμήματα του κειμένου και να 

επινοήσουν θεματικές προτάσεις που θα αποδίδουν μεγαλύτερα τμήματα του 

κειμένου (Johns & Mayes, 1990. Kim, 2001. Rivard, 2001). 

     Γενικά, τουλάχιστον όσον αφορά το στάδιο παραγωγής της περίληψης, φαίνεται 

ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα γλωσσικά επίπεδα. Αυτό συμβαίνει 

γιατί ακόμα και οι φοιτητές ανώτερου γλωσσικού επιπέδου αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες ως προς το είδος και την ποσότητα των μετασχηματισμών και την 

παράφραση του κειμένου. Ενώ, δηλαδή, θα περίμενε κανείς οι φοιτητές αυτοί να 

κατέχουν το απαιτούμενο λεξιλόγιο και τις συντακτικές δομές για τους απαραίτητους 

μετασχηματισμούς του κειμένου, αυτό δεν αποδεικνύεται στην πράξη (Johns & 

Mayes, 1990). Στη συγκεκριμένη έρευνα και οι φοιτητές με χαμηλό και αυτοί με 

υψηλό γλωσσικό επίπεδο αναπαρήγαγαν σε σημαντικό βαθμό αυτολεξεί το κείμενο. 

Επίσης, πολύ λίγες περιπτώσεις συνδυασμού προτάσεων από διαφορετικές 

παραγράφους παρατηρήθηκαν και για τα δύο γλωσσικά επίπεδα ενώ και στην 

παραγωγή θεματικών προτάσεων για ολόκληρη την παράγραφο ή για μεγαλύτερα 
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τμήματα του κειμένου δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Το 

τελικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπήρξε μεγάλη διαφοροποίηση στον τρόπο που τα 

δύο γλωσσικά επίπεδα χειρίστηκαν τις ιδέες στις περιλήψεις τους. Σε άλλη έρευνα, 

(Cohen, 1988) βρέθηκε ότι ενώ η περίληψη απαιτεί τον συνδυασμό στρατηγικών 

κατανόησης και γραπτού λόγου, οι φοιτητές της ξένης γλώσσας χρησιμοποιούν πολύ 

περισσότερες στρατηγικές για την κατανόηση του κειμένου από ό,τι για την 

παραγωγή της περίληψης -γεγονός που φαίνεται από την προχειρότητα του τελικού 

προϊόντος. 

     Διαφοροποίηση ανάμεσα στα γλωσσικά επίπεδα σε σχέση με την περίληψη 

σημειώθηκε στους τομείς της γενικότερης περιληπτικής ικανότητας, της χρήσης 

στρατηγικών και της ποιότητας της περίληψης. Ως προς την περιληπτική ικανότητα, 

διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές υψηλότερου γλωσσικού επιπέδου παρήγαγαν σε γενικές 

γραμμές καλύτερες περιλήψεις, από τους φοιτητές μεσαίου επιπέδου (Cohen, 1988). 

Ως προς τη χρήση των στρατηγικών, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές υψηλότερου 

γλωσσικού επιπέδου έκαναν χρήση περισσότερων στρατηγικών για την παραγωγή 

της περίληψης, οι φοιτητές μεσαίου επιπέδου χρησιμοποίησαν λιγότερες και 

ακατάλληλες στρατηγικές, ενώ ο φοιτητής με το χαμηλότερο επίπεδο χρησιμοποίησε 

τις περισσότερες στρατηγικές -αλλά όχι με αποτελεσματικό τρόπο (Cohen, 1994). 

Τέλος, ως προς τον τελευταίο τομέα (της ποιότητας της περίληψης) υπήρξε 

διαφοροποίηση για τους φοιτητές με το υψηλότερο γλωσσικό επίπεδο (Johns & 

Mayes, 1990). Οι φοιτητές αυτοί διαφοροποιήθηκαν ως προς την ποιότητα της 

περίληψης καθώς συνδύασαν περισσότερες ιδέες από διαφορετικές προτάσεις μέσα 

στην ίδια παράγραφο. Παρ’ όλα αυτά, δε συνδύασαν προτάσεις από διαφορετικές 

παραγράφους ούτε επινόησαν θεματικές προτάσεις για ολόκληρη την παράγραφο.  

 

6.2.1. Η επίδραση του γλωσσικού επιπέδου των μαθητών στη διαμόρφωση των 

αποτελεσμάτων της παρέμβασης στην περίληψη 

 

     Στην παραπάνω ενότητα επισημάνθηκε η σημασία του γλωσσικού επιπέδου στην 

ξένη γλώσσα για την περίληψη. Από την επισκόπηση των ερευνών φάνηκε ότι γενικά 

χρειάζεται ένα υψηλότερο γλωσσικό επίπεδο για την περίληψη καθώς η 

συγκεκριμένη δοκιμασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Το παραπάνω αποδεικνύεται και 

από το γεγονός ότι η επίδοση των ατόμων που παράγουν περίληψη στη μητρική τους 

γλώσσα είναι καλύτερη από την αντίστοιχη επίδοση των ατόμων στην ξένη γλώσσα 
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(Delaney, 2008). Κατά συνέπεια, ένας τρόπος να αντισταθμίσουν οι μαθητές τα 

γλωσσικά τους ελλείμματα ως προς την περίληψη είναι μέσω της διδασκαλίας της ως 

στρατηγικής. Ενώ όμως η διδασκαλία της περίληψης έχει γενικά οφέλη, τα οφέλη 

αυτά δεν είναι σταθερά για συγκεκριμένα γλωσσικά επίπεδα. 

     Παρακάτω σχολιάζεται η επίδραση των διδακτικών παρεμβάσεων στην περίληψη 

σε σχέση με τα γλωσσικά επίπεδα των φοιτητών. Στην έρευνα της Delaney (2008) με 

φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, δε διαπιστώθηκε διαφοροποίηση της 

επίδοσης στην περίληψη ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο των φοιτητών (μεσαίο ή 

προχωρημένο). Στην έρευνα των Oded και Walters (2001) με φοιτητές του 

μαθήματος της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, χωρισμένους σε δύο γλωσσικά υπο-

επίπεδα, (χαμηλό προχωρημένο και υψηλό προχωρημένο), διαπιστώθηκε ότι και τα 

δύο γλωσσικά υπο-επίπεδα σημείωσαν καλύτερη επίδοση στη γνωστικά 

απαιτητικότερη δοκιμασία της περίληψης σε σύγκριση με τους φοιτητές που έκαναν 

λίστα με παραδείγματα. Το συμπέρασμα είναι ότι η βαθύτερη επεξεργασία στην 

οποία οδηγεί η δοκιμασία της περίληψης έχει σαν συνέπεια την καλύτερη επίδοση σε 

αυτή. 

     Στην έρευνα της Cordero-Ponce (2000) με φοιτητές της Γαλλικής ως ξένης 

γλώσσας που συμμετείχαν σε τμήμα μεσαίου γλωσσικού επιπέδου, βρέθηκε ότι η 

εκπαίδευση στη στρατηγική της περίληψης οδήγησε στη βελτίωση της περιληπτικής 

ικανότητας τα άτομα της πειραματικής ομάδας που διδάχτηκαν τη στρατηγική σε 

σύγκριση με τα άτομα της ομάδας ελέγχου. Προφανώς, η διδασκαλία στη στρατηγική 

της περίληψης αντιστάθμισε τα γλωσσικά ελλείμματα των ατόμων της πειραματικής 

ομάδας. Αντίθετα, τα άτομα της ομάδας ελέγχου δε βελτίωσαν την περιληπτική τους 

ικανότητα γιατί προφανώς δε διέθεταν ούτε τις στρατηγικές ούτε το απαραίτητο 

γλωσσικό επίπεδο για την παραγωγή περίληψης ανώτερου επιπέδου.  

     Στην έρευνα των Karbalaei και Rajyashree (2010), τα αποτελέσματα από τη 

διδασκαλία της στρατηγικής της περίληψης σε φοιτητές του τμήματος Αγγλικής 

Φιλολογίας έδειξαν ότι η παρέμβαση ωφέλησε και τα δύο γλωσσικά επίπεδα (υψηλό 

και χαμηλό) ως προς την ικανότητα περίληψης και την κατανόηση κειμένου. 
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6.3. Διαφοροποίηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης στις γραφικές 

αναπαραστάσεις σε σχέση με το γλωσσικό επίπεδο 

 

    Συγκεκριμένα ευρήματα για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο των 

μαθητών δεν υπάρχουν. Από τις έρευνες με διδασκαλία γραφικών αναπαραστάσεων 

στη μητρική γλώσσα προκύπτει ότι ιδιαίτερα το χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο 

ωφελείται από την εκπαίδευση στις γραφικές αναπαραστάσεις. Σε αυτές τις έρευνες, 

με διαφορετικά είδη γραφικών αναπαραστάσεων, βρέθηκε ότι τα άτομα με ένα 

χαμηλό επίπεδο αναγνωστικής ή λεκτικής ικανότητας, το οποίο παρεμποδίζει την 

κατανόηση περισσότερο πολύπλοκων κειμένων (π.χ. επιστημονικών κειμένων), είναι 

αυτά που ωφελούνται ιδιαίτερα από τη διδασκαλία των γραφικών αναπαραστάσεων 

ως προς την ενίσχυση της κατανόησής τους. Ο λόγος είναι ότι οι διαφόρων ειδών 

απεικονίσεις του κειμένου βοηθούν τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους 

στην ανώτερη δομή του κειμένου, δηλαδή στις κύριες ιδέες, έτσι ώστε να 

υπερπηδήσουν τα εμπόδια του άγνωστου λεξιλογίου ή της πολυπλοκότητας του 

κειμένου. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει κατά την επισκόπηση σχετικών ερευνών με 

διδασκαλία γνωστικών χαρτών (O’Donnell, Dansereau & Hall, 2002), διαγράμματος 

ροής (Geva, 1983) και με συνδυασμό γραφικών αναπαραστάσεων και περίληψης. 

Στις τελευταίες φάνηκε ότι ωφελήθηκε ιδιαίτερα η ομάδα με το χαμηλότερο επίπεδο 

αναγνωστικής ικανότητας (Balajthy & Weisberg, 1988. Balajthy & Weisberg, 1990. 

Weisberg & Balajthy, 1989).  

     Παρόμοια αποτελέσματα ως προς τα οφέλη που σημειώνονται για το χαμηλότερο 

γλωσσικό επίπεδο αναφέρονται και σε έρευνες με φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας. Κατά τις έρευνες αυτές το είδος των γραφικών αναπαραστάσεων που 

διδάχτηκε ήταν ο εννοιολογικός χάρτης. Αναλυτικότερα, στην έρευνα των Chularut 

και DeBacker (2004) βρέθηκε ότι η διδασκαλία της συγκεκριμένης στρατηγικής 

ενίσχυσε σε σημαντικό βαθμό την κατανόηση κειμένου κυρίως για τα άτομα με 

χαμηλό γλωσσικό επίπεδο. Σε άλλη έρευνα με διδασκαλία της ίδιας στρατηγικής 

επίσης βρέθηκε ότι ωφελήθηκαν κυρίως οι φοιτητές με χαμηλό γλωσσικό επίπεδο 

στην κατανόηση κειμένου (Liu, Chen & Chang, 2010). Παρ’ όλα αυτά, τα 

αποτελέσματα δεν είναι σταθερά ως προς το γλωσσικό επίπεδο που ωφελείται από 

την παρέμβαση στις γραφικές αναπαραστάσεις. Παραδείγματος χάρη, στην έρευνα 

του Chiang (2005) διαπιστώθηκε ότι η διδασκαλία της στρατηγικής ωφέλησε κυρίως 
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τα άτομα με υψηλότερο γλωσσικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα όμως αυτό πιθανώς 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα ίδια τα άτομα χρειάστηκε να σχεδιάσουν τον 

εννοιολογικό χάρτη. Τέλος, στην έρευνα των Khajavi και Ketabi (2012) τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η διδασκαλία της στρατηγικής του εννοιολογικού χάρτη 

είχε θετικά αποτελέσματα στην κατανόηση κειμένου για τους φοιτητές μεσαίου 

γλωσσικού επιπέδου, το οποίο ήταν το επίπεδο του μαθήματος της Αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας. Από τις παραπάνω έρευνες φαίνεται ότι, τουλάχιστον όσον αφορά στη 

στρατηγική του εννοιολογικού χάρτη, ένα είδος γραφικής αναπαράστασης, δεν 

μπορούμε να γενικεύσουμε ως προς το γλωσσικό επίπεδο των ατόμων που ωφελείται 

από την παρέμβαση. 

     Όσον αφορά στις γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου, το είδος των 

γραφικών αναπαραστάσεων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, δεν 

υπάρχουν γενικά αναφορές για την επίδραση της διδασκαλίας στη στρατηγική αυτή 

σε σχέση με τα γλωσσικά επίπεδα. Στην έρευνα της Jiang (2012), της μόνης έρευνας 

με διδασκαλία γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου στην οποία γίνεται 

αναφορά στα γλωσσικά επίπεδα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το γλωσσικό επίπεδο 

δεν αποτέλεσε παράγοντα ικανό να διαφοροποιήσει την επίδοση των ατόμων στην 

κατανόηση κειμένου. Στη συγκεκριμένη έρευνα βέβαια τα άτομα ήταν παρόμοιου 

γλωσσικού επιπέδου. Επίσης, το γλωσσικό επίπεδο δεν προσδιορίστηκε βάσει της 

επίδοσης των ατόμων σε γλωσσικό τεστ, αλλά ήταν το αρχικό επίπεδο του 

μαθήματος. 

 

6.4. Συμπεράσματα 

 

     Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε 

σχέση με τα γλωσσικά επίπεδα αφορούν τα εξής: εφόσον έχει αποδειχτεί ότι το 

χαμηλό γλωσσικό επίπεδο παρεμποδίζει την κατανόηση του συνολικού νοήματος του 

κειμένου και αποτελεί ισχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα για την επίδοση στην ξένη 

γλώσσα από τη χρήση των στρατηγικών, απομένει να διαπιστώσουμε κατά πόσο η 

επισήμανση αυτή ισχύει και στην περίπτωση της παρούσας έρευνας. Η συγκεκριμένη 

διαπίστωση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς και οι δύο στρατηγικές που διδάχτηκαν 

είναι ανώτερου επιπέδου, αποσκοπούν δηλαδή στη δημιουργία νοήματος. Ως προς τη 

στρατηγική της περίληψης, αναμένουμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι τομείς που  

δυσκολεύουν τους μαθητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας θα ισχύσουν και στην 
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παρούσα έρευνα. Οι συγκεκριμένοι αυτοί τομείς είναι η κατανόηση του κειμένου 

αλλά και ο μετασχηματισμός του νοήματος στον γραπτό λόγο. Για τον δεύτερο αυτό 

τομέα, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας θα δείξουν κατά πόσο τα άτομα που 

διδάχτηκαν την περίληψη συνάντησαν δυσκολίες στο να εκφράσουν το νόημα με 

έναν γενικότερο τρόπο, να επινοήσουν θεματικές προτάσεις και να παραφράσουν το 

αρχικό κείμενο ή αν τα άτομα με το υψηλότερο γλωσσικό επίπεδο διαφοροποιήθηκαν 

σε αυτούς τους τομείς. Όσον αφορά την εκπαίδευση στις γραφικές αναπαραστάσεις, 

το ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας θα επικεντρωθεί στο κατά πόσο η εκπαίδευση 

στις γραφικές αναπαραστάσεις ενίσχυσε κυρίως το χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο 

στην κατανόηση κειμένου. 
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Κεφάλαιο 7
ο 

 

Λογική της παρούσας έρευνας 

 

7. Στόχοι της παρούσας έρευνας 

 

     Ο κύριος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη συμβολή των 

γνωστικών στρατηγικών της περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου στη βελτίωση της κατανόησης του κειμένου. Σύμφωνα με τον Pintrich 

(1999), η περίληψη και η δημιουργία γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου 

ανήκουν στις στρατηγικές που οδηγούν σε βαθύτερη επεξεργασία του κειμένου. Πιο 

συγκεκριμένα, η περίληψη ανήκει στις στρατηγικές επεξεργασίας του υλικού ενώ η 

γραφική αναπαράσταση δομής κειμένου ανήκει στις στρατηγικές οργάνωσης του 

υλικού. Μέσω της χρήσης των συγκεκριμένων στρατηγικών, ο μαθητής ενισχύεται 

στην καλύτερη συγκράτηση και κατανόηση του υλικού.  

     Η παρούσα μελέτη έχει σαν στόχο να καλύψει το κενό που επισημαίνεται στη 

βιβλιογραφία λόγω των λιγοστών ερευνών με παρέμβαση στις γνωστικές στρατηγικές 

της περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου –και ιδιαίτερα σε 

φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Οι έρευνες αυτές είναι ακόμα πιο 

περιορισμένες όσον αφορά τους Έλληνες φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. 

Σύμφωνα και με τα ευρήματα που προκύπτουν από την καταγραφή των στρατηγικών 

που χρησιμοποιούνται από τους Έλληνες φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, η 

περίληψη -αν και αποτελεί μία πολύ σημαντική στρατηγική στο ακαδημαϊκό 

περιβάλλον- είναι ανάμεσα στις λιγότερο χρησιμοποιούμενες στρατηγικές (Psaltou-

Joycey & Kantaridou, 2009).  

     Συγχρόνως, η ανασκόπηση των ερευνών δείχνει ότι καμία έρευνα με διδασκαλία 

της περίληψης ως στρατηγικής και με άτομα Έλληνες φοιτητές της Αγγλικής ως 

ξένης γλώσσας δεν έχει διενεργηθεί μέχρι τώρα, όσο είμαστε τουλάχιστον σε θέση να 

γνωρίζουμε. Όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο, η πιο κοντινή στην παρούσα 

μελέτη είναι αυτή της Hatzitheodorou (2005), η οποία αφορούσε Έλληνες φοιτητές 

του τμήματος της Αγγλικής Φιλολογίας, ενώ η διδασκαλία της περίληψης βασίστηκε 

σε κείμενα επιχειρηματολογίας, τα οποία προσεγγίστηκαν από γλωσσολογική σκοπιά. 

Στην παρούσα έρευνα η περίληψη διδάχτηκε ως στρατηγική ενώ τα κείμενα που 
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χρησιμοποιήθηκαν ήταν πληροφοριακά-επεξηγηματικά. Αντίστοιχα, σε σχέση με τις 

γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου η πιο κοντινή έρευνα που έχει διεξαχθεί με 

μαθητές –όχι φοιτητές- της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας είναι αυτή των Pappa, 

Zafiropoulou, και Metallidou (2003), η οποία χρησιμοποίησε μια μορφή οπτικής 

απεικόνισης -συγκεκριμένα τη στρατηγική του γνωστικού χάρτη– με στόχο την 

εκμάθηση λεξιλογίου και όχι την κατανόηση κειμένου.  

     Εκτός από το ερευνητικό κενό σε σχέση με τις δύο παραπάνω στρατηγικές, η 

συγκεκριμένη μελέτη θέλησε να εξακριβώσει κατά πόσο ισχύουν τα ευρήματα 

προγενέστερων ερευνών σε σχέση με τις δύο στρατηγικές. Συγκεκριμένα, μέσω της 

διδασκαλίας της στρατηγικής της περίληψης, η παρούσα μελέτη θέλησε να 

διαπιστώσει κατά πόσο οι Έλληνες φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας 

ωφελήθηκαν στους τομείς οι οποίοι αποτελούν παράγοντα δυσκολίας στην παραγωγή 

της περίληψης ακόμα και για φοιτητές πανεπιστημίου. Επίσης, μέσω της διδασκαλίας 

των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου, η παρούσα μελέτη επιχείρησε να 

απαντήσει στο ερώτημα της ενδεχόμενης αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας των 

γραφικών αναπαραστάσεων στον τομέα της κατανόησης κειμένου -καθώς υπάρχουν 

λιγοστά δεδομένα που προκύπτουν σε σχέση με τον τομέα αυτόν. Τέλος, η 

διδασκαλία και των δύο στρατηγικών κατά την παρούσα έρευνα είχε μεγαλύτερη 

διάρκεια από αυτή αντίστοιχων ερευνών –συγκεκριμένα οκτώ ακαδημαϊκά δίωρα- 

σύμφωνα με τις υποδείξεις για την αναγκαιότητα περισσότερου χρόνου διδασκαλίας 

στις γραφικές αναπαραστάσεις (Jiang, 2007). 

 

7.1. Επιπλέον στόχοι της παρούσας έρευνας 

 

     Εκτός από τον κύριο στόχο της έρευνας, ο οποίος ήταν η διαπίστωση της 

ενδεχόμενης βελτίωσης στον τομέα της κατανόησης κειμένου μέσω της διδασκαλίας 

των δύο στρατηγικών, η παρούσα έρευνα είχε έναν αριθμό επιπλέον στόχων που 

συνδέονται άμεσα με τη διδασκαλία των στρατηγικών και οι οποίοι ήταν: η 

ενδεχόμενη βελτίωση στη χρήση των στρατηγικών της περίληψης και των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου μέσω της αντίστοιχης διδασκαλίας, η ενδεχόμενη 

μεταβίβαση της δεξιότητας που σχετίζεται με τη διδασκαλία της μιας στρατηγικής 

στην άλλη και η επίδραση του γλωσσικού επιπέδου και του παράγοντα της 

γλωσσομάθειας στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης. Οι λόγοι για 

τους οποίους αποφασίσαμε να διερευνήσουμε την επίδραση της μεταβίβασης της 
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μάθησης και του γλωσσικού επιπέδου παρουσιάστηκαν στις αντίστοιχες ενότητες 

(2.7. και 6.1.). Ο ρόλος του παράγοντα της γλωσσομάθειας, ο οποίος θεωρήθηκε 

επίσης σημαντικός για τους λόγους που περιγράφονται στην ενότητα 1.3, συνδέεται 

με την επίδραση που μπορεί να έχουν τα γλωσσικά επίπεδα για την κατανόηση και 

την εκμάθηση των στρατηγικών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ένα ανεπαρκές 

γλωσσικό επίπεδο θα μπορούσε να εμποδίσει την εκμάθηση και την εφαρμογή των 

στρατηγικών. Από την άλλη, η εφαρμογή των ίδιων των στρατηγικών θα μπορούσε 

να δράσει αντισταθμιστικά ως προς τα πιθανά γλωσσικά ελλείμματα των ατόμων.  

     Οι παραπάνω γενικότεροι στόχοι μπορούν να εκφραστούν με πιο συγκεκριμένο 

τρόπο ως εξής:  

1. Η διερεύνηση της συμβολής των γνωστικών στρατηγικών της περίληψης και των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου στη βελτίωση της συνολικής 

κατανόησης του κειμένου. Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να 

διαπιστώσουμε κατά πόσο μέσω της διδασκαλίας των δύο στρατηγικών μπορούμε να 

οδηγηθούμε στην ενίσχυση της συνολικής κατανόησης του κειμένου. 

2. Η διερεύνηση της συμβολής των γνωστικών στρατηγικών της περίληψης και των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου στη βελτίωση στη χρήση των δύο 

στρατηγικών. Συγκεκριμένα, θελήσαμε να εξετάσουμε κατά πόσο η διδασκαλία των 

δύο στρατηγικών οδήγησε σε βελτίωση στην εφαρμογή των στρατηγικών, όπως αυτή 

διαφαίνεται μέσω της συνολικής βαθμολογίας στις δύο στρατηγικές. 

3. Η διερεύνηση της συμβολής των γνωστικών στρατηγικών της περίληψης και των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου στη βελτίωση του συγκεκριμένου είδος 

κατανόησης που σχετίζεται με την παραγωγή περίληψης και τη συμπλήρωση των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με τη 

στρατηγική της περίληψης θέλαμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο υπάρχει ακριβής και 

πλήρης απόδοση των κύριων ιδεών του κειμένου. Αντίστοιχα, στην περίπτωση των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου, θελήσαμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο 

η διδασκαλία οδήγησε σε βελτίωση της κατανόησης της δομής του κειμένου. 

4. Η εξακρίβωση της συμβολής των γνωστικών στρατηγικών της περίληψης και της 

γραφικής αναπαράστασης δομής κειμένου στη βελτίωση της ποιότητας της 

περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Ο συγκεκριμένος 

στόχος σχετίζεται με την εξακρίβωση τυχόν βελτίωσης σε τομείς όπως η οργάνωση –

συνοχή, η παράφραση και η χρήση της γλώσσας στην περίληψη καθώς και η 

παράφραση και χρήση της γλώσσας στις γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου.  
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5. Η διαπίστωση τυχόν μεταβίβασης της μάθησης μεταξύ των ομάδων, δηλαδή το 

κατά πόσο και η ομάδα που διδάχτηκε τη μία από τις δύο στρατηγικές παρουσίασε 

βελτίωση στη στρατηγική την οποία δεν διδάχτηκε. 

6. Η διαπίστωση του ρόλου που έπαιξε ο παράγοντας της γλωσσομάθειας στην 

επίδοση των φοιτητών στις δύο γνωστικές στρατηγικές, το κατά πόσο δηλαδή η 

γλωσσομάθεια ενίσχυσε ή δυσχέρανε την επίδοση των φοιτητών. 

7. Η εξακρίβωση του ρόλου του γλωσσικού επιπέδου στην επίδοση των φοιτητών 

στις δύο γνωστικές στρατηγικές, δηλαδή κατά πόσο η παρέμβαση ήταν 

αποτελεσματική για όλα τα γλωσσικά επίπεδα ή όχι. 

 

7.2. Ερευνητικός σχεδιασμός  

 

     Για τη διερεύνηση των παραπάνω στόχων εφαρμόστηκε το κλασσικό πειραματικό 

σχέδιο των ερευνών παρέμβασης. Αυτό σημαίνει ότι για να διερευνηθούν οι πιθανές 

αλλαγές στην επίδοση των φοιτητών σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές καθώς και η 

επίδραση της διδασκαλίας σε σχέση με τις συγκεκριμένες στρατηγικές 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα η μέθοδος των επαναληπτικών μετρήσεων, 

κατά την οποία οι φοιτητές εξετάστηκαν στα ίδια τεστ κατά την αρχική και τελική 

φάση της εξέτασης. Στα τεστ αυτά της αρχικής και τελικής φάσης θελήσαμε να 

διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, δηλαδή την πιθανή 

επίδραση που είχε η διδασκαλία των στρατηγικών της περίληψης και της γραφικής 

αναπαράστασης δομής κειμένου στην επίδοση των φοιτητών. Συγχρόνως έγιναν 

μετρήσεις μεταξύ των ομάδων (πειραματική 1, πειραματική 2 και ομάδα ελέγχου) για 

να διαπιστωθεί ποια ομάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση στις δύο στρατηγικές 

καθώς και αν υπήρξε μεταβίβαση της μάθησης από τη μία στρατηγική στην άλλη. 

     Αν και στην έρευνα δεν ήταν δυνατό να ακολουθηθεί η διαδικασία της 

τυχαιοποίησης, θεωρήθηκε ότι ο μεγάλος αριθμός των φοιτητών που συμμετείχαν 

καθώς και ο χωρισμός τους σε τμήματα αλφαβητικά αποτελούσαν παράγοντες που 

προσέγγιζαν την διαδικασία τυχαιοποίησης. 

     Αναλυτικά η έρευνα διεξήχθη σε τρεις φάσεις: 

Α. Αρχική εξέταση: κατά την αρχική εξέταση οι φοιτητές / τριες όλων των ομάδων 

εξετάστηκαν με μια σειρά έργων που αφορούσαν:  

α. τη διερεύνηση του γλωσσικού τους επιπέδου ως προς την Αγγλική γλώσσα (με το 

Oxford Placement Test). 
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β. τη διερεύνηση της ικανότητάς τους για συγγραφή περίληψης. Για τον σκοπό αυτό 

δόθηκε κείμενο στην Αγγλική γλώσσα και ζητήθηκε από τους φοιτητές να κάνουν 

περίληψη του κειμένου. Επίσης ελέγχθηκε η κατανόηση του παραπάνω κειμένου 

μέσω τεστ πολλαπλών επιλογών που δόθηκε στους φοιτητές μετά το τέλος της 

περίληψης. 

γ. τη διερεύνηση της ικανότητάς τους για συμπλήρωση γραφικών αναπαραστάσεων 

δομής κειμένου. Για τον σκοπό αυτό δόθηκε κείμενο στην Αγγλική γλώσσα και 

ημιτελής γραφική αναπαράσταση δομής κειμένου και ζητήθηκε από τους φοιτητές να 

τη συμπληρώσουν. Σε δεύτερο στάδιο ελέγχθηκε η κατανόηση του παραπάνω 

κειμένου μέσω τεστ πολλαπλών επιλογών, το οποίο δόθηκε στους φοιτητές αφότου 

συμπλήρωσαν τη γραφική αναπαράσταση. 

Β. Παρέμβαση: η παρέμβαση αφορούσε τη διδασκαλία των στρατηγικών της 

περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. 

Γ. Τελική εξέταση: κατά την τελική εξέταση των ατόμων δόθηκαν τα ίδια έργα με 

αυτά της αρχικής εξέτασης για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη μεταβολή στην επίδοση 

των ατόμων που συμμετείχαν στην παρέμβαση. Χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια κείμενα 

με αυτά της αρχικής εξέτασης με το σκεπτικό ότι καθώς όλα τα κείμενα διαφέρουν ως 

προς τον βαθμό αναγνωστικής δυσκολίας θα ήταν δύσκολο να εξισωθούν 

διαφορετικά κείμενα και κατά συνέπεια να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα. 
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Κεφάλαιο 8
ο 

 

Μέθοδος 

 

8.1. Συμμετέχοντες 

 

     Στην έρευνα πήραν μέρος 491 φοιτητές. Από αυτούς 161 τοποθετήθηκαν στην 

πειραματική ομάδα 1 που διδάχτηκε τη στρατηγική της περίληψης, 169 στην 

πειραματική ομάδα 2 που διδάχτηκε τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων 

δομής κειμένου και 161 ανήκαν στην ομάδα ελέγχου. 

     Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την αρχική κατανομή των συμμετεχόντων κάθε 

ομάδας (πειραματικής ομάδας 1, πειραματικής ομάδας 2 και ομάδας ελέγχου) ανά 

τμήμα.  

 

Πίνακας 2: Συμμετέχοντες στην έρευνα παρέμβασης ανά τμήμα και ανά ομάδα 

 

 

Τμήμα                         Πειρ. Ομάδα 1             Πειρ. Ομάδα 2           Ομάδα Ελέγχου 

 

Οικ. Επιστ.                          79                                 66                                   75 

Οργ. Διοίκ. Επιχ.                39                                 62                                   49 

Λογ/Χρημ.                          43                                 34                                   37 

ΔΕΣ                                                                            7   

Σύνολο                              161                               169                                 161                                                               

 

 

     Οι συμμετέχοντες ήταν φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 

συγκεκριμένα των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και ΔΕΣ. Για να διασφαλιστεί η 

κατά το δυνατό εξίσωση μεταξύ των ομάδων αποφασίστηκε το μισό καθενός από τα 

παραπάνω τμήματα του πανεπιστημίου που συμμετείχε στην έρευνα να συμμετάσχει 

στην μία ή στην άλλη πειραματική ομάδα. Έτσι σε καθένα από τα παραπάνω τμήματα 

θα διδάσκονταν και οι δύο στρατηγικές. Η ομάδα ελέγχου συγκροτήθηκε από 
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φοιτητές / τριες που προέρχονταν από τα ίδια τμήματα του Α’ εξαμήνου της επόμενης 

ακαδημαϊκής χρονιάς. Στη συνέχεια, το τελικό δείγμα περιορίστηκε στα 470 άτομα, 

λόγω της κατάταξης των φοιτητών σε τρία γλωσσικά επίπεδα. Ο αριθμός των ατόμων 

για την κάθε ομάδα ήταν: πειραματική ομάδα 1 (n=156), πειραματική ομάδα 2 

(n=162) και ομάδα ελέγχου (n=152).  

 

8.2. Διαδικασία 

 

     Η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού 

έτους 2007-08 για τις δύο πειραματικές ομάδες και κατά τη διάρκεια του χειμερινού 

εξαμήνου 2008-09 για την ομάδα ελέγχου. Οι συμμετέχοντες φοιτητές / τριες στο 

πείραμα παρακολουθούσαν τα Αγγλικά του Β’ εξαμήνου με έμφαση στον 

Ακαδημαϊκό Γραπτό Λόγο ενώ για όλα τα τμήματα το βιβλίο ήταν το Writing for 

Academic Purposes in English (Rizouli, 2007). Για τις ανάγκες της έρευνας, δηλαδή 

τη διδασκαλία των δύο στρατηγικών, διδάχτηκε ειδικά διαμορφωμένο υλικό που 

εστίαζε στις συγκεκριμένες στρατηγικές. Κατά συνέπεια, για τους σκοπούς της 

έρευνας, το μάθημα των Αγγλικών διαμορφώθηκε ως εξής: αποφασίστηκε οι 

συμμετέχοντες στο πείραμα να διδαχτούν το υλικό της διδακτικής παρέμβασης και 

στη συνέχεια να συνεχίσουν με το βιβλίο Αγγλικών του Β’ εξαμήνου. Μετά το τέλος 

του προγράμματος, η κάθε ομάδα θα μπορούσε να παραλείψει εκείνα τα κομμάτια τα 

οποία είχε ήδη διδαχτεί και να συνεχίσει με το υπόλοιπο βιβλίο. 

     Η παρέμβαση στη διδασκαλία των στρατηγικών της περίληψης (για την 

πειραματική ομάδα 1) και των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου (για την 

πειραματική ομάδα 2) είχε διάρκεια 8 ακαδημαϊκά δίωρα. Για να εξασφαλιστεί η 

απρόσκοπτη συμμετοχή και παρακολούθηση των φοιτητών στα μαθήματα 

ανακοινώθηκε στην αρχή του εξαμήνου ότι, όσοι φοιτητές / τριες επέλεγαν, θα 

μπορούσαν να απαλλαγούν από την τελική γραπτή εξέταση στο μάθημα των 

Αγγλικών, εφόσον συμμετείχαν στα 8 μαθήματα της παρέμβασης (8 ακαδημαϊκά 

δίωρα), καθώς και σε όλα τα τεστ της τελικής εξέτασης. Στην περίπτωση αυτή, ο 

τελικός βαθμός τους θα διαμορφωνόταν σύμφωνα με την επίδοσή τους στα τρία τεστ 

της τελικής εξέτασης. Στους φοιτητές / τριες που δήλωσαν συμμετοχή επιτρεπόταν 

μόνο μια απουσία κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων. Οι φοιτητές / τριες που 

επέλεξαν αυτόν τον τρόπο, δηλαδή την υποχρεωτική παρακολούθηση του μαθήματος 

των Αγγλικών, ήταν αυτοί που στελέχωσαν την πειραματική ομάδα 1 και 2. Στην 
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ομάδα ελέγχου, η οποία συμμετείχε μόνο στα τρία τεστ της αρχικής και τελικής 

φάσης, αλλά δεν παρακολούθησε κάποιο υποχρεωτικό πρόγραμμα διδασκαλίας 

δόθηκε μία επιπλέον μονάδα στον τελικό βαθμό του μαθήματος των Αγγλικών (μόνο 

όμως στην περίπτωση που τα άτομα αυτής της ομάδας θα περνούσαν το μάθημα). Η 

επιπλέον αυτή μονάδα εξασφαλιζόταν από τη σοβαρή συμμετοχή των ατόμων της 

ομάδας ελέγχου στα τεστ και όχι από την επίδοσή τους σε αυτά.  

     Ένα κρίσιμο ζήτημα για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της έρευνας ήταν ο τρόπος 

διδασκαλίας των δύο πειραματικών ομάδων κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. 

Θεωρήθηκε ότι ο τρόπος διδασκαλίας έπρεπε να είναι όσο το δυνατό πιο 

ομοιόμορφος στα τμήματα που συνιστούσαν τις δύο ομάδες (πειραματική ομάδα 1 και 

2). Για να διασφαλιστεί ο ομοιόμορφος τρόπος διδασκαλίας, μία διδάσκουσα (η 

ερευνήτρια) δίδαξε τρία τμήματα (δύο στην πειραματική ομάδα 1 και ένα στην 

πειραματική ομάδα 2) ενώ δύο ακόμα διδάσκουσες (ένα μόνιμο μέλος ΕΕΔΙΠ Ι 

Αγγλικής και μία καθηγήτρια αποσπασμένη από τη μέση εκπαίδευση) δίδαξαν τα 

υπόλοιπα τρία τμήματα. Στα πρώτα τρία μαθήματα οι διδάσκουσες δούλευαν από 

σενάρια διδασκαλίας. Τα σενάρια διδασκαλίας αποτελούν μία καταγραφή όλων των 

βημάτων που θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι διδάσκουσες και έχει τη μορφή 

λεκτικού πρωτόκολλου. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκαν τα σενάρια διδασκαλίας 

ήταν για να διασφαλιστεί η ομοιομορφία του προγράμματος, όπως επισημάνθηκε και 

πιο πάνω και να αποφευχθούν τυχόν αποκλίσεις από αυτό. Στις συγκεκριμένες 

διδάσκουσες, εκτός από τα σενάρια διδασκαλίας, δόθηκαν σαφείς οδηγίες για τον 

τρόπο και τους στόχους της διδασκαλίας και επεξηγήθηκαν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ενός προγράμματος γνωστικής παρέμβασης. 

     Ένα πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας ήταν ο 

μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων σε κάποιες περιπτώσεις. Όπως φαίνεται και από τον 

Πίνακα 2, 79 φοιτητές οι οποίοι συμμετείχαν στην πειραματική ομάδα 1 από το τμήμα 

των Οικονομικών Επιστημών δεν ήταν ίσως ο ιδανικότερος αριθμός συμμετεχόντων 

σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης. Εκτός από πρακτικά προβλήματα που μπορεί να 

προκύψουν με τέτοιο αριθμό ατόμων, όπως συνωστισμός και διάσπαση της 

προσοχής, τα κίνητρα της συμμετοχής σε ένα τόσο μεγάλο ακροατήριο δεν είναι 

πάντα σταθερά. Για να εξασφαλιστεί λοιπόν η σοβαρή παρακολούθηση και να 

διατηρηθεί υψηλό το κίνητρο συμμετοχής, οι φοιτητές της κάθε πειραματικής ομάδας 

ήταν υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν και να επιστρέφουν στο τέλος κάθε μαθήματος 

φυλλάδιο ασκήσεων, στο οποίο εξασκούνταν σε τμήματα των στρατηγικών της 
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περίληψης ή της γραφικής αναπαράστασης δομής κειμένου ή στο σύνολο των 

στρατηγικών. Στην τελευταία περίπτωση και ανάλογα με το αν συμμετείχαν στη μία ή 

στην άλλη πειραματική ομάδα έπρεπε να γράψουν περίληψη ενός κειμένου ή να 

συμπληρώσουν τα κουτάκια της γραφικής αναπαράστασης.  

 

8.3. Παρέμβαση: τρόπος και υλικό διδασκαλίας στρατηγικών 

 

     Υπενθυμίζεται ότι η διδακτική παρέμβαση αφορούσε τη διεξαγωγή μαθημάτων 

κατά τα οποία διδασκόταν στους φοιτητές η χρήση μιας γνωστικής στρατηγικής (η 

περίληψη στους φοιτητές της πειραματικής ομάδας 1 και οι γραφικές αναπαραστάσεις 

δομής κειμένου στους φοιτητές της πειραματικής ομάδας 2). Η διδασκαλία έγινε στην 

Αγγλική γλώσσα ενώ μόνο τα εισαγωγικά φυλλάδια που δόθηκαν στους φοιτητές με 

οδηγίες για τη σύνταξη της περίληψης ή τη συμπλήρωση των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου ήταν στη μητρική γλώσσα των φοιτητών, δηλαδή 

στην Ελληνική. Επιπλέον, λόγω των διαφόρων γλωσσικών επιπέδων των φοιτητών, οι 

οδηγίες για τη συμπλήρωση των φυλλαδίων ασκήσεων –ιδιαίτερα των αρχικών- ήταν 

γραμμένες στα ελληνικά. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική γλώσσα στις 

παραπάνω περιπτώσεις ήταν ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν οι φοιτητές με 

σαφήνεια τι έπρεπε να κάνουν κατά την εκμάθηση και εφαρμογή των δύο 

στρατηγικών.  

     Τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρέμβαση ήταν πληροφοριακά-

επεξηγηματικά ενώ ο κύριος στόχος ήταν η βελτίωση της κατανόησης κειμένου στην 

Αγγλική γλώσσα. Ειδικά για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας αναπτύχθηκε 

διδακτικό υλικό από την ερευνήτρια, το οποίο αποτελούνταν από βοηθητικά 

φυλλάδια για την εκμάθηση της κάθε στρατηγικής και φυλλάδια ασκήσεων. Το υλικό 

αυτό –αλλά όχι τα κείμενα που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης- ήταν 

διαφορετικό για κάθε ομάδα (πειραματική 1 και 2). 

     Συγκεκριμένα, για τη διδασκαλία της περίληψης ακολουθήθηκαν τα μοντέλα των 

Friend (1994) και Chou Hare και Borchardt (1984), τα οποία βασίζονται στο μοντέλο 

της Day (1980) για τη διδασκαλία της περίληψης και στο θεωρητικό πλαίσιο της 

περίληψης των Kintsch & van Dijk (1978). Για τη διδασκαλία των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου χρησιμοποιήθηκε το ιεραρχικό μοντέλο 

απεικόνισης της δομής κειμένου των Meyer και Rice (1984). Τα ίδια κείμενα 

διδάχτηκαν και στις δύο πειραματικές ομάδες, επεξεργασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε 
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για μεν την πειραματική ομάδα 1 να διδάσκεται μέσω των κειμένων η στρατηγική της 

περίληψης ενώ για την πειραματική ομάδα 2 η στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Στο Παράρτημα 5 φαίνονται τα διαφορετικά 

φυλλάδια ασκήσεων που αναπτύχθηκαν για την κάθε πειραματική ομάδα βάσει του 

ίδιου αρχικού κειμένου καθώς και η γραφική αναπαράσταση που σχεδιάστηκε για την 

πειραματική ομάδα 2. 

     Τα οκτώ μαθήματα καθώς και τα βοηθητικά φυλλάδια σχεδιάστηκαν σύμφωνα με 

τα μοντέλα που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η δομή του κάθε μαθήματος ήταν περίπου η 

εξής: η διδάσκουσα έπρεπε να διδάξει ένα κείμενο σε κάθε μάθημα το οποίο 

οδηγούσε στη σύνταξη περίληψης ή στην ολοκλήρωση μερικώς συμπληρωμένης 

γραφικής αναπαράστασης δομής κειμένου (ανάλογα με το αν απευθυνόταν στην 

πειραματική ομάδα 1 ή στην πειραματική ομάδα 2). Η επιλογή των κειμένων έγινε από 

την ερευνήτρια με τη σύμφωνη γνώμη συναδέρφων-ειδημόνων, σύμφωνα με τα 

ακόλουθα κριτήρια: το επίπεδο δυσκολίας των κειμένων (γλωσσικό και νοηματικό), 

την ακαδημαϊκή τους φύση και το κατά πόσον ανήκαν σε μια από τις δύο κατηγορίες 

δομής που θα επεξεργαζόταν η πειραματική ομάδα 2 (δηλαδή, τα κείμενα έπρεπε να 

έχουν περιγραφική δομή ή δομή προβλήματος-επίλυσης).  

     Η σύνταξη των βοηθητικών φυλλαδίων (διαφορετικών για κάθε πειραματική 

ομάδα) επίσης έγινε από την ερευνήτρια. Ειδικά για την πειραματική ομάδα 1, το 

είδος των φυλλαδίων, η σειρά της παρουσίασής τους και ο τρόπος με τον οποίο 

προσέγγιζαν τη διδασκαλία της περίληψης βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην 

παρέμβαση των Chou Hare και Borchardt (1984). Για την πειραματική ομάδα 2 

ακολουθήθηκε παρόμοια προσέγγιση. Εδώ πρωταρχικός σκοπός των φυλλαδίων ήταν 

να βοηθηθούν οι φοιτητές στην α) κατανόηση της δομής των συγκεκριμένων 

κειμένων (τις σχέσεις μεταξύ των κατηγοριών, κ.λπ.) β) στην αποσαφήνιση βασικών 

σημείων στο κείμενο που ίσως δυσκόλευαν την κατανόησή τους και γ) στη χρήση 

τεχνικών παράφρασης για τη μεταφορά του περιεχομένου από το κείμενο στην 

γραφική αναπαράσταση.  

     Σε κάθε μάθημα στη φάση της παρέμβασης, οι φοιτητές έπρεπε να συμπληρώσουν 

το συνοδευτικό φυλλάδιο ασκήσεων και να γράψουν περίληψη (πειραματική ομάδα 1) 

ή να ολοκληρώσουν τη μερικώς συμπληρωμένη γραφική αναπαράσταση δομής 

κειμένου (πειραματική ομάδα 2). Το φυλλάδιο ασκήσεων έπρεπε να συμπληρωθεί 

στην αρχή της δραστηριότητας ή κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με την περίληψη 

ή τη γραφική αναπαράσταση ενώ και οι δύο εργασίες (φυλλάδιο ασκήσεων και 
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εξάσκησης στην στρατηγική) έπρεπε να παραδοθούν στις διδάσκουσες στο τέλος 

κάθε δίωρου από όλους τους φοιτητές.  

     Σε κάθε μάθημα δινόταν ανατροφοδότηση στους φοιτητές. Στην πειραματική 

ομάδα 1 (της περίληψης) αυτό συνέβαινε ή μέσω γραπτών σχολίων των διδασκουσών 

καθώς οι εργασίες με τις περιλήψεις επιστρέφονταν στους φοιτητές στο επόμενο 

μάθημα ή μέσω της συζήτησης στην τάξη επιλεγμένων και ανώνυμων περιλήψεων. 

Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν φυλλάδια ασκήσεων που εστίαζαν σε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της περίληψης. Στην πειραματική ομάδα 2 (των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου) η ανατροφοδότηση βασιζόταν στον 

έλεγχο του περιεχομένου της συγκεκριμένης γραφικής αναπαράστασης, ο οποίος 

γινόταν στο τέλος του ιδίου ή στην αρχή του επόμενου μαθήματος.  

     Στο Παράρτημα 7 δίνεται ένα φυλλάδιο που σχεδιάστηκε με αποσπάσματα από 

περιλήψεις των φοιτητών της πειραματικής ομάδας 1. Η συζήτηση μέσα στην τάξη 

είχε σαν στόχο τη συνειδητοποίηση του εύρους των πιθανών απαντήσεων καθώς και 

την παροχή ανατροφοδότησης όχι μόνο από τις διδάσκουσες αλλά και από τους 

υπόλοιπους φοιτητές.    

 

8.3.1. Περιεχόμενο μαθημάτων παρέμβασης 

 

     Για τη διδασκαλία των συγκεκριμένων στρατηγικών χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο 

της ρητής και άμεσης διδασκαλίας, το οποίο αποτελείται από τα εξής βήματα: 

παρουσίαση της στρατηγικής, μοντελοποίηση της εφαρμογής της στρατηγικής από τις 

διδάσκουσες, υποστήριξη από τις διδάσκουσες στους φοιτητές (η οποία σταδιακά 

ελαττώνεται σε κάθε μάθημα), ανεξάρτητη επιτέλεση από τον φοιτητή. 

    Οι τίτλοι των κειμένων που διδάχτηκαν στα πλαίσια της παρέμβασης είναι οι 

ακόλουθοι: Higher Education, Industry and Market Structure of Greece, Central 

Planning, Economic Incentives, Problems posed by  the media. Τα κείμενα αυτά ήταν 

αποσπάσματα από εκτενέστερες ενότητες βιβλίων με θέματα γενικού και 

ακαδημαϊκού περιεχομένου. Η προσαρμογή των κειμένων αφορούσε μόνο την 

έκτασή τους και όχι το λεξιλόγιο ή τη σύνταξή τους. Στη συνέχεια (στις ενότητες 

8.3.1.1 και 8.3.1.2) δίνονται οι βιβλιογραφικές αναφορές για τα κείμενα αυτά. 

     Παρακάτω θα γίνει μία σύντομη περιγραφή του περιεχομένου των οκτώ 

μαθημάτων που διδάχτηκε η πειραματική ομάδα 1 και η πειραματική ομάδα 2, 

αντίστοιχα.  
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8.3.1.1. Υλικό παρέμβασης για την πειραματική ομάδα 1 

 

     Πρώτο μάθημα: Εισαγωγικό μάθημα εξοικείωσης με τους κανόνες της περίληψης 

και εξάσκηση σε αυτούς μέσα από σύντομα κομμάτια / παραγράφους προς εξάσκηση. 

Δόθηκαν τα φυλλάδια με τους παρακάτω τίτλους σε σχέση με την περίληψη, τα οποία 

αναπτύχθηκαν από την ερευνήτρια:  

1) Γιατί περίληψη; και Χαρακτηριστικά της περίληψης. Και τα δύο μέρη του 

συγκεκριμένου φυλλαδίου είχαν σαν στόχο την απόκτηση ενημερότητας από τους 

φοιτητές σε σχέση με τη σημασία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περίληψης. 

Στο πρώτο μέρος, με τίτλο Γιατί περίληψη; επισημαίνεται η σημασία της περίληψης 

για το ακαδημαϊκό περιβάλλον και για τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία των 

φοιτητών. Σο δεύτερο μέρος, με τίτλο Χαρακτηριστικά της περίληψης δίνονται σε 

μορφή πίνακα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη στρατηγική της 

περίληψης, ώστε να εμπεδώσουν οι μαθητές τις γνώσεις τους σε σχέση με τη 

συγκεκριμένη στρατηγική. 

2) Κανόνες για τη σύνταξη της περίληψης (σύμφωνα με το μοντέλο των Brown & 

Day, 1983. Chou Hare & Borchardt, 1984): στο συγκεκριμένο φυλλάδιο οι κανόνες 

για την περίληψη κατονομάζονται και επεξηγούνται αναλυτικά. 3) Φυλλάδιο με τίτλο 

Πώς να εφαρμόσετε τους κανόνες, όπου η εφαρμογή των κανόνων διδάσκεται σαν 

στρατηγική με μια σειρά από βήματα και σύμφωνα με τα παρακάτω στάδια της 

αναγνωστικής διαδικασίας: Πριν την ανάγνωση του κειμένου, Κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης και Κατά τη διάρκεια σύνταξης της περίληψης. Μέσω των υποδείξεων στα 

συγκεκριμένα φυλλάδια, οι φοιτητές ενισχύονται στο να ρυθμίζουν και να ελέγχουν 

την εφαρμογή της στρατηγικής. Στο Παράρτημα 3 παρατίθενται τα φυλλάδια 2 και 3 

που σχετίζονται με τους κανόνες της περίληψης και με την εφαρμογή των κανόνων. 

4) Χρήση κανόνων σχετικά με την περίληψη. Εκτός από τα παραπάνω βοηθητικά 

φυλλάδια, οι φοιτητές συμπλήρωσαν φυλλάδιο ασκήσεων που περιλάμβανε 

εξάσκηση στην εφαρμογή του κάθε κανόνα ξεχωριστά μέσα από σύντομες 

παραγράφους κειμένων. Στο φυλλάδιο παρουσιάζονταν παραδείγματα εφαρμογής του 

κάθε κανόνα και οι φοιτητές έπρεπε να εφαρμόσουν τους κανόνες στις υπόλοιπες 

παραγράφους. 

     Δεύτερο μάθημα: Δόθηκε το κείμενο Higher Education (Ostergren & Rice, 2004, 

απόσπασμα από τις σελ. 316-319) και οι διδάσκουσες έκαναν μοντελοποίηση της 

στρατηγικής με εφαρμογή των κανόνων της περίληψης στο συγκεκριμένο κείμενο. 
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Κατά τη μοντελοποίηση της εφαρμογής της στρατηγικής, οι διδάσκουσες έδειξαν 

αρχικά πώς εφαρμόζονται οι κανόνες σε συγκεκριμένα τμήματα του κειμένου. 

Κατόπιν, οι φοιτητές, με την καθοδήγηση των διδασκουσών εφάρμοσαν τους κανόνες 

σε άλλα κομμάτια του κειμένου. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους φοιτητές να 

εφαρμόσουν χωρίς καμία καθοδήγηση τους κανόνες στο υπόλοιπο κείμενο. Στο 

Παράρτημα 5 παρατίθεται το φυλλάδιο ασκήσεων για την περίληψη, όπου φαίνονται 

τα σημεία στα οποία οι φοιτητές καθοδηγήθηκαν στην εφαρμογή των κανόνων καθώς 

και τα σημεία στα οποία χρειάστηκε να εφαρμόσουν οι ίδιοι τους κανόνες για την 

περίληψη. Τέλος, παρουσιάστηκε στους φοιτητές ένα πρότυπο περίληψης του 

κειμένου, το οποίο προέκυψε από τη βαθμιαία εφαρμογή των κανόνων.  

     Τρίτο μάθημα: Δόθηκε το κείμενο Industry and Market Structure of Greece 

(Stone & Oswell, 1998, απόσπασμα από τις σελ. 218-220, κεφάλαιο 10: Greece) και 

ένα φυλλάδιο με τέσσερις περιλήψεις του κειμένου. Οι περιλήψεις είχαν γραφτεί από 

την ερευνήτρια ενώ κάθε μια από αυτές παραβίαζε σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό 

κάποιους από τους κανόνες της περίληψης. Ζητήθηκε από τους φοιτητές να 

διαβάσουν το κείμενο και τις περιλήψεις που βασίζονταν σε αυτό και να 

βαθμολογήσουν τις περιλήψεις από το 1 έως το 4, δικαιολογώντας σύντομα την 

άποψή τους. Κατόπιν, τους ζητήθηκε να αναγνωρίσουν τα συγκεκριμένα προβλήματα 

των περιλήψεων, βάσει των τεσσάρων κανόνων της περίληψης που δεν είχαν 

εφαρμοστεί με ακρίβεια στις τρεις περιλήψεις (η τέταρτη αποτελούσε πρότυπο 

περίληψης). Τα βασικά προβλήματα κάθε περίληψης σχετικά με την παραβίαση των 

κανόνων ήταν τα εξής: η πρώτη περίληψη περιείχε πληροφορίες εκτός κειμένου και 

κυρίως προσωπικές απόψεις. Η δεύτερη περίληψη, έκανε χρήση του κανόνα της 

γενίκευσης, αλλά όχι στον βαθμό που αυτό ήταν αναγκαίο. Στην τρίτη περίληψη, ενώ 

υπήρχαν θεματικές προτάσεις, οι κύριες ιδέες ήταν γραμμένες σε μορφή λίστας, δεν 

υπήρχε δηλαδή επαρκής οργάνωση. Η τέταρτη περίληψη ήταν η πιο άρτια και 

ζητήθηκε από τους φοιτητές να εντοπίσουν τα σημεία στα οποία γινόταν σωστή 

χρήση των κανόνων. 

     Τέταρτο μάθημα: Δόθηκε το κείμενο Central Planning (Sowell, 1994, 

απόσπασμα από τις σελ. 17-23) και φυλλάδιο ασκήσεων που εστίαζε στην κατανόηση 

του κειμένου. Οι μαθητές έπρεπε να συμπληρώσουν τις ερωτήσεις κατανόησης και να 

κάνουν περίληψη του κειμένου, σύμφωνα με τους κανόνες που διδάχτηκαν στο 

πρώτο μάθημα. 
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     Πέμπτο μάθημα: Στο μέσον περίπου της παρέμβασης (διδασκαλία της 

στρατηγικής της περίληψης) πραγματοποιήθηκε μία αξιολόγηση της επίδοσης στη 

στρατηγική της περίληψης, όπου ζητήθηκε από τους φοιτητές να κάνουν περίληψη 

του κειμένου με τίτλο Conditions of Employment (Ostergren & Rice, 2004, 

απόσπασμα από τις σελ. 307-309). Σκοπός της αξιολόγησης ήταν να διαπιστωθεί αν 

υπήρξε βελτίωση των φοιτητών στην εφαρμογή της περίληψης ως συνέπεια των 

τεσσάρων μαθημάτων διδασκαλίας στη στρατηγική τα οποία είχαν προηγηθεί.  

     Έκτο μάθημα: Σε αυτό το μάθημα αρχικά δόθηκε στους φοιτητές ένα φυλλάδιο 

βασισμένο σε επιλογή περιλήψεων που είχαν γραφεί για το κείμενο Central Planning 

(Sowell, 1994). Μέσα σε αυτό το φυλλάδιο, οι φοιτητές έπρεπε να αναγνωρίσουν τις 

περιλήψεις εκείνες που ήταν ανώτερου επιπέδου –καθώς αντανακλούσαν τη σωστή 

εφαρμογή των κανόνων για την περίληψη- και όσες δεν πληρούσαν αυτές τις 

προϋποθέσεις. Κατόπιν τους ζητήθηκε να εντοπίσουν επιπλέον θετικά ή αρνητικά 

χαρακτηριστικά στις περιλήψεις (όπως η ύπαρξη ή η απουσία εισαγωγικής πρότασης) 

ή να κρίνουν τον βαθμό στον οποίο ήταν πετυχημένη η απόδοση συγκεκριμένων 

κύριων ιδεών από το αρχικό κείμενο (σε δείγμα 10 περιλήψεων). Στη συνέχεια 

δόθηκε το κείμενο Economic Incentives (Levitt & Dubner, 2005, απόσπασμα από τις 

σελ. 19-24) και ένα φυλλάδιο με ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις πάνω στη δομή 

προβλήματος - επίλυσης του συγκεκριμένου κειμένου. Θεωρήθηκε ότι η αναγνώριση 

της δομής αυτής στο αρχικό κείμενο θα βοηθούσε τους φοιτητές στην οργάνωση και 

δομή της δικής τους περίληψης. Τέλος, ζητήθηκε από τους φοιτητές να κάνουν 

περίληψη του κειμένου. 

     Έβδομο μάθημα: Δόθηκε το κείμενο Problems posed by the media (Joyce, 1996) 

και οι φοιτητές εξασκήθηκαν σε τεχνικές που θα ενίσχυαν την καλύτερη συνοχή της 

περίληψής τους. Τέτοιες τεχνικές αποτελούν η επανάληψη των λέξεων κλειδιά, η 

επαναδιατύπωση του νοήματος, η χρήση συνδετικών λέξεων και αντωνυμιών. 

Κατόπιν ζητήθηκε από τους φοιτητές να κάνουν περίληψη του κειμένου, 

εντοπίζοντας και επαναδιατυπώνοντας τη θεματική πρόταση κάθε παραγράφου και 

χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές για την επίτευξη καλύτερης συνοχής. 

     Όγδοο μάθημα: Στο τελευταίο μάθημα ζητήθηκε από τους φοιτητές να 

αξιολογήσουν τις περιλήψεις που είχαν γράψει στο προηγούμενο μάθημα βάσει 

συγκεκριμένων ερωτήσεων. Επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικά στοιχεία από έναν ικανό 

αριθμό περιλήψεων που αφορούσαν στην εφαρμογή των κανόνων και στην ποιότητα 

του γραπτού λόγου (παράφραση, οργάνωση της περίληψης, σωστή χρήση της 
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γλώσσας). Άλλα σημεία τα οποία συζητήθηκαν ήταν η καταλληλότητα 

συγκεκριμένων εισαγωγικών προτάσεων, η πετυχημένη απόδοση των κύριων ιδεών, η 

επιλογή της καλύτερης περίληψης (Παράρτημα 7). 

 

8.3.1.2. Υλικό παρέμβασης για την πειραματική ομάδα 2 

 

     Η πειραματική ομάδα 2 διδάχτηκε τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων 

δομής κειμένου. Παρακάτω περιγράφονται το περιεχόμενο και τα φυλλάδια κάθε 

μαθήματος. 

     Πρώτο μάθημα: Σκοπός του εισαγωγικού μαθήματος ήταν η εξοικείωση των 

φοιτητών με τη μορφή, τον σκοπό και τα είδη των γραφικών αναπαραστάσεων και 

ιδιαίτερα με την απεικόνιση της περιγραφικής δομής και της δομής προβλήματος-

επίλυσης μέσω γραφικών αναπαραστάσεων ιεραρχικής δομής. Επιπλέον, οι φοιτητές 

ήρθαν σε επαφή με τη στρατηγική συμπλήρωσης των παραπάνω γραφικών 

αναπαραστάσεων μέσω συμπληρωμένων μοντέλων γραφικών αναπαραστάσεων ή 

μέσω της εξάσκησής τους σε πολύ απλά κείμενα και βασικά διαγράμματα.  

     Παρακάτω δίνονται οι τίτλοι των φυλλαδίων που χρησιμοποιήθηκαν στο πρώτο 

μάθημα και μια σύντομη περιγραφή τους.  

1. Γραφικές αναπαραστάσεις. Σκοπός του συγκεκριμένου φυλλαδίου ήταν η 

δημιουργία ενημερότητας στους φοιτητές σχετικά με τη σημασία των γραφικών 

αναπαραστάσεων. 

2. Είδη γραφικών αναπαραστάσεων και βασικές δομές κειμένων που 

απεικονίζουν. Στο φυλλάδιο αυτό περιγράφονται βασικά είδη δομής κειμένου, ο 

σκοπός της κάθε βασικής δομής και ερωτήσεις τυπικές για το κάθε είδος δομής. Οι 

ερωτήσεις καθοδηγούν τους φοιτητές στην αναγνώριση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του κάθε είδους δομής. Παράλληλα, δίνεται ένα πρότυπο των 

διαφορετικών οπτικών απεικονίσεων για το κάθε είδος, σύμφωνα με την ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας. 

3. Γραφική αναπαράσταση ιεραρχικής δομής. Στο φυλλάδιο αυτό περιγράφεται το 

είδος της γραφικής αναπαράστασης που χρησιμοποιήθηκε για την απεικόνιση και των 

δύο ειδών δομής κειμένου στα οποία εξασκήθηκαν οι φοιτητές στα πλαίσια της 

παρέμβασης (περιγραφική δομή, και δομή προβλήματος-επίλυσης) και οι σχέσεις 

μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών της κάθε δομής σε οριζόντιο και κατακόρυφο 

επίπεδο, όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4. 
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4. Γενικές οδηγίες για την εφαρμογή της στρατηγικής των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Εδώ περιγράφονται τα διάφορα βήματα της 

στρατηγικής και οι φοιτητές υποβοηθούνται μέσω των βημάτων αυτών στην 

αναγνώριση της βασικής δομής του κειμένου  

5. Οδηγίες για τη συμπλήρωση μερικώς συμπληρωμένων γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Στο φυλλάδιο αυτό, οι φοιτητές καθοδηγούνται 

βήμα προς βήμα στη συμπλήρωση των μερικώς ολοκληρωμένων γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου, δηλαδή στο είδος των αναπαραστάσεων στο οποίο 

εξασκήθηκαν στη διάρκεια της παρέμβασης. Συγκεκριμένα, οι γραφικές 

αναπαραστάσεις οι οποίες δόθηκαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης παρείχαν μία 

ολοκληρωμένη απεικόνιση της δομής των κειμένων, αλλά όχι και του περιεχομένου. 

Το περιεχόμενο δηλαδή ήταν συμπληρωμένο σε ορισμένα κουτάκια της γραφικής 

αναπαράστασης, αλλά όχι σε όλα. Αυτό σήμαινε ότι οι φοιτητές έπρεπε να 

κατανοήσουν πρώτα τη δομή του κειμένου, όπως αυτή εκφραζόταν στις σχέσεις 

μεταξύ των κατηγοριών της δομής, (σε οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο) και 

κατόπιν να συμπληρώσουν τα κενά κουτάκια με το κατάλληλο περιεχόμενο. Στο 

Παράρτημα 4 παρατίθενται τα φυλλάδια 4 και 5 που περιγράφηκαν παραπάνω. 

6. Rudolph the red-nosed reindeer. Δόθηκε το χριστουγεννιάτικο τραγούδι Rudolph 

the red-nosed reindeer (Marks, 1949) με συμπληρωμένη τη γραφική αναπαράσταση 

προβλήματος-επίλυσης (η οποία απεικόνιζε τη δομή του συγκεκριμένου τραγουδιού) 

ώστε οι φοιτητές να παρατηρήσουν σε ένα πολύ απλό κείμενο τις κατηγορίες της 

συγκεκριμένης δομής (situation, problem, solution, evaluation) και τις μεταξύ τους 

σχέσεις.  

7. The twelve days of Christmas. Δόθηκε το χριστουγεννιάτικο τραγούδι The twelve 

days of Christmas (Αγγλικά κάλαντα, 1780) με περιγραφική δομή και γραφική 

αναπαράσταση μερικώς συμπληρωμένη, ώστε οι φοιτητές να μπορέσουν να 

διακρίνουν τις κατηγορίες της περιγραφικής δομής και τις μεταξύ τους σχέσεις σε ένα 

πολύ απλό κείμενο. 

8. A Joke και How to stop cheating. Δόθηκαν στους φοιτητές δύο απλά και σύντομα 

κείμενα: ένα ανέκδοτο με τον τίτλο A Joke <http://www.3.nd.edu/~jstiver/hokes.htm> 

το οποίο είχε περιγραφική δομή και ένα κείμενο με τον τίτλο How to stop cheating 

(Levitt & Dubner, 2005, απόσπασμα από σελ. 45-51) με δομή προβλήματος - 

επίλυσης και ζητήθηκε από τους φοιτητές να συμπληρώσουν τις γραφικές 

αναπαραστάσεις πάνω στα συγκεκριμένα κείμενα. 

http://www.3.nd.edu/~jstiver/hokes.htm
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     Δεύτερο μάθημα: Δόθηκε το κείμενο Higher Education (Ostergren & Rice, 2004, 

απόσπασμα από τις σελ. 316-319) το οποίο είχε περιγραφική δομή και ένα φυλλάδιο 

ασκήσεων. Το συγκεκριμένο φυλλάδιο ήταν βασισμένο στα φυλλάδια Γενικές οδηγίες 

για την εφαρμογή της στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου και 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση μερικώς συμπληρωμένων γραφικών αναπαραστάσεων 

δομής κειμένου, τα οποία είχαν διδαχτεί στο πρώτο μάθημα. Δόθηκαν στους φοιτητές 

δύο ημιτελείς –ως προς το περιεχόμενο- γραφικές αναπαραστάσεις πάνω στο ίδιο 

κείμενο και ζητήθηκε από τους φοιτητές να τις ολοκληρώσουν. Οι αναπαραστάσεις 

αυτές, οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτημα 5, βασίζονται σε δύο διαφορετικές 

προσεγγίσεις ανάγνωσης, την ανοδική και την καθοδική προσέγγιση. Η πρώτη 

αναπαράσταση, η οποία παρατίθεται εδώ μόνο στη συμπληρωμένη της μορφή, 

βασίζεται σε μία ανοδική προσέγγιση της ανάγνωσης. Στη συγκεκριμένη 

αναπαράσταση το νόημα προκύπτει σταδιακά όπως όταν διαβάζουμε για πρώτη φορά 

ένα κείμενο. Δεν υπάρχουν γενικότερες νοηματικές κατηγορίες, οι οποίες προέκυψαν 

από τη συμπύκνωση του νοήματος και από την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

οι ιδέες συνδέονται στο συγκεκριμένο κείμενο. Στη δεύτερη γραφική αναπαράσταση, 

η οποία βασίζεται σε μία ανάγνωση καθοδικής προσέγγισης, το νόημα του κειμένου 

έχει αποδοθεί μέσω γενικότερων κατηγοριών, οι οποίες εκφράζουν τα κύρια 

χαρακτηριστικά της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

τα οποία φαίνονται σε ένα ανώτερο (οπτικά) επίπεδο της γραφικής αναπαράστασης 

δηλώνονται μέσω των λέξεων growth, Americanization, student mobility. Η τρίτη 

γραφική αναπαράσταση στο Παράρτημα 5 είναι η συμπληρωμένη εκδοχή της 

προηγούμενης αναπαράστασης.     

     Τρίτο μάθημα: Δόθηκε το κείμενο Industry and Market Structure of Greece 

(Stone & Oswell, 1998, απόσπασμα από τις σελ. 218-220, κεφάλαιο 10: Greece), και 

ένα φυλλάδιο ασκήσεων βασισμένο στα παραπάνω φυλλάδια, το οποίο εισήγαγε ως 

επιπλέον στοιχείο την εξάσκηση στις τεχνικές της παράφρασης. Κατόπιν, ζητήθηκε 

από τους φοιτητές να συμπληρώσουν την ημιτελή γραφική αναπαράσταση, βάσει του 

αρχικού κειμένου. 

     Τέταρτο μάθημα: Δόθηκε ένα κάπως δυσκολότερο κείμενο -το κείμενο Central 

Planning- (Sowell, 1994, απόσπασμα από τις σελ. 17-23), ένα φυλλάδιο με ερωτήσεις 

κατανόησης και ζητήθηκε από τους φοιτητές να συμπληρώσουν την ημιτελή γραφική 

αναπαράσταση. 
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    Πέμπτο μάθημα: Στο μέσον περίπου της παρέμβασης (διδασκαλία της 

στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου) πραγματοποιήθηκε 

μία αξιολόγηση της επίδοσης στη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων, κατά 

την οποία ζητήθηκε από τους φοιτητές να συμπληρώσουν τη γραφική αναπαράσταση 

που βασιζόταν στο κείμενο Conditions of Employment. (Ostergren & Rice, 2004, 

απόσπασμα από τις σελ. 307-309). Σκοπός της αξιολόγησης ήταν να διαπιστωθεί αν 

υπήρξε βελτίωση των φοιτητών στην εφαρμογή των γραφικών αναπαραστάσεων 

έπειτα από τέσσερα μαθήματα διδασκαλίας στη στρατηγική.  

     Έκτο μάθημα: Δόθηκε το κείμενο Economic Incentives (Levitt & Dubner, 2005, 

απόσπασμα από τις σελ. 19-24) με δομή προβλήματος-επίλυσης και ένα φυλλάδιο 

ασκήσεων που εστίαζε στον εντοπισμό στο κείμενο εκείνων των σημείων που 

αφορούσαν τη δομή αυτή. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους φοιτητές να 

συμπληρώσουν τη γραφική αναπαράσταση πάνω στο κείμενο. Στο συγκεκριμένο 

κείμενο θεωρήθηκε ότι η αναγνώριση της δομής θα ήταν δυσκολότερη από ό,τι στα 

προηγούμενα, καθώς οι κατηγορίες της δομής υπονοούνταν και δεν εκφράζονταν 

ρητά στο κείμενο. Αυτό συνέβαινε γιατί δεν υπήρχαν σαφείς λεξικές ενδείξεις στο 

κείμενο, όπως πρόβλημα, λύση κ.λπ. που θα υποβοηθούσαν τον εντοπισμό των 

κατηγοριών της δομής. Στο Παράρτημα 6 παρατίθεται το συγκεκριμένο κείμενο, το 

αντίστοιχο φυλλάδιο ασκήσεων, η ημιτελής γραφική αναπαράσταση που βασίστηκε 

στο κείμενο και η ίδια αναπαράσταση σε συμπληρωμένη μορφή. 

      Έβδομο μάθημα: Δόθηκε το κείμενο Problems posed by the media (Joyce, 1996) 

το οποίο ήταν εκτενέστερο και χωρισμένο σε ενότητες, δύο φυλλάδια που αφορούσαν 

το κείμενο (ένα με έμφαση στις κατηγορίες της δομής προβλήματος - επίλυσης και 

ένα με έμφαση στη συνοχή και επαναδιατύπωση του κειμένου) και ζητήθηκε από 

τους φοιτητές να συμπληρώσουν τρεις διαφορετικές γραφικές αναπαραστάσεις που 

βασίζονταν στις τρεις ενότητες του κειμένου. 

     Όγδοο μάθημα: Στο τελευταίο μάθημα επιστράφηκαν στους φοιτητές οι γραφικές 

αναπαραστάσεις που είχαν συμπληρώσει κατά το προηγούμενο μάθημα και τους 

ζητήθηκε να κρίνουν την ακρίβεια του περιεχομένου σε συγκεκριμένα κουτάκια, 

βάσει φυλλαδίου που περιείχε επιλογές (σωστές και λανθασμένες) από δικές τους 

απαντήσεις. Επίσης δόθηκαν παλιότερες γραφικές αναπαραστάσεις (π.χ. από το 

κείμενο Industry and Market Structure of Greece) με λάθη που είχαν σκόπιμα 

ενσωματωθεί σε βασικές κατηγορίες της δομής και ζητήθηκε από τους φοιτητές να τα 

εντοπίσουν και να τα διορθώσουν. 
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8.3.2. Ομάδα ελέγχου: τρόπος και υλικό διδασκαλίας 

 

     Στην ομάδα ελέγχου συμμετείχαν φοιτητές από το Α’ εξάμηνο της επόμενης 

ακαδημαϊκής χρονιάς (2008-09) και από τα ίδια τμήματα με αυτά των δύο 

πειραματικών ομάδων (δηλαδή φοιτητές των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, 

Λογιστικής / Χρηματοοικονομικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων). Ας 

σημειωθεί εδώ ότι ενώ έγινε προσπάθεια να αποτελέσουν την ομάδα ελέγχου άτομα 

από το ίδιο ακαδημαϊκό εξάμηνο με αυτό στο οποίο έγινε η διδακτική παρέμβαση για 

τις δύο πειραματικές ομάδες (εαρινό εξάμηνο 2008), η συμμετοχή των ατόμων αυτών 

σε όλα τα τεστ της αρχικής και της τελικής εξέτασης δεν εξασφαλίστηκε. Το γεγονός 

λοιπόν ότι δεν συμμετείχαν όλα τα άτομα της αρχικής ομάδας ελέγχου στο σύνολο 

των τεστ της αρχικής και της τελικής εξέτασης, μας οδήγησε στη λύση να 

αποτελέσουν την ομάδα ελέγχου φοιτητές από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

     Η ομάδα ελέγχου δεν είχε πρόσβαση στο υλικό διδασκαλίας του προγράμματος 

παρέμβασης. Αντί γι’ αυτό διδάχτηκε την καθορισμένη ύλη του εξαμήνου με κείμενα 

οικονομικού περιεχομένου και με έμφαση στην ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου 

και σε δεξιότητες κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων. Στα εγχειρίδια που 

διδάχτηκαν στα άτομα της ομάδας ελέγχου γίνεται αναφορά σε στρατηγικές 

κατανόησης κειμένου και εξάσκηση σε μια ποικιλία τέτοιων στρατηγικών, αλλά η 

εξάσκηση αυτή δεν είναι εκτεταμένη. Επίσης, κανένα από τα δύο αυτά βιβλία δεν 

εστιάζει στις δύο συγκεκριμένες στρατηγικές που διδάχτηκαν στο πρόγραμμα 

παρέμβασης. Στο ένα από αυτά τα εγχειρίδια (English for Academic Purposes: 

Reading & Vocabulary, Kantaridou, 2005) η εξάσκηση στις στρατηγικές είναι έμμεση 

και υπονοούμενη. Στο δεύτερο εγχειρίδιο (Text Analysis in Academic English, 

Karagevreki, 2007) η εξάσκηση είναι ρητή αλλά όχι στις συγκεκριμένες στρατηγικές 

που διδάχτηκαν στο πρόγραμμα παρέμβασης. Ανάμεσα στις στρατηγικές τις οποίες 

διδάχτηκε η ομάδα ελέγχου που χρησιμοποίησε το τελευταίο βιβλίο ήταν η 

προσεκτική ανάγνωση του κειμένου για εντοπισμό πληροφοριών, η γρήγορη 

ανάγνωση για ανίχνευση του θέματος της παραγράφου, η προεπισκόπηση του 

θέματος από τον τίτλο, τις επικεφαλίδες, κ.λπ.  
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8.4. Ερευνητικά εργαλεία  

 

     Τρία ερευνητικά εργαλεία –το Oxford Placement Test καθώς και δύο τεστ 

πολλαπλών επιλογών που έλεγχαν τη συνολική κατανόηση του κειμένου και τα οποία 

κατασκευάστηκαν για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας- χρησιμοποιήθηκαν 

στην αρχική και στην τελική εξέταση.  

 

8.4.1. Oxford Placement Test 

 

     Το Oxford Placement Test καθώς και τα υπόλοιπα εργαλεία που περιγράφονται 

παρακάτω χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις ομάδες (πειραματική 1 και 2 και ομάδα 

ελέγχου). Το Oxford Placement Test 1 (Allan, D., Oxford University Press, 1992) 

χρησιμοποιήθηκε και στις δύο φάσεις της εξέτασης. Το OPT είναι ένα ευρέως 

αποδεκτό γλωσσικό τεστ για την κατάταξη των φοιτητών σε γλωσσικά επίπεδα. Το 

Oxford Placement Test 1 αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος (Listening Test), 

διάρκειας δέκα λεπτών, το οποίο προϋποθέτει εξοικείωση με τους ήχους και τον 

γραπτό λόγο στην Αγγλική γλώσσα, στοχεύει στον έλεγχο της ακουστικής και 

αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών και αποτελείται από 100 ερωτήσεις, στις 

οποίες οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν τη σωστή λέξη που ακούγεται μέσα σε μία 

πρόταση, ανάμεσα σε δύο επιλογές ηχητικά παρόμοιες. Το δεύτερο μέρος (Grammar 

Test), διάρκειας 50 λεπτών, αποτελείται από δύο μέρη (Part 1 και Part 2) τα οποία 

στοχεύουν στη σωστή επιλογή των γραμματικών δομών της Αγγλικής γλώσσας 

ανάμεσα σε τρεις επιλογές.  

     Το OPT διακρίνει τους μαθητές ανάλογα με την επίδοσή τους σε επτά γλωσσικά 

επίπεδα (από αρχάριους μέχρι προχωρημένους ή μαθητές σε επίπεδο μητρικής 

γλώσσας) με ανώτερο συνολικό σκορ το 200. Έτσι για το χαμηλότερο επίπεδο το 

σκορ διαμορφώνεται από 79 και κάτω ενώ για το ανώτερο επίπεδο το σκορ 

διαμορφώνεται από 180 και πάνω. Για τις ανάγκες όμως της παρούσας έρευνας έγινε 

συγχώνευση των παραπάνω επιπέδων σε τρία συνολικά επίπεδα, τα οποία 

περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο της Ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Στην 

αρχική φάση της εξέτασης, το Oxford Placement Test χρησιμοποιήθηκε για να 

διαπιστωθεί το γενικό επίπεδο των φοιτητών στην Αγγλική γλώσσα και για να γίνει ο 

διαχωρισμός τους σε γλωσσικά επίπεδα.  
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8.4.2. Ερωτήσεις κατανόησης πάνω στο κείμενο για περίληψη 

 

     Το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκε και στα δύο τεστ πολλαπλών 

επιλογών ήταν βασισμένο σε αντίστοιχες ενότητες κατανόησης κειμένου γλωσσικών 

τεστ όπως το Cambridge First Certificate in English και το Certificate of Proficiency 

in English. Οι ερωτήσεις κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών που αφορούσαν την 

εξακρίβωση του σκοπού του συγγραφέα, τον εντοπισμό των κύριων ιδεών, την 

επαναδιατύπωση της κύριας ιδέας, την κατανόηση λέξεων – κλειδιά, την εξακρίβωση 

της διάρθρωσης της παραγράφου, της συνοχής, των λογικών σχέσεων μεταξύ των 

ιδεών, την εξαγωγή συμπερασμάτων, κ.λπ. 

     Οι 12 ερωτήσεις κατανόησης πάνω στο κείμενο Trends in the European 

Population today, (Ostergren & Rice, 2004, απόσπασμα από την ενότητα The 

European Population Today, σελ. 93-99), στο οποίο οι φοιτητές είχαν να συντάξουν 

την περίληψή τους ήταν πολλαπλών επιλογών, εκτός από την ερώτηση 3 όπου οι 

φοιτητές έπρεπε να βρουν συνώνυμες εκφράσεις από το κείμενο για να 

επαναδιατυπώσουν την κύρια ιδέα. Αφού ολοκλήρωσαν την περίληψη του κειμένου, 

οι φοιτητές έπρεπε μέσα σε 20 λεπτά να συμπληρώσουν και αυτό το μέρος του τεστ. 

     Στο συγκεκριμένο εργαλείο πολλαπλών επιλογών που κατασκευάστηκε για τους 

σκοπούς της έρευνας και το οποίο δόθηκε στους φοιτητές για να ελέγξει την πιθανή 

τους βελτίωση σε συγκεκριμένους τομείς της κατανόησης μετά το τέλος της 

παρέμβασης, οι ερωτήσεις κατασκευάστηκαν σύμφωνα με το σκεπτικό που 

αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 2, ενότητα 2.6. Χρησιμοποιήθηκαν σαν πρότυπο τα είδη 

των ερωτημάτων από την ενότητα ελέγχου της κατανόησης παρόμοιων τεστ, όπως το 

Cambridge First Certificate in English. Τα συγκεκριμένα τεστ ελέγχουν την 

κατανόηση σε τοπικό και σε συνολικό επίπεδο και δεν βασίζονται μόνο στην 

κατανόηση των πληροφοριών του κειμένου, αλλά και στην ικανότητα εξαγωγής 

συμπερασμάτων βάσει του κειμένου. Παρόμοια, οι ερωτήσεις του εργαλείου που 

κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, και οι οποίες 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1, αφορούσαν τα εξής:  

 η πρώτη ερώτηση, την αντίληψη της ρητορικής δομής του κειμένου (π.χ. 

περιγραφική, προβλήματος-επίλυσης, σύγκρισης, κ.λπ.) 

 η δεύτερη ερώτηση, την κατανόηση των κύριων ιδεών του κειμένου 
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 η τρίτη ερώτηση, τη συμβολή της πρότερης γνώσης σε σχέση με το λεξιλόγιο 

(αναζήτηση παρόμοιων φράσεων μέσα στο κείμενο) 

 η τέταρτη ερώτηση, την αντίληψη των λογικών σχέσεων μεταξύ των ιδεών 

(π.χ. σχέση αιτίας-αποτελέσματος, από το γενικό στο παράδειγμα, κ.λπ.)  

 η πέμπτη ερώτηση, την αντίληψη μιας έννοιας κομβικής για την κατανόηση 

της παραγράφου 2 και όλου του κειμένου  

 η έκτη ερώτηση, τη χρήση των συμφραζομένων για την κατανόηση του 

λεξιλογίου 

 η έβδομη ερώτηση, την κατανόηση της συνοχής του κειμένου, η οποία 

θεωρείται απαραίτητη για τη συνολική κατανόηση του κειμένου. Στην 

ερώτηση αυτή οι φοιτητές έπρεπε να αποφασίσουν για τη σωστή θέση μιας 

πρότασης που υπήρχε στο κείμενο και η οποία είχε αφαιρεθεί. 

 η όγδοη ερώτηση, την εξαγωγή συμπεράσματος που βασιζόταν στις 

πληροφορίες του κειμένου 

 η ένατη ερώτηση, την αντίληψη της συνοχής του κειμένου 

 η δέκατη ερώτηση, την κατανόηση της σημασίας ενός παραδείγματος για το 

συνολικότερο νόημα της παραγράφου 

 η ενδέκατη ερώτηση, την κατανόηση του νοήματος, το οποίο δεν εκφραζόταν 

με ξεκάθαρο τρόπο στο κείμενο 

 η δωδέκατη ερώτηση την εξαγωγή συμπεράσματος, το οποίο βασιζόταν στην 

κατανόηση του συνολικού νοήματος του κειμένου 

 

8.4.3. Ερωτήσεις κατανόησης πάνω στο κείμενο για συμπλήρωση της γραφικής 

αναπαράστασης δομής κειμένου 

 

     Οι 12 ερωτήσεις κατανόησης πάνω στο κείμενο Creating Markets for Recycling 

(Friedman, 1999) ήταν όλες πολλαπλών επιλογών, εκτός από την ερώτηση 1 όπου οι 

φοιτητές έπρεπε να συμπληρώσουν τους αριθμούς συγκεκριμένων παραγράφων και 

από τις ερωτήσεις 10 και 12 (την εύρεση συνώνυμων εκφράσεων). Αφού 

ολοκλήρωσαν ημιτελή γραφική αναπαράσταση βασισμένη στο παραπάνω κείμενο, οι 

φοιτητές έπρεπε μέσα σε 20 λεπτά να συμπληρώσουν και αυτό το μέρος του τεστ. Οι 

ερωτήσεις του τεστ πολλαπλών επιλογών που δόθηκε μετά τη συμπλήρωση της 

γραφικής αναπαράστασης αντανακλούσαν το ίδιο σκεπτικό που παρουσιάστηκε στην 
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προηγούμενη ενότητα. Οι ερωτήσεις, οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτημα 2, 

αφορούσαν τα εξής:  

 

 η πρώτη ερώτηση, την αντίληψη της ρητορικής δομής του κειμένου και 

συγκεκριμένα την αντίληψη των επιμέρους κατηγοριών της δομής 

προβλήματος-επίλυσης 

 η δεύτερη ερώτηση, τον εντοπισμό της σωστής παραγράφου στην οποία 

εκφράζεται μία κύρια ιδέα, η οποία δίνεται στο τεστ σε επαναδιατυπωμένη 

μορφή 

 η τρίτη ερώτηση, την κατανόηση του νοήματος μιας παραγράφου, μέσω της 

αντίληψης της συνοχής της παραγράφου 

 η τέταρτη ερώτηση, την πρότερη γνώση σε σχέση με το λεξιλόγιο 

 η πέμπτη, η έκτη και η έβδομη ερώτηση την αντίληψη του νοήματος σε 

επίπεδο παραγράφου 

 η όγδοη ερώτηση, την κατανόηση της συνοχής του κειμένου, η οποία 

θεωρείται απαραίτητη για τη συνολική κατανόηση του κειμένου. Η ερώτηση 

αυτή ζητούσε από τους φοιτητές να αποφασίσουν για τη σωστή θέση μιας 

πρότασης που υπήρχε στο κείμενο και η οποία είχε αφαιρεθεί  

 η ένατη ερώτηση, την εξαγωγή συμπεράσματος το οποίο βασιζόταν σε ένα 

μεγαλύτερο τμήμα του κειμένου 

 η δέκατη ερώτηση, τον εντοπισμό άλλων εκφράσεων στο κείμενο, μέσω των 

οποίων επαναδιατυπωνόταν μία συγκεκριμένη φράση του κειμένου 

 η ενδέκατη ερώτηση, την εξαγωγή συμπεράσματος που βασιζόταν σε 

μεγαλύτερο τμήμα του κειμένου 

 η δωδέκατη ερώτηση, τον εντοπισμό της επαναδιατύπωσης της κεντρικής 

ιδέας του κειμένου σε άλλα σημεία του κειμένου 

 

8.4.4. Περίληψη 

 

     Για να γίνει ο έλεγχος της περιληπτικής ικανότητας των φοιτητών όλων των 

ομάδων δόθηκε το κείμενο Trends in European Population Today (580 λέξεις / 5 

παράγραφοι) σχετικά με τις δημογραφικές τάσεις του Ευρωπαϊκού πληθυσμού και 

ζητήθηκε από τους φοιτητές να γράψουν περίληψη μέσα σε 45-50 λεπτά. Η περίληψη 
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έπρεπε να είναι γύρω στις δέκα σειρές. Καμία άλλη επεξήγηση δε δόθηκε. Στο 

Παράρτημα 1 δίνεται το κείμενο καθώς και οι οδηγίες για την περίληψη του 

κειμένου. 

 

8.4.5. Συμπλήρωση γραφικής αναπαράστασης 

 

     Για να διερευνηθεί η ικανότητα συμπλήρωσης γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου δόθηκε το κείμενο Creating Markets for Recycling (682 λέξεις / 9 

παράγραφοι) και ζητήθηκε από τους φοιτητές όλους των ομάδων να συμπληρώσουν 

τη γραφική αναπαράσταση δομής κειμένου που σχεδιάστηκε για το παραπάνω 

κείμενο. Αναλυτικές οδηγίες στα ελληνικά συνόδευαν το κείμενο. Στο Παράρτημα 2 

παρατίθεται το κείμενο και η γραφική αναπαράσταση που έπρεπε να συμπληρώσουν 

οι φοιτητές. 

 

8. 5. Αξιολόγηση των δύο στρατηγικών 

 

8.5.1. Κριτήρια αξιολόγησης της περίληψης 

 

     Η αξιολόγηση της περίληψης έγινε σύμφωνα με τις παρακάτω μεταβλητές: 

Α. Οργάνωση. Στη μεταβλητή της οργάνωσης (κλίμακα από το 1 έως το 5) αυτό που 

μετρήθηκε ήταν η καλή οργάνωση και συνοχή της περίληψης και η χρήση 

εισαγωγικής πρότασης για την περίληψη με αναφορά στο θέμα και την κεντρική ιδέα 

του κειμένου. Όσον αφορά στη συνοχή της περίληψης, συνεκτιμήθηκαν ως θετικά 

στοιχεία η σωστή χρήση συνδετικών λέξεων ή λεξικής συνοχής, η χρήση 

παραλληλισμού, κ.λπ. Η κακή οργάνωση της περίληψης που συνήθως 

χαρακτηριζόταν από ασύνδετες ιδέες, μη ξεκάθαρο νόημα, προτάσεις σε μορφή 

λίστας αφαιρούσε από την ποιότητα του γραπτού λόγου της περίληψης. 

Β. Παράφραση. Στη μεταβλητή της παράφρασης (κλίμακα από το 1 έως το 5) 

αξιολογήθηκε θετικά η χρήση κατάλληλων τεχνικών παράφρασης για την απόδοση 

του νοήματος του αρχικού κειμένου ενώ αρνητικά η αναπαραγωγή του λεξιλογίου ή 

της σύνταξης του κειμένου.  

Γ. Χρήση της γλώσσας. Στη μεταβλητή της χρήσης της γλώσσας (κλίμακα από 1 

έως 5) αυτό που αξιολογήθηκε θετικά ήταν η σωστή χρήση της γλώσσας σε επίπεδο 

γραμματικής και σύνταξης. Αντίθετα, η μη σωστή χρήση της γραμματικής και της 
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σύνταξης συνήθως συμβάδιζε με την ελλιπή κατανόηση του κειμένου και είχε σαν 

συνέπεια την ανακριβή απόδοση του νοήματος του αρχικού κειμένου στην περίληψη.  

Δ. Χρήση του κανόνα 1 για την περίληψη. Ο κανόνας 1 αφορούσε τη διαγραφή των 

λεπτομερειών. Στην κλίμακα βαθμολόγησης από το 1 έως το 5, το 1 σήμαινε ότι η 

περίληψη έχει πολλές λεπτομέρειες οι οποίες έπρεπε να παραλειφθούν ενώ το 5 ότι η 

περίληψη δεν περιείχε καθόλου λεπτομέρειες.  

Ε. Χρήση του κανόνα 2 για την περίληψη. Ο κανόνας 2 αφορούσε τη σωστή χρήση 

των γενικεύσεων, δηλαδή την αντικατάσταση των λεπτομερειών ή των μεμονωμένων 

πράξεων, ιδεών ή γεγονότων με μία υπερκείμενη ιδέα ή όρο, κ.λπ. Εδώ ο βαθμός 1 

σήμαινε ότι δεν έγινε σχεδόν καμία απόπειρα να αντικατασταθούν οι λεπτομέρειες με 

γενικεύσεις ενώ ο βαθμός 5 ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι οποίες δε χρειάστηκε να 

διαγραφούν τελείως, αντικαταστάθηκαν επιτυχώς με γενικεύσεις. Συγχρόνως, η 

χρήση υπεργενικεύσεων ή απλουστεύσεων είχε σαν συνέπεια τη μείωση του βαθμού. 

Στ. Χρήση του κανόνα 3 για την περίληψη. Ο κανόνας 3 αφορούσε την επιλογή ή 

την επινόηση θεματικής πρότασης που θα εξέφραζε το νόημα όλης της παραγράφου. 

Καθώς οι παράγραφοι του κειμένου ήταν 5 θεωρήθηκε ότι η κλίμακα από το 1 έως το 

5 ήταν ποσοτική και εξέφραζε τη σύνταξη θεματικής πρότασης για κάθε μια από τις 5 

παραγράφους. Ο κανόνας 4 της συγχώνευσης των παραγράφων δεν αξιολογήθηκε 

ξεχωριστά. Θεωρήθηκε ότι, εφόσον κάθε παράγραφος του κειμένου εξέφραζε 

διαφορετικό θέμα, οι φοιτητές δεν θα έκαναν χρήση του κανόνα 4.  

Ζ. Κατανόηση των κύριων ιδεών του κειμένου. Οι προτάσεις του αρχικού κειμένου 

οι οποίες περιείχαν πολύ σημαντικές πληροφορίες που έπρεπε να περιέχονται με 

κάποιον τρόπο στην περίληψη θεωρήθηκε ότι εξέφραζαν τις κύριες ιδέες του 

κειμένου. Οκτώ κύριες ιδέες εντοπίστηκαν αρχικά στο κείμενο, οι οποίες θεωρήθηκε 

ότι μπορούσαν να συγχωνευτούν σε 5. Κατά συνέπεια, η κλίμακα αξιολόγησης των 

κύριων ιδεών ήταν από το 1 έως το 5. 

Η. Συνολική βαθμολογία στη στρατηγική της περίληψης. Ο βαθμός που εξέφραζε 

την επίδοση στο σύνολο της στρατηγικής της περίληψης προέκυψε από το άθροισμα 

των βαθμών στις παραπάνω μεταβλητές.  

Θ. Συνολική αξιολόγηση της κατανόησης. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε τεστ 

πολλαπλών επιλογών για να διαπιστωθεί η επίδοση των φοιτητών στη συνολική 

κατανόηση του κειμένου. Το τεστ ελέγχου της κατανόησης δόθηκε μετά την 

ολοκλήρωση της συγγραφής της περίληψης. 
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8.5.2. Διαδικασία βαθμολόγησης της περίληψης 

 

     Για τη βαθμολόγηση των περιλήψεων, εκτός από την ερευνήτρια, 

χρησιμοποιήθηκε και δεύτερη βαθμολογήτρια, η οποία εκπαιδεύτηκε γι’ αυτόν τον 

σκοπό. Κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης των περιλήψεων ελέγχθηκε η αξιοπιστία 

μεταξύ των βαθμολογητών (interrater reliability) καθώς, όπως περιγράφηκε στην 

ενότητα 8.5.1, οι περιλήψεις βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με πολλαπλά κριτήρια. Η 

δεύτερη βαθμολογήτρια της δοκιμασίας της περίληψης ήταν μόνιμη διδάσκουσα της 

Αγγλικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με πολυετή πείρα διδασκαλίας. 

     Η εκπαίδευση της δεύτερης βαθμολογήτριας στη βαθμολόγηση της περίληψης 

έγινε από την ερευνήτρια και στόχευε στην αποσαφήνιση των κριτηρίων αξιολόγησης 

της περίληψης, τα οποία βασίζονταν στο θεωρητικό πλαίσιο μελέτης της περίληψης 

που παρουσιάστηκε στις ενότητες 3.4 και 3.4.2. Η περίληψη βαθμολογήθηκε 

σύμφωνα με αναλυτική κλίμακα βαθμολόγησης, βάσει των κριτηρίων της ενότητας 

8.5.1. Στη συνέχεια προέκυψε μία συνολική βαθμολογία, η οποία βασιζόταν στο 

άθροισμα στις επιμέρους μεταβλητές αξιολόγησης. Η βαθμολογία αυτή 

αντανακλούσε τη συνολική επίδοση των ατόμων στη στρατηγική της περίληψης.  

     Ως προς την αξιολόγηση των κύριων ιδεών, ακολουθήθηκε η διαδικασία που 

περιγράφεται στους Chou Hare και Borchardt (1984). Για να εντοπιστούν οι κύριες 

ιδέες του κειμένου που δόθηκε στους φοιτητές κατά την αρχική και τελική φάση της 

εξέτασης, ζητήθηκε η γνώμη τεσσάρων συναδέλφων – ειδημόνων. Αφού προέκυψε 

πλήρης συμφωνία μεταξύ των ατόμων ως προς τις κύριες ιδέες του κειμένου, 

διαμορφώθηκε η κλίμακα αξιολόγησης των κύριων ιδεών της περίληψης από το 1 έως 

το 5, βάσει του αριθμού των κύριων ιδεών που εντοπίστηκαν στο κείμενο. Για τη 

χρήση των κανόνων περίληψης επίσης προέκυψε συμφωνία μεταξύ των συναδέλφων-

διδασκουσών. Η συμφωνία αυτή αφορούσε τα σημεία του αρχικού κειμένου στα 

οποία μπορούσε να γίνει εφαρμογή των κανόνων (π.χ. να διαγραφούν οι 

λεπτομέρειες, να αποδοθεί με συνοπτικό τρόπο το κείμενο, να χρησιμοποιηθούν 

θεματικές προτάσεις) καθώς και την πιθανή απόδοση του περιεχομένου μετά την 

εφαρμογή των κανόνων. Παράλληλα, ζητήθηκε από τις παραπάνω συναδέλφους να 

συντάξουν περίληψη του κειμένου που δόθηκε στους φοιτητές. Η περίληψη αυτή 

λειτούργησε ως υπόδειγμα και ταυτόχρονα ως μέτρο σύγκρισης με τις περιλήψεις των 

φοιτητών. Βάσει αυτής της περίληψης-πρότυπο εξακριβώθηκε ο βαθμός της 
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συνοπτικής απόδοσης του κειμένου, το επίπεδο του περιεχομένου, η ποιότητα του 

γραπτού λόγου, ο βαθμός οργάνωσης και συνοχής της περίληψης, κ.λπ., στις 

περιλήψεις των φοιτητών. 

     Η δεύτερη βαθμολογήτρια των περιλήψεων βαθμολόγησε το 60% των περιλήψεων 

(600 περιλήψεις) ενώ η ερευνήτρια βαθμολόγησε το σύνολο των περιλήψεων 

(δηλαδή περίπου 1000 περιλήψεις). Για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη αξιοπιστία 

μεταξύ των βαθμολογητών ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. Αφού δόθηκε 

ένας κωδικός σε κάθε περίληψη, όλες οι περιλήψεις δακτυλογραφήθηκαν. 

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν από τις περιλήψεις οι ενδείξεις του ονόματος των 

φοιτητών / τριών καθώς και της ομάδας στην οποία αυτοί/ές ανήκαν. Τέλος, 

διορθώθηκαν τα τυχόν ορθογραφικά λάθη στις περιλήψεις, ώστε να διευκολυνθούν οι 

βαθμολογήτριες κατά τη βαθμολόγησή τους. Κατά τη βαθμολόγηση, η κάθε 

βαθμολογήτρια είχε στη διάθεσή της ένα δακτυλογραφημένο και φωτοτυπημένο 

αντίτυπο των περιλήψεων. Μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε πιο πάνω, οι 

βαθμολογήτριες δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν κατά πόσο διόρθωναν τις περιλήψεις 

των πειραματικών ομάδων ή της ομάδας ελέγχου ή κατά πόσο οι περιλήψεις αυτές 

είχαν γραφεί κατά την αρχική ή την τελική φάση. Οι βαθμοί για κάθε μεταβλητή 

αξιολόγησης της περίληψης κυκλώνονταν σε πίνακα που περιείχε όλες τις μεταβλητές 

ενώ στον ίδιο πίνακα αναγραφόταν ο κωδικός της κάθε περίληψης.  

     Αρχικά, 30 τυχαία επιλεγμένες περιλήψεις βαθμολογήθηκαν ξεχωριστά από την 

ερευνήτρια και τη δεύτερη βαθμολογήτρια ως προς όλα τα κριτήρια αξιολόγησης των 

περιλήψεων. Στόχος της πρώτης φάσης της βαθμολόγησης ήταν να διαπιστωθεί κατά 

πόσο τα κριτήρια αξιολόγησης των περιλήψεων ήταν αρκούντως σαφή. Στην πρώτη 

φάση της αξιολόγησης, (βαθμολόγηση των 30 περιλήψεων), οι τυχόν ασυμφωνίες στη 

βαθμολόγηση λύθηκαν μετά από συζήτηση. Στόχος των συζητήσεων αυτών ήταν η 

περαιτέρω αποσαφήνιση –και, στις περιπτώσεις που χρειαζόταν, η αναθεώρηση- των 

κριτηρίων αξιολόγησης της περίληψης. Τελικός στόχος της πρώτης φάσης της 

αξιολόγησης ήταν το ποσοστό αξιοπιστίας μεταξύ των βαθμολογητριών να φτάσει το 

80%. Ως συνέπεια της παραπάνω διαδικασίας, προέκυψαν πολύ σαφή κριτήρια 

αξιολόγησης για τη βαθμολόγηση των υπόλοιπων περιλήψεων. Στη συνέχεια, οι 

υπόλοιπες από τις 600 περιλήψεις βαθμολογήθηκαν ξεχωριστά από τις δύο 

βαθμολογήτριες. Στις ελάχιστες περιπτώσεις, όπου για κάποια μεταβλητή 

αξιολόγησης της περίληψης διαπιστώθηκε διαφορά μεγαλύτερη των δύο μονάδων 

μεταξύ των βαθμολογητριών, ως τελικός βαθμός υπολογίστηκε ο μέσος όρος του 
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αθροίσματος της βαθμολογίας τους. Τελικά, το ποσοστό αξιοπιστίας μεταξύ των 

βαθμολογητριών κυμάνθηκε μεταξύ 93% και 100% (η δεύτερη τιμή επιτεύχθηκε στην 

αξιολόγηση της χρήσης των πιο εύκολων κανόνων για την περίληψη, όπως είναι η 

διαγραφή των λεπτομερειών).  

     Ένα άλλο στοιχείο της διαδικασίας που συνέβαλε στη διασφάλιση της αξιοπιστίας 

μεταξύ των βαθμολογητριών είναι ότι η δεύτερη βαθμολογήτρια των περιλήψεων 

διόρθωσε ένα ποσοστό περιλήψεων από όλες τις ομάδες (πειραματικές και ελέγχου), 

από όλα τα τμήματα των φοιτητών που συμμετείχαν σε αυτές τις ομάδες 

(Οικονομικών Επιστημών, ΟΔΕ, ΔΕΣ και Λογιστικής / Χρηματοοικονομικής) και 

συγχρόνως από τις δύο φάσεις της έρευνας (την αρχική και την τελική). Ο λόγος ήταν 

να αξιολογηθεί ένα ποσοστό των περιλήψεων από κάθε ομάδα, τμήμα και φάση και 

από μία δεύτερη βαθμολογήτρια. Το στοιχείο αυτό της διαδικασίας θα αντιστάθμιζε 

τις πιθανές τυχαίες διαφορές μεταξύ των ομάδων, των τμημάτων και των φάσεων.  

 

8.5.3. Κριτήρια αξιολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου 

 

     Η αξιολόγηση των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου έγινε σύμφωνα με 

τις παρακάτω μεταβλητές: 

Α. Παράφραση. Στη μεταβλητή της παράφρασης (κλίμακα από το 1 έως το 5) 

αξιολογήθηκε θετικά η χρήση κατάλληλων τεχνικών παράφρασης για την απόδοση 

του νοήματος του αρχικού κειμένου ενώ αρνητικά η αναπαραγωγή του λεξιλογίου ή 

της σύνταξης του κειμένου.  

Β. Χρήση της γλώσσας. Στη μεταβλητή της χρήσης της γλώσσας (κλίμακα από το 1 

έως το 5) αυτό που αξιολογήθηκε θετικά ήταν η σωστή χρήση της γλώσσας σε 

επίπεδο γραμματικής και σύνταξης. Αντίθετα, η μη σωστή χρήση της γραμματικής 

και της σύνταξης συνήθως συμβάδιζε με την ελλιπή κατανόηση του κειμένου και είχε 

σαν συνέπεια την ανακριβή απόδοση του νοήματος του αρχικού κειμένου στα 

κουτάκια της γραφικής αναπαράστασης.  

Γ. Κατανόηση της δομής του κειμένου. Στη μεταβλητή της κατανόησης της δομής  

(κλίμακα από το 1 έως το 18) αξιολογήθηκε το κατά πόσο το περιεχόμενο που οι 

φοιτητές έπρεπε να συμπληρώσουν στα κουτάκια της γραφικής αναπαράστασης ήταν 

ολοκληρωμένο και είχε αποδοθεί με ακρίβεια. Κάθε κουτάκι βαθμολογήθηκε με μία 

μονάδα. Για όσα κουτάκια δεν είχαν συμπληρωθεί δε δινόταν η μονάδα αυτή, ενώ για 
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τα κουτάκια που δεν περιείχαν πλήρες και ακριβές περιεχόμενο δινόταν μισή ή καμία 

μονάδα.  

Δ. Συνολική βαθμολογία στη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου. Ο βαθμός που εξέφραζε την επίδοση στο σύνολο της στρατηγικής των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου προέκυψε από το άθροισμα των βαθμών 

στις παραπάνω μεταβλητές.  

Ε. Συνολική αξιολόγηση της κατανόησης. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε τεστ 

πολλαπλών επιλογών για να διαπιστωθεί η επίδοση των φοιτητών στη συνολική 

κατανόηση του κειμένου. Το τεστ ελέγχου της κατανόησης δόθηκε μετά την 

ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου . 

 

8.5.4. Διαδικασία βαθμολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου  

 

     Και για τη βαθμολόγηση των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου, εκτός 

από την ερευνήτρια, χρησιμοποιήθηκε και δεύτερη βαθμολογήτρια, η οποία 

εκπαιδεύτηκε για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης δοκιμασίας. Η δεύτερη 

βαθμολογήτρια των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου ήταν καθηγήτρια 

της Αγγλικής γλώσσας στο πανεπιστήμιο, αποσπασμένη από τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.  

     Η εκπαίδευση της δεύτερης βαθμολογήτριας στις γραφικές αναπαραστάσεις δομής 

κειμένου βασίστηκε στην αποσαφήνιση των κριτηρίων αξιολόγησης των γραφικών 

αναπαραστάσεων, τα οποία ήταν πολλαπλά, όπως ακριβώς και στη στρατηγική της 

περίληψης. Το βασικό κριτήριο ήταν η κατανόηση της δομής του κειμένου ενώ τα 

υπόλοιπα (παράφραση, χρήση της γλώσσας) χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση 

της ποιότητας του περιεχομένου. Επιπλέον, από το άθροισμα των βαθμών στις 

παραπάνω κατηγορίες, προέκυψε και η συνολική βαθμολογία στη στρατηγική των 

γραφικών αναπαραστάσεων.  

     Η κατανόηση της δομής του κειμένου αξιολογήθηκε βάσει του περιεχομένου που 

είχαν συμπληρώσει οι φοιτητές στα κουτάκια της γραφικής αναπαράστασης. Ο 

τρόπος με τον οποίο βαθμολογήθηκε το περιεχόμενο αυτό περιγράφεται στην ενότητα 

8.5.3. Παράλληλα, συμπληρώθηκε από τις δύο βαθμολογήτριες ξεχωριστά η ίδια 

γραφική αναπαράσταση που δόθηκε στους φοιτητές κατά την αρχική και τελική 

εξέταση και έγινε σύγκριση του περιεχομένου για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές 

μεταξύ των βαθμολογητριών. Οι τυχόν διαφορές στο περιεχόμενο επιλύθηκαν μετά 
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από συζήτηση, ενώ οι συμπληρωμένες γραφικές αναπαραστάσεις χρησιμοποιήθηκαν 

ως υποδείγματα για τη βαθμολόγηση των γραφικών αναπαραστάσεων των φοιτητών. 

Βάσει αυτών των γραφικών αναπαραστάσεων-προτύπων, εξακριβώθηκε με 

μεγαλύτερη ευκολία η ακρίβεια και η ποιότητα του περιεχομένου στις γραφικές 

αναπαραστάσεις των φοιτητών. 

     Η δεύτερη βαθμολογήτρια των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου 

βαθμολόγησε το 40% των γραφικών αναπαραστάσεων (400 γραφικές 

αναπαραστάσεις), και όχι το 60%, όπως στην περίπτωση των περιλήψεων. Η 

ερευνήτρια βαθμολόγησε το σύνολο των γραφικών αναπαραστάσεων (περίπου 1000 

γραφικές αναπαραστάσεις). Ο λόγος που η δεύτερη βαθμολογήτρια των γραφικών 

αναπαραστάσεων βαθμολόγησε μικρότερο ποσοστό γραφικών αναπαραστάσεων -από 

το αντίστοιχο των περιλήψεων που βαθμολογήθηκαν από τη δεύτερη βαθμολογήτρια- 

είναι επειδή το περιεχόμενο που χρειαζόταν να συμπληρωθεί στα κουτάκια της 

γραφικής αναπαράστασης θεωρήθηκε πιο ξεκάθαρο και πιο σύντομο. 

     Για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη αξιοπιστία μεταξύ των βαθμολογητριών, η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν αντίστοιχη με αυτήν για τα γραπτά της 

περίληψης. Δόθηκε ένας κωδικός σε κάθε γραφική αναπαράσταση και οι γραφικές 

αναπαραστάσεις φωτοτυπήθηκαν, έτσι ώστε κάθε μία βαθμολογήτρια να έχει στη 

διάθεσή της ένα καθαρό φωτοαντίγραφο για βαθμολόγηση. Παράλληλα, 

αφαιρέθηκαν από τις γραφικές αναπαραστάσεις οι ενδείξεις του ονόματος των 

φοιτητών / τριών καθώς και της ομάδας στην οποία ανήκαν για τους λόγους που 

εξηγήθηκαν στην ενότητα 8.5.2. Οι βαθμοί για τις μεταβλητές αξιολόγησης της κάθε 

γραφικής αναπαράστασης συμπληρώνονταν σε πίνακα, όπου αναγραφόταν και ο 

κωδικός της κάθε γραφικής αναπαράστασης. 

     Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας μεταξύ των 

βαθμολογητριών ήταν παρόμοια με την αντίστοιχη για τη στρατηγική της περίληψης. 

Επιλέχτηκαν τυχαία 30 γραφικές αναπαραστάσεις, οι οποίες βαθμολογήθηκαν 

ξεχωριστά από την ερευνήτρια, ενώ οι τυχόν ασυμφωνίες στη βαθμολόγηση λύθηκαν 

μετά από συζήτηση, η οποία οδήγησε στην αποσαφήνιση των κριτηρίων αξιολόγησης 

των γραφικών αναπαραστάσεων. Στη συνέχεια, οι υπόλοιπες από τις 400 γραφικές 

αναπαραστάσεις βαθμολογήθηκαν ξεχωριστά από τις δύο βαθμολογήτριες. Το τελικό 

ποσοστό αξιοπιστίας μεταξύ των βαθμολογητριών κυμάνθηκε μεταξύ 96% και 100%.  

Παρόμοια με τη στρατηγική της περίληψης, η δεύτερη βαθμολογήτρια των γραφικών 

αναπαραστάσεων διόρθωσε ένα ποσοστό γραφικών αναπαραστάσεων από όλες τις 
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ομάδες (πειραματικές και ελέγχου), από όλα τα τμήματα των φοιτητών που 

συμμετείχαν στις ομάδες (Οικονομικών Επιστημών, ΟΔΕ, ΔΕΣ και Λογιστικής), και 

από τις δύο φάσεις της έρευνας (την αρχική και την τελική). 

 

8.6. Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις 

 

     Από την περιγραφή των ερευνητικών στόχων και του ερευνητικού σχεδιασμού που 

αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 7 καθώς και της αναφοράς στα κριτήρια αξιολόγησης των 

δύο μεταβλητών προκύπτουν συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα και ερευνητικές 

υποθέσεις. Τα ερωτήματα και οι υποθέσεις αυτές θα εξεταστούν αρχικά σε σχέση με 

τη στρατηγική της περίληψης και κατόπιν σε σχέση με τη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου. 

 

8.6.1. Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις σε σχέση με τη στρατηγική της 

περίληψης 

 

     Παρακάτω διατυπώνονται αναλυτικά τα ερευνητικά ερωτήματα και, όπου ήταν 

δυνατό, και οι σχετικές υποθέσεις στις οποίες οδηγηθήκαμε σύμφωνα με τα 

ερευνητικά ευρήματα που συνοψίστηκαν στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη 

στρατηγική της περίληψης. 

 

1. Συμβάλλει η διδασκαλία της στρατηγικής της περίληψης στη βελτίωση της 

συνολικής κατανόησης του κειμένου; Υποθέτουμε ότι η διδασκαλία της στρατηγικής 

της περίληψης μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνολικής κατανόησης του 

κειμένου. 

2. Συμβάλλει η διδασκαλία της στρατηγικής της περίληψης στη βελτίωση της χρήσης 

της στρατηγικής; Ομοίως, περιμένουμε η διδασκαλία της στρατηγικής της περίληψης 

να οδηγήσει στη βελτίωση στη χρήση της στρατηγικής. 

3. Συμβάλλει η διδασκαλία της στρατηγικής της περίληψης στη βελτίωση του 

συγκεκριμένου είδους κατανόησης που σχετίζεται με την περίληψη, δηλαδή στη 

βελτίωση του κεντρικού νοήματος του κειμένου και των κύριων ιδεών; Υποθέτουμε 

ότι η διδασκαλία της στρατηγικής της περίληψης μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση 

του συγκεκριμένου είδους κατανόησης που σχετίζεται με την περίληψη, δηλαδή στη 
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βελτίωση του κεντρικού νοήματος του κειμένου και στην κατανόηση των κύριων 

ιδεών του κειμένου.  

4. Συμβάλλει η διδασκαλία της στρατηγικής της περίληψης στη βελτίωση της χρήσης 

των κανόνων για την περίληψη; Αναμένουμε, επίσης, ότι η διδασκαλία της 

στρατηγικής της περίληψης θα οδηγήσει στη βελτίωση της χρήσης των κανόνων για 

την περίληψη ή τουλάχιστον στη βελτίωση των περισσότερων από αυτούς. 

5. Συμβάλλει η διδασκαλία της στρατηγικής της περίληψης στη βελτίωση της 

ποιότητας της περίληψης, όπως αυτή φαίνεται από το επίπεδο παράφρασης του 

αρχικού κειμένου και από την οργάνωση της περίληψης; Ως προς την ποιότητα της 

περίληψης, αναμένουμε ότι η διδασκαλία της περίληψης θα συμβάλει στη βελτίωση 

και αυτού του τομέα. 

6. Ποια ομάδα σημείωσε την καλύτερη επίδοση στη στρατηγική της περίληψης; 

Σύμφωνα και με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, όπου επισημαίνεται η θετική 

συμβολή της διδασκαλίας για τα άτομα που διδάχτηκαν τη στρατηγική της 

περίληψης, αναμένουμε η πειραματική ομάδα 1 που δέχτηκε την παρέμβαση να 

σημειώσει την καλύτερη επίδοση στη στρατηγική της περίληψης. 

7. Έπαιξε ρόλο η γλωσσομάθεια στην επίδοση των φοιτητών στην περίληψη; Είχε 

θετική ή αρνητική επίδραση στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων; Αναμένουμε ότι ο 

παράγοντας της γλωσσομάθειας δεν θα αλλοιώσει τα αποτελέσματα σε σημαντικό 

βαθμό, δηλαδή ότι η επίδραση της διδασκαλίας θα παραμείνει ισχυρή και θα 

αντισταθμίσει τα όποια γλωσσικά ελλείμματα των φοιτητών. 

8. Έπαιξε ρόλο το γλωσσικό επίπεδο των φοιτητών στην επίδοσή τους στη 

στρατηγική της περίληψης; Δηλαδή, ήταν η παρέμβαση το ίδιο αποτελεσματική για 

όλα τα γλωσσικά επίπεδα ή τα αποτελέσματα διαφοροποιήθηκαν για ορισμένα 

γλωσσικά επίπεδα; Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αναμένουμε η παρέμβαση να μην 

είναι το ίδιο αποτελεσματική για όλα τα γλωσσικά επίπεδα, αλλά να ωφεληθεί κυρίως 

το μεσαίο γλωσσικό επίπεδο από αυτήν. 

9. Υπήρξε μεταβίβαση της μάθησης μεταξύ των ομάδων σε σχέση και με την άλλη 

στρατηγική; Παρουσίασε δηλαδή βελτίωση και η ομάδα που δε διδάχτηκε μία από τις 

δύο στρατηγικές στη στρατηγική την οποία δεν διδάχτηκε; Σύμφωνα με την αρχική 

μας υπόθεση, αναμένουμε να υπάρξει μεταβίβαση της μάθησης από τη στρατηγική 

της περίληψης στη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου, 

λόγω των κοινών στοιχείων που εμπλέκονται στη διαδικασία εφαρμογής των δύο 

στρατηγικών. 
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8.6.2. Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις σε σχέση με τη στρατηγική των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου 

 

     Όπως και στην προηγούμενη ενότητα, ομοίως και σε αυτή την ενότητα, 

διατυπώνονται αναλυτικά τα ερευνητικά ερωτήματα και, όπου ήταν δυνατό, και οι 

σχετικές υποθέσεις στις οποίες οδηγηθήκαμε σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα 

που συνοψίστηκαν στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη στρατηγική των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. 

 

1. Συμβάλλει η διδασκαλία της στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου στη βελτίωση της συνολικής κατανόησης του κειμένου; Υποθέτουμε ότι η 

διδασκαλία της στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου μπορεί 

να συμβάλει στη βελτίωση της συνολικής κατανόησης του κειμένου. 

2. Συμβάλλει η διδασκαλία της στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου στη βελτίωση στη χρήση της στρατηγικής; Αντίστοιχα, περιμένουμε η 

διδασκαλία της στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου να 

οδηγήσει την πειραματική ομάδα 2 σε βελτίωση στη χρήση της στρατηγικής. 

3. Συμβάλλει η διδασκαλία της στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου στη βελτίωση του συγκεκριμένου είδους κατανόησης που σχετίζεται με τις 

γραφικές αναπαραστάσεις, δηλαδή στη βελτίωση της κατανόησης της δομής του 

κειμένου; Υποθέτουμε ότι η διδασκαλία της στρατηγικής των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κατανόησης 

της δομής του κειμένου. 

4. Συμβάλλει η διδασκαλία της στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου στη βελτίωση της ποιότητας της στρατηγικής, όπως αυτή φαίνεται από το 

επίπεδο παράφρασης του αρχικού κειμένου και από το επίπεδο χρήσης της γλώσσας 

στα κουτάκια της γραφικής αναπαράστασης; Αναμένουμε ότι η διδασκαλία της 

στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου θα μπορούσε να 

οδηγήσει στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας του περιεχομένου στα κουτάκια της 

γραφικής αναπαράστασης, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω. 

5. Ποια ομάδα σημείωσε την καλύτερη επίδοση στη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου; Περιμένουμε η διδασκαλία της στρατηγικής των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου να οδηγήσει την πειραματική ομάδα 2 σε 

καλύτερη επίδοση στη χρήση της στρατηγικής. 
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6. Έπαιξε ρόλο η γλωσσομάθεια στην επίδοση των φοιτητών στην περίληψη; Είχε 

θετική ή αρνητική επίδραση στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων; Αναμένουμε ότι ο 

παράγοντας της γλωσσομάθειας δεν θα αλλοιώσει τα αποτελέσματα σε σημαντικό 

βαθμό, δηλαδή ότι η επίδραση της διδασκαλίας θα παραμείνει ισχυρή και θα 

αντισταθμίσει τα όποια γλωσσικά ελλείμματα των φοιτητών. 

7. Έπαιξε ρόλο το γλωσσικό επίπεδο στην επίδοση των φοιτητών στην περίληψη; 

Δηλαδή ήταν η παρέμβαση το ίδιο αποτελεσματική για όλα τα γλωσσικά επίπεδα ή τα 

αποτελέσματα διαφοροποιήθηκαν για κάποιο ή κάποια γλωσσικά επίπεδα; Σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία, αναμένουμε η παρέμβαση να μην είναι το ίδιο αποτελεσματική 

για όλα τα γλωσσικά επίπεδα, αλλά να ωφεληθεί κυρίως το χαμηλότερο γλωσσικό 

επίπεδο από την παρέμβαση. 

8. Υπήρξε μεταβίβαση της μάθησης μεταξύ των ομάδων σε σχέση και με την άλλη 

στρατηγική; Παρουσίασε δηλαδή βελτίωση και η ομάδα που δε διδάχτηκε μία από τις 

δύο στρατηγικές στη στρατηγική την οποία δεν διδάχτηκε; Αναμένουμε να υπάρξει 

μεταβίβαση της μάθησης από τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου στη στρατηγική της περίληψης, λόγω των κοινών στοιχείων που 

εμπλέκονται στη διαδικασία εφαρμογής των δύο στρατηγικών. 
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Κεφάλαιο 9
ο
 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

     Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Πριν την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων για κάθε ερευνητικό ερώτημα, θα παρατεθούν τα 

ευρήματα που αφορούν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των κλιμάκων 

αξιολόγησης των δύο στρατηγικών, δηλαδή της περίληψης και των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Σε ό,τι αφορά στα ερευνητικά ερωτήματα, θα 

διερευνηθεί η επίδραση της διδασκαλίας της στρατηγικής της περίληψης στην 

επίδοση της πειραματικής ομάδας 1 που διδάχτηκε τη στρατηγική. Στη συνέχεια θα 

εξεταστεί η ενδεχόμενη μεταβολή στην επίδοση στη στρατηγική της περίληψης των 

άλλων δύο ομάδων, δηλαδή της πειραματικής ομάδας 2 και της ομάδας ελέγχου. Στο 

δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, θα διερευνηθεί η επίδραση της διδασκαλίας των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου στην επίδοση της πειραματικής ομάδας 2 

που διδάχτηκε τη στρατηγική καθώς και το αντίστοιχο ερώτημα για τις άλλες δύο 

ομάδες. 

     Στη συνέχεια θα εξεταστεί ο ρόλος της γλωσσομάθειας στη διαμόρφωση των 

αποτελεσμάτων, δηλαδή οι τυχόν μεταβολές στα τελικά αποτελέσματα μετά την 

αφαίρεση της επίδρασης της γλωσσομάθειας. Το ερώτημα αυτό θα εξεταστεί αρχικά 

ως προς την πειραματική ομάδα 1 που διδάχτηκε την περίληψη και μετά ως προς την 

πειραματική ομάδα 2 που διδάχτηκε τις γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου. Το 

επόμενο ερευνητικό ερώτημα αφορά τη σημασία του γλωσσικού επιπέδου. 

Συγκεκριμένα θα εξεταστεί κατά πόσο τα ενδεχόμενα οφέλη που προέκυψαν μετά τη 

διδακτική παρέμβαση στις δύο στρατηγικές αφορούν ορισμένα γλωσσικά επίπεδα ή 

αν όλα τα επίπεδα σημείωσαν σημαντική βελτίωση σαν συνέπεια της παρέμβασης. Το 

ερώτημα αυτό θα εξεταστεί αρχικά σε σχέση με τη στρατηγική της περίληψης και 

κατόπιν σε σχέση με τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων.  

     Το τελευταίο ερώτημα αφορά τη μεταβίβαση της μάθησης, μεταξύ των δύο 

στρατηγικών. Αρχικά, θα εξεταστεί δηλαδή κατά πόσο η πειραματική ομάδα 1 που 

διδάχτηκε τη στρατηγική της περίληψης βελτιώθηκε και ως προς τη στρατηγική των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Στη συνέχεια, το αντίστοιχο ερώτημα θα 

απαντηθεί σε σχέση με την πειραματική ομάδα 2, δηλαδή κατά πόσο η πειραματική 
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ομάδα 2 που διδάχτηκε τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου βελτιώθηκε και ως προς τη στρατηγική της περίληψης, την οποία δε 

διδάχτηκε. 

 

9.1. Εγκυρότητα Εννοιολογικής Κατασκευής 

 

     Ένα κριτήριο έχει εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) όταν 

μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει τις αναμενόμενες ιδιότητες που απορρέουν από το 

θεωρητικό μοντέλο στο οποίο στηρίζεται το συγκεκριμένο κριτήριο. Για να 

αποδειχθεί η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής ενός κριτηρίου θα πρέπει πρώτα 

να οριστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εννοιολογικής κατασκευής την οποία 

επιθυμούμε να μετρήσουμε και στη συνέχεια να διαπιστωθεί αν με βάση τα 

ερωτήματα που έχουν επιλεγεί για να αποτελέσουν το κριτήριο, αναδεικνύονται τα 

χαρακτηριστικά αυτά (Bryant, 2000. Carmines & Zeller, 1979. Nunnally, 1978). Για 

να διαπιστωθεί η εγκυρότητα του κριτηρίου της περίληψης και των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου, διερευνήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της 

εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής. 

     Ένας τρόπος με τον οποίο ελέγχθηκε η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής των 

κριτηρίων βαθμολόγησης της περίληψης (επτά μεταβλητές: οργάνωση, παράφραση, 

χρήση της γλώσσας, κανόνες 1, 2 και 3, κατανόηση των κύριων ιδεών) και των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου (τρεις μεταβλητές: κατανόηση της 

δομής, παράφραση, χρήση της γλώσσας) ήταν μέσω της αξιολόγησης των δεικτών 

διακριτότητας (discrimination indices) οι οποίοι αποτελούν ένα στοιχείο εγκυρότητας 

της εννοιολογικής κατασκευής. Η εσωτερική συνοχή ή ομοιογένεια ενός κριτηρίου 

αποτελεί βασικό και αναμενόμενο χαρακτηριστικό του κριτηρίου που διακρίνεται από 

εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Η εσωτερική αυτή συνοχή σημαίνει ότι τα 

ερωτήματα που ανήκουν στην ίδια υποδοκιμασία θα πρέπει να μετρούν παρόμοια 

χαρακτηριστικά. Για τον έλεγχο της εσωτερικής συνοχής στο πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας υπολογίστηκαν οι δείκτες διακριτότητας, οι οποίοι αποτελούν τις 

διορθωμένες συσχετίσεις των ερωτημάτων με τις αντίστοιχες υποκλίμακες. Όσο πιο 

κοντά στο +1 βρίσκεται ο δείκτης διακριτότητας, τόσο μεγαλύτερη διακριτική 

ικανότητα έχει το ερώτημα. Αποδεκτοί θεωρούνται οι δείκτες με τιμές μεγαλύτερες ή 

ίσες πάνω από 0,20. 



 9. Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

 162 

     Τα ερωτήματα του κριτηρίου των μεταβλητών της περίληψης και των γραφικών 

αναπαραστάσεων πληρούν σε γενικές γραμμές αυτήν την απαίτηση. Ειδικά για τη 

βαθμολόγηση της περίληψης, η διάμεσος των δεικτών διακριτότητας κατά την αρχική 

φάση υπολογίστηκε σε 0,68 ενώ κατά την τελική σε 0,73 (τιμές οι οποίες θεωρούνται 

πολύ ικανοποιητικές καθώς είναι πάνω από το ελάχιστο αποδεκτό όριο του 0,20). Για 

τις γραφικές αναπαραστάσεις, οι αντίστοιχες τιμές ήταν 0,69 για την αρχική φάση και 

0,67 για την τελική φάση.  

     Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο ελέγχθηκε η εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής είναι μέσω των ενδοσυσχετίσεων (intercorrelations). Σύμφωνα με το 

κριτήριο των ενδοσυσχετίσεων, οι μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης 

αναφέρονται σε διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας έννοιας και θα πρέπει να 

συσχετίζονται μεταξύ τους σε σημαντικό βαθμό και κατά τρόπο θετικό. Το ίδιο ισχύει 

και για τις μεταβλητές αξιολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων. Έτσι, οι 

συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών αξιολόγησης της περίληψης και μεταξύ των 

μεταβλητών αξιολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων αλλά και οι συσχετίσεις 

των παραπάνω με τη συνολική βαθμολογία της περίληψης και των γραφικών 

αναπαραστάσεων θα πρέπει να είναι στατιστικά σημαντικές και θετικές. Στους 

Πίνακες 3 έως 6 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι όλες οι συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών έχουν ικανοποιητικό μέγεθος και είναι στατιστικώς σημαντικές 

(p<0,001), γεγονός που συνηγορεί υπέρ της εγκυρότητας των κριτηρίων της 

περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. 

     Τέλος, η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής ελέγχθηκε και μέσω του ελέγχου 

συγκλίνουσας εγκυρότητας. Σύμφωνα με την αρχή της συγκλίνουσας εγκυρότητας 

(convergent validity) ένα κριτήριο θα πρέπει, για θεωρητικούς λόγους, να συνδέεται 

σε σημαντικό βαθμό με άλλα κριτήρια. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας 

ελέγχθηκαν οι ενδοσυσχετίσεις μεταξύ των επτά παραμέτρων αξιολόγησης της 

περίληψης, οι συσχετίσεις των παραπάνω με το συνολικό σκορ του τεστ πολλαπλών 

επιλογών που μετρά τη συνολική κατανόηση του κειμένου και οι συσχετίσεις με το 

συνολικό σκορ των φοιτητών στο Oxford Placement Test. Το τελευταίο κριτήριο, το 

οποίο μετρά τη γλωσσομάθεια των ατόμων, αποτελεί ένα ακόμα κριτήριο συναφές 

προς τους στόχους της έρευνας. Το μέγεθος των παρατηρούμενων συσχετίσεων 

καθώς και το ότι όλες είναι στατιστικώς σημαντικές αποτελεί ένδειξη της 

συγκλίνουσας εγκυρότητας των κριτηρίων της περίληψης και των γραφικών 
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αναπαραστάσεων. Συγκεκριμένα, οι συσχετίσεις αποδείχτηκαν πολύ ικανοποιητικές 

και στην αρχική και στην τελική φάση, όπως δείχνουν οι Πίνακες 3 έως 6. 

 

Πίνακας 3. Ενδοσυσχετίσεις των μεταβλητών αξιολόγησης της περίληψης και συσχετίσεις με 

το τεστ πολλαπλών επιλογών και το Oxford Placement Test κατά την αρχική φάση της 

εξέτασης 

 

                 ΟPT1    Οργ.   Παρ.  Χρ.γλ.  Καν. 1   Καν. 2    Καν. 3   Καταν.  Συν. κατ. Συν. βαθ. 

 

OPT1 

Oργ.         ,494**    **- 

Παρ.        ,482**   ,696**    - 

Χρ. γλ.    ,571**   ,631**  ,676**     - 

Καν. 1     ,303**   ,438**  ,474**  ,395**       - 

Καν. 2     ,410**   ,607**  ,749**  ,594**     ,543**        - 

Καν. 3     ,389**   ,531**  ,641** ,485**      ,399**     ,663**       - 

Καταν.    ,347**   ,510**  ,658** ,470**      ,387**     ,670**      ,702**     - 

Συν. κατ.,492**   ,407**   ,440** ,426**     ,316**    ,432**    ,369**    ,358**    - 

Συν. βαθ.,535**   ,790**   ,880** ,758**    ,643**       ,865**     ,796**    ,816**   ,493**      - 

 

**p<0,001 

 
OPT1=Oxford Placement Test αρχικής φάσης 

Οργ.=Οργάνωση 

Παρ.=Παράφραση 

Χρ. γλ.=Χρήση γλώσσας 

Καν. 1=Κανόνας 1 

Καν. 2=Κανόνας 2 

Καν. 3=Κανόνας 3 

Καταν.=Κατανόηση κύριων ιδεών 

Συν. κατ.=Συνολική κατανόηση 

Συν. βαθ.=Συνολική βαθμολογία της περίληψης 
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Πίνακας 4. Ενδοσυσχετίσεις των μεταβλητών αξιολόγησης της περίληψης και συσχετίσεις 

με το τεστ πολλαπλών επιλογών και το Oxford Placement Test κατά την τελική φάση της 

εξέτασης 

 

            ΟPT 2   Οργ.    Παρ.    Χρ.γλ.  Καν. 1  Καν. 2  Καν. 3  Καταν. Συν. κατ. Συν. βαθ. 

 

 

OPT2  

Oργ.      ,485**   -    

Παρ.     ,513** ,712**    -             

Χρ.γλ.  ,596** ,609** ,653**       - 

Καν. 1  ,321** ,517**  ,529**  ,442**     - 

Καν. 2  ,446** ,667**  ,797**  ,616**   ,577**    - 

Καν. 3  ,499** ,580**  ,719**  ,591**   ,436**   ,734**    - 

Κατ.     ,428*  ,565**   ,720** ,547**    ,456**   ,733**   ,753**     - 

Συν.κατ.,533**,456**  ,522** ,503**    ,378**  ,492**   ,489**   ,460**    - 

Συν.βαθ.,567**,802** ,895** ,763**   ,675**   ,893**   ,846**    ,856**   ,573**    - 

 

**p<0,001 

 

OPT2=Oxford Placement Test τελικής φάσης 

Οργ.=Οργάνωση 

Παρ.=Παράφραση 

Χρ. γλ.=Χρήση γλώσσας 

Καν. 1=Κανόνας 1 

Καν. 2=Κανόνας 2 

Καν. 3=Κανόνας 3 

Καταν.=Κατανόηση κύριων ιδεών 

Συν. κατ.=Συνολική κατανόηση 

Συν. βαθ.=Συνολική βαθμολογία της περίληψης 
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Πίνακας 5: Ενδοσυσχετίσεις των μεταβλητών αξιολόγησης των γραφικών 

αναπαραστάσεων και συσχετίσεις με το τεστ πολλαπλών επιλογών και το Oxford 

Placement Test κατά την αρχική φάση της εξέτασης 

 

                    OPT 1      Παρ.       Χρ.γλ.       Κατ. δομ.      Συν. κατ.      Συν. βαθ. 

 

OPT1  

Παρ.              ,552**       -    

Χρ.γλ.         ,621**     ,741**           - 

Κατ. δομ.    ,524**     ,631**       ,675**           - 

Συν. κατ.     ,482**     ,460**       ,489**         ,502**            - 

Συν. βαθ.     ,611**     ,813**        ,837**         ,952**            ,545**                 - 

**p<0,001 

 

OPT1=Oxford Placement Test αρχικής φάσης 

Παρ.=Παράφραση 

Χρ. γλ.=Χρήση γλώσσας 

Κατ.δομ.=Κατανόηση δομής 

Συν. κατ.=Συνολική κατανόηση 

Συν. βαθ.=Συνολική βαθμολογία της περίληψης 

 

Πίνακας 6. Ενδοσυσχετίσεις των μεταβλητών αξιολόγησης των γραφικών 

αναπαραστάσεων και συσχετίσεις με το τεστ πολλαπλών επιλογών και το Oxford 

Placement Test κατά την τελική φάση της εξέτασης 

 

                   ΟPT 2     Παρ.     Χρ.γλ.     Κατ. δομ.     Συν. κατ.    Συν. βαθ. 

OPT2  

Παρ.              ,531**       -     

Χρ.γλ.          ,643**     ,756**        - 

Κατ. δομ.     ,498**     ,584**      ,643**          - 

Συν. κατ.      ,613**     ,501**       ,569**         ,553**         - 

Συν.βαθ.       ,597**     ,792**       ,824**         ,947**        ,612**            - 

 
 

**p<0,001 

OPT2=Oxford Placement Test τελικής φάσης 
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9.2. Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης 

 

     Τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσω της ανάλυσης διακύμανσης. Συγκεκριμένα, 

εφαρμόστηκε το μοντέλο στατιστικής ανάλυσης ANOVA 3X2 με 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Το μοντέλο ANOVA είναι ένα μαθηματικό μοντέλο 

με δύο παράγοντες, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο παράγοντας «ομάδα» και 

ο παράγοντας «χρονική στιγμή». Σύμφωνα με τον πρώτο παράγοντα 

πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι μεταξύ των τριών ομάδων υποκειμένων, δηλαδή της 

ομάδας ελέγχου, της πειραματικής ομάδας 1 και της πειραματικής ομάδας 2. Σύμφωνα 

με τον δεύτερο παράγοντα, διενεργήθηκαν μετρήσεις μέσα στα υποκείμενα και 

συγκεκριμένα μετρήσεις αρχικής και τελικής φάσης. Με τον όρο κύρια επίδραση του 

παράγοντα «ομάδα» γίνεται αναφορά στις μεταβολές των μέσων όρων των ομάδων, 

χωρίς να ληφθούν υπόψη οι δύο χρονικές στιγμές κατά τις οποίες συλλέχθησαν τα 

δεδομένα, δηλαδή η αρχική και η τελική φάση. Με τον όρο κύρια επίδραση της 

«χρονικής στιγμής» γίνεται αναφορά στη διαφορά στην επίδοση που σημειώνεται 

μεταξύ της αρχικής και της τελικής φάσης -ανεξάρτητα από την ομάδα. 

Συγκεκριμένα, η επίδραση της χρονικής στιγμής δηλώνει το πότε σημειώθηκαν 

καλύτερα αποτελέσματα -δηλαδή κατά την αρχική ή κατά την τελική φάση.  

     Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, οι κύριες επιδράσεις των δύο παραγόντων 

(ομάδας και χρονικής στιγμής) δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς μας ενδιαφέρει η 

αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων. Στην πραγματικότητα, τα ερευνητικά 

ερωτήματα της μελέτης σχετίζονται σχεδόν αποκλειστικά με την μελέτη της 

αλληλεπίδρασης -μέσω της οποίας μπορεί να καταδειχθεί ποια ομάδα παρουσίασε τη 

μεγαλύτερη βελτίωση στην επίδοση και σε ποιο βαθμό. Η αλληλεπίδραση των δύο 

παραγόντων αναφέρεται, από τη μία, στις μεταβολές της αρχικής και της τελικής 

φάσης μέσα στην κάθε ομάδα και, από την άλλη, στις διαφορές μεταξύ των ομάδων 

κατά την αρχική και την τελική φάση. Κατά συνέπεια, η μελέτη της αλληλεπίδρασης 

μας επιτρέπει, πρώτον, να διακρίνουμε τη μεταβολή στην επίδοση της κάθε ομάδας 

από την αρχική στην τελική φάση, δηλαδή κατά πόσο υπήρξε βελτίωση, 

χειροτέρευση ή καμία σημαντική μεταβολή για την κάθε ομάδα από την αρχική στην 

τελική φάση. Δεύτερον, η μελέτη της αλληλεπίδρασης μας επιτρέπει να συγκρίνουμε 

ποια από τις τρεις ομάδες παρουσίασε τη μεγαλύτερη στατιστικά σημαντική 

μεταβολή στην επίδοσή της από την αρχική στην τελική φάση. Επίσης, έγινε έλεγχος 

πολλαπλών συγκρίσεων (post-hoc test) για να διαπιστώσουμε ποια ομάδα και σε ποια 
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χρονική φάση παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τις άλλες. Για 

τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της ελάχιστης σημαντικής διαφοράς 

(LSD ή Least Significant Difference). Στις συγκρίσεις αυτές το επίπεδο 

σημαντικότητας προκαθορίστηκε σε p0,05.  

     Στην επόμενη φάση, θέλοντας να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης αφού αφαιρέθηκε η επίδραση της γλωσσομάθειας, χρησιμοποιήθηκε η 

ANCOVA (Analysis of Covariance) με συμμεταβλητή τον παράγοντα της 

γλωσσομάθειας. Αυτό δεν έγινε στην πρώτη φάση, διότι θελήσαμε αρχικά να 

εξετάσουμε την επίδραση της παρέμβασης σε πραγματικές συνθήκες. 

 

9.3. Η επίδραση της παρέμβασης για τις στρατηγικές της περίληψης και των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου 

 

     Στόχος των επόμενων ενοτήτων είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που 

αφορούν την επίδραση της διδακτικής παρέμβασης στις δύο στρατηγικές. Αρχικά, θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που αφορούν στη στρατηγική της περίληψης. Στη 

συνέχεια, θα παρατεθούν τα αποτελέσματα που αφορούν στη στρατηγική των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Στο τέλος της παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων θα δοθεί μια σύντομη απάντηση σε σχέση με την κύρια ερευνητική 

υπόθεση της έρευνας, δηλαδή κατά πόσο η παρέμβαση συνέβαλε στη βελτίωση στην 

κατανόηση κειμένου και στη χρήση των στρατηγικών.  

 

9.3.1. Η επίδραση της διδασκαλίας της περίληψης στη στρατηγική της περίληψης 

ανά μεταβλητή αξιολόγησης  

 

     Στην ενότητα αυτή θα εξεταστεί πρώτα η τυχόν βελτίωση στις συγκεκριμένες 

μεταβλητές από την αρχική στην τελική φάση για την κάθε ομάδα που εξετάστηκε 

στη στρατηγική της περίληψης (πειραματική ομάδα 1, πειραματική ομάδα 2 και ομάδα 

ελέγχου). Οι μεταβλητές αυτές είναι η οργάνωση, η παράφραση, η χρήση της 

γλώσσας, οι τρεις κανόνες για την περίληψη και η κατανόηση των κύριων ιδεών. Θα 

εξεταστεί επίσης η επίδοση των ατόμων στο σύνολο της στρατηγικής, που 

εκφράζεται με τη συνολική βαθμολογία στη στρατηγική της περίληψης. Τέλος, μέσω 

του τεστ πολλαπλών επιλογών θα εξεταστεί η τυχόν βελτίωση των ομάδων στην 

κατανόηση του κειμένου. Ο δεύτερος και σημαντικότερος στόχος της ενότητας αυτής 
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είναι η εξακρίβωση της ομάδας (πειραματική ομάδα 1, πειραματική ομάδα 2 και 

ομάδα ελέγχου) η οποία παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση από την αρχική στην 

τελική φάση. Στην περίπτωση που η ομάδα αυτή είναι η πειραματική ομάδα 1, η 

οποία διδάχτηκε την περίληψη, θα αποδειχτεί ξεκάθαρα η συμβολή της διδακτικής 

παρέμβασης στη στρατηγική. 

     Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι κύριες επιδράσεις των παραγόντων «ομάδα» και 

«χρονική στιγμή» δεν αποτελούν τον κύριο στόχο διερεύνησης της παρούσας 

μελέτης. Για τον λόγο αυτό δεν θα αναφερθούν αναλυτικά για κάθε μεταβλητή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε όλες τις παραπάνω μεταβλητές, η κύρια επίδραση του 

παράγοντα «χρονική στιγμή» βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό 

συμβαίνει γιατί κατά την τελική φάση της έρευνας σημειώθηκε μεταβολή στην 

επίδοση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ομάδα (Π.Ο. 1) που δέχτηκε την παρέμβαση. 

Αντίθετα, η κύρια επίδραση του παράγοντα «ομάδα» ήταν στατιστικά σημαντική 

μόνο για τις μεταβλητές της οργάνωσης, της δημιουργίας γενικεύσεων (κανόνας 2) 

και της κατανόησης των κύριων ιδεών.  

     Στον Πίνακα 7 γίνεται σύγκριση των χρονικών φάσεων στις τρεις ομάδες ως προς 

τη μέση βαθμολογία στις μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης και στη συνολική 

κατανόηση. Στόχος των συγκρίσεων είναι να φανεί η μεταβολή στην επίδοση της 

κάθε ομάδας από την αρχική στην τελική φάση και κατά πόσο αυτή υπήρξε 

στατιστικά σημαντική. Στον Πίνακα 8 γίνεται σύγκριση των μέσων τιμών των τριών 

ομάδων κατά την αρχική και τελική φάση σε όλες τις μεταβλητές αξιολόγησης της 

περίληψης και στη συνολική κατανόηση. Στόχος των συγκρίσεων μεταξύ των 

ομάδων είναι να φανεί ποια ομάδα είχε την καλύτερη επίδοση κατά την τελική φάση 

στις παραπάνω μεταβλητές. Επιπλέον, στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται η στατιστική 

σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης «ομάδα x χρονική στιγμή» από την ANOVA. Η 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων και των χρονικών στιγμών 

προέκυψε μέσω του ελέγχου πολλαπλών συγκρίσεων, σύμφωνα με το κριτήριο της 

ελάχιστης σημαντικής διαφοράς (LSD ή Least Significant Difference). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, για όλες τις μεταβλητές καθώς και για το σύνολο της στρατηγικής 

(δηλαδή, τη συνολική βαθμολογία στη στρατηγική), η αλληλεπίδραση των δύο 

παραγόντων, «ομάδα x χρονική στιγμή», βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική.  
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Πίνακας 7. Σύγκριση των χρονικών φάσεων στις τρεις ομάδες ως προς τη μέση βαθμολογία στις μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης  

και στη συνολική κατανόηση 

       
*Μεταβλητές 

περίληψης 
Π.Ο. 1 

Αρχική 

φάση 

Π.Ο. 1 

Τελική 

φάση 

Π.Ο. 2 

Αρχική 

φάση 

Π.Ο. 2 

Τελική 

φάση 

Ο.Ε. 

Αρχική 

φάση 

Ο.Ε. 

Τελική 

φάση 

**F (df)  

F(2,467) 

    p μερικό η
2
 

Οργάνωση 2,56b 3,39a 2,56b 2,81a 2,76a 2,68a = 43534  <0,001 0,157 

 

Παράφραση 

 

2,11b 

 

2,86a 

 

2,14b 

 

2,50a 

 

2,21a 

 

2,29a 

 

=22,413 

 

<0,001 

 

0,088 
 

Χρ. γλώσ. 

 

2,88b 

 

3,30a 

 

2,72b 

 

3,17a 

 

3,08a 

 

3,00a 

 

=21,233  

 

<0,001 

 

0,083 

 

Κανόνας 1 

 

2,91b 

 

3,34a 

 

2,91b 

 

3,14a 

 

3,12a 

 

3,24a 

 

=4,437  

 

=0,012 
 
0,019 

 

Κανόνας 2 2,49b 3,05a 2,47b 2,73a 2,41a 2,39a =14,790 <0,001 0,06 

 

Κανόνας 3 1,80b 2,40a 1,77b 2,13a 1,90a 2,04a =8,140  <0,001 0,034 

 

Κατανόηση  3,29b 3,90a 3,10b 3,64a 3,11b 3,36a = 3,227 <0,05 0,014 

 

Συν. βαθ. 18,05b 22,25a 17,70b 20,13a 18,61a 18,99a =28,256  <0,001 0,108 

 

Συν. κατ. 7,60b 7,93a 7,17b 7,71a 7,00b 7,32a =0,575 =0,563 0,002 

 

*Για κάθε μεταβλητή, μέσα σε κάθε ομάδα, μέσοι όροι που ακολουθούνται από κοινό γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο 

σημαντικότητας α=0,05 (p<0,05), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου LSD. Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν 

στατιστικά σημαντικά. 

**Αποτελέσματα της ANOVA για την αλληλεπίδραση «ομάδα x χρονική στιγμή» 
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Πίνακας 8. Σύγκριση των τριών ομάδων κατά την αρχική και τελική φάση ως προς τη μέση βαθμολογία στις μεταβλητές αξιολόγησης  

της περίληψης και στη συνολική κατανόηση 

 

Μεταβλητές                        Π.Ο. 1           Π.Ο. 2            Ο.Ε.               Π.Ο. 1          Π.Ο.2.             Ο.Ε.              

περίληψης                          Αρχική           Αρχική           Αρχική           Τελική          Τελική             Τελική  

 

 

Οργάνωση                            2,56a             2,56a              2,76a            3,39a             2,81b                  2,68b          

 

Παράφραση                         2,11a             2,14a               2,21a            2,86a             2,50b                 2,29b          

 

Χρήση γλώσσας                  2,88ab           2,72b               3,08a            3,30a             3,17ab               3,00b          

 

Κανόνας 1                            2,91b             2,91b               3,12a            3,34a             3,14ab               3,24ab        

 

Κανόνας 2                            2,49a             2,47a               2,41a            3,05a              2,73b                 2,39c          

 

Κανόνας 3                            1,80a             1,77a               1,90a            2,40a              2,13b                 2,04b          

 

Κατανόηση                          3,29a             3,10a               3,11a            3,90a              3,64ab               3,36b          

 

Συνολική βαθμολογία       18,05a            17,70a             18,61a         22,25a            20,13b               18,99b       

 

Συνολική κατανόηση          7,60a             7,17ab              7,00b           7,93a             7,71ab                7,32b         
 

*Για κάθε μεταβλητή, σε κάθε χρονική φάση, μέσοι όροι που ακολουθούνται από κοινό γράμμα δείχνουν ότι οι ομάδες δεν διαφέρουν  

στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (p<0,05), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου LSD. Μέσοι όροι που  

ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα δείχνουν ότι οι ομάδες διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. 
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9.3.1.1. Η επίδραση της παρέμβασης στη μεταβλητή της οργάνωσης 

 

    Για τη μεταβλητή της οργάνωσης, η ANOVA έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της ομάδας και της χρονικής στιγμής (F(2,467)= 

43534, p<0,001, η
2
=0,157). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 και με βάση τα στοιχεία του 

Πίνακα 7, η βελτίωση που σημειώθηκε κατά την τελική φάση αφορούσε στην 

καλύτερη επίδοση της πειραματικής ομάδας 1 (Μ.Ο. αρχική=2,56, Μ.Ο. 

τελική=3,39). Αντίστοιχα, στατιστικά σημαντική είναι και η επίδοση της 

πειραματικής ομάδας 2 (Μ.Ο. αρχική=2,56, Μ.Ο. τελική=2,81) αλλά όχι της ομάδας 

ελέγχου (Μ.Ο. αρχική=2,76, Μ.Ο. τελική=2,68). Παράλληλα, από τη σύγκριση των 

τριών ομάδων (βλ. Πίνακα 8) προκύπτει ότι η πειραματική ομάδα 1 που δέχτηκε την 

παρέμβαση παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες. 

Σχήμα 1: Μέσοι όροι των 3 ερευνητικών ομάδων στη μεταβλητή της οργάνωσης 
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9.3.1.2. Η επίδραση της παρέμβασης στη μεταβλητή της παράφρασης 

 

     Η αλληλεπίδραση της ομάδας και της χρονικής στιγμής υπήρξε στατιστικά 

σημαντική και για τη μεταβλητή της παράφρασης (F(2,467)=22413, p<0,001, η
2
 

=0,088). Γενικά, η ίδια με την παραπάνω εικόνα προκύπτει και για τη μεταβλητή της 

παράφρασης, δηλαδή στατιστικά σημαντική βελτίωση για τις δύο πειραματικές 

ομάδες κατά την τελική φάση. Παράλληλα, η βελτίωση της πειραματικής ομάδας 1 σε 

σχέση με τις δύο άλλες ομάδες είναι στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη: πειραματική 

ομάδα 1 (Μ.Ο. αρχική=2,11, Μ.Ο. τελική=2,86), πειραματική ομάδα 2 (Μ.Ο. 

αρχική=2,14, Μ.Ο. τελική=2,50) (βλ. Σχήμα 2). Η ομάδα ελέγχου δεν παρουσίασε 

σημαντική βελτίωση.  

 

Σχήμα 2: Μέσοι όροι των 3 ερευνητικών ομάδων στη μεταβλητή της παράφρασης 

 

9.3.1.3. Η επίδραση της παρέμβασης στη μεταβλητή της χρήσης της γλώσσας 

 

     Στατιστικά σημαντική ήταν η αλληλεπίδραση της ομάδας και της χρονικής 

στιγμής και για τη μεταβλητή της χρήσης της γλώσσας (F(2,467)=21233, p<0,001, 

η
2
=0,083). Κατά την τελική φάση σημειώθηκε βελτίωση που αφορούσε την 
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πειραματική ομάδα 1 (Μ.Ο. αρχική=2,88, Μ.Ο. τελική=3,30) και την πειραματική 

ομάδα 2 (Μ.Ο. αρχική=2,72, Μ.Ο. τελική=3,17). Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε 

σημαντική βελτίωση της ομάδας ελέγχου (Μ.Ο. αρχική=3,08, Μ.Ο. τελική=3,00) 

κατά την τελική φάση (βλ. Σχήμα 3). Παράλληλα, από τη σύγκριση των τριών 

ομάδων προκύπτει ότι η πειραματική ομάδα 1 βελτιώθηκε περισσότερο στην τελική 

φάση, αλλά μόνο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου και όχι και με την πειραματική 

ομάδα 2, όπως στις άλλες δύο μεταβλητές. 

Σχήμα 3: Μέσοι όροι των 3 ερευνητικών ομάδων στη μεταβλητή της χρήσης της γλώσσας 

 

9.3.1.4. Η επίδραση της παρέμβασης στη μεταβλητή του κανόνα 1 

 

     Και ως προς τον κανόνα 1, η αλληλεπίδραση ήταν στατιστικά σημαντική 

(F(2,467)=4,437, p=0,012, η
2
=0,019). Η βελτίωση στην επίδοση των ομάδων που 

σημειώθηκε κατά την τελική φάση αφορούσε την πειραματική ομάδα 1 (Μ.Ο. 

αρχική= 2,91, Μ.Ο. τελική=3,34) και την πειραματική ομάδα 2 (Μ.Ο. αρχική=2,91, 

Μ.Ο. τελική=3,14), αλλά όχι την ομάδα ελέγχου (Μ.Ο. αρχική=3,12, Μ.Ο. 

τελική=3,24) (βλ. Σχήμα 4). Τέλος, διαπιστώθηκε ότι, ενώ η ομάδα ελέγχου υπερείχε 
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στην αρχική φάση σε σύγκριση με την πειραματική ομάδα 1 και με την πειραματική 

ομάδα 2, στην τελική φάση αυτή η διαφορά είχε εξαλειφθεί. Κατά την τελική φάση, η 

πειραματική ομάδα 1 αποκτά προβάδισμα σε σχέση με την πειραματική ομάδα 2. 

Επιπλέον, η πειραματική ομάδα 2 δε διαφέρει πια σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

από την ομάδα ελέγχου . 

Σχήμα 4: Μέσοι όροι των 3 ερευνητικών ομάδων στη μεταβλητή του κανόνα 1 

 

9.3.1.5. Η επίδραση της παρέμβασης στη μεταβλητή του κανόνα 2 

 

     Και για τη μεταβλητή του κανόνα 2 προέκυψαν παρόμοια αποτελέσματα για τις 

τρεις ομάδες. Συγκεκριμένα, η αλληλεπίδραση ήταν στατιστικά σημαντική 

(F(2,467)=14,790, p<0,001, η
2
=0,06). Παράλληλα, η βελτίωση των ομάδων κατά την 

τελική φάση αφορά για μία ακόμα φορά την πειραματική ομάδα 1 (Μ.Ο. αρχική= 

2,49, Μ.Ο. τελική=3,05) και την πειραματική ομάδα 2 (Μ.Ο. αρχική=2,47, Μ.Ο. 

τελική=2,73), αλλά όχι την ομάδα ελέγχου (Μ.Ο. αρχική=2,41, Μ.Ο. τελική=2,39) 

(βλ. Σχήμα 5). Από τη σύγκριση των τριών ομάδων προκύπτει ότι (στατιστικώς 
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σημαντικά) μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση της πειραματικής ομάδας 1 σε σχέση με τις 

άλλες δύο ομάδες. Παράλληλα, προκύπτει στατιστικά σημαντική βελτίωση της 

πειραματικής ομάδας 2 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, στην τελική φάση. 

Σχήμα 5: Μέσοι όροι των 3 ερευνητικών ομάδων στη μεταβλητή του κανόνα 2 

 

9.3.1.6. Η επίδραση της παρέμβασης στη μεταβλητή του κανόνα 3 

 

     Αντίστοιχα με όσα αναφέρθηκαν για τις άλλες μεταβλητές, και για τη μεταβλητή 

του κανόνα 3 παρατηρείται στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση της ομάδας με την 

χρονική στιγμή (F(2,467)=8,140, p<0,001, η
2
=0,034). Τη μεγαλύτερη βελτίωση κατά 

την τελική φάση σημείωσε η πειραματική ομάδα 1 που διδάχτηκε την περίληψη, 

συγκριτικά με τις δύο άλλες ομάδες (Μ.Ο. αρχική= 1,80, Μ.Ο. τελική=2,40). 

Παράλληλα, βελτιώθηκε και η πειραματική ομάδα 2 κατά την τελική φάση (Μ.Ο. 

αρχική=1,77, Μ.Ο. τελική=2,13), αλλά όχι η ομάδα ελέγχου (Μ.Ο. αρχική=1,90, Μ.Ο. 

τελική=2,04) (βλ. Σχήμα 6).  
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Σχήμα 6: Μέσοι όροι των 3 ερευνητικών ομάδων στη μεταβλητή του κανόνα 3 

 

 

9.3.1.7. Η επίδραση της παρέμβασης στη μεταβλητή της κατανόησης των κύριων ιδεών 

 

 

     Για τη μεταβλητή της κατανόησης των κύριων ιδεών, η αλληλεπίδραση ήταν 

στατιστικά σημαντική (F(2,467)=3,227, p<0,05, η
2
=0,014), ενώ η βελτίωση κατά την 

τελική φάση αφορούσε όλες τις ομάδες, δηλαδή την πειραματική ομάδα 1 (Μ.Ο. 

αρχική=3,29, Μ.Ο. τελική=3,90), την πειραματική ομάδα 2 (Μ.Ο. αρχική=3,10, Μ.Ο. 

τελική=3,64) και την ομάδα ελέγχου (Μ.Ο. αρχική=3,11, Μ.Ο. τελική=3,36) (βλ. 

Σχήμα 7). Στη συγκεκριμένη μεταβλητή, δηλαδή, τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται 

από τις προηγούμενες μεταβλητές καθώς όλες οι ομάδες –ακόμα και η ομάδα 

ελέγχου- παρουσιάζουν βελτίωση στην επίδοσή τους. Παρ’ όλα αυτά, για μια ακόμα 

φορά παρατηρούμε ότι στις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων η πειραματική ομάδα 1 

υπερτερεί -αλλά μόνο ως προς την ομάδα ελέγχου. 
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Σχήμα 7: Μέσοι όροι των 3 ερευνητικών ομάδων στη μεταβλητή της κατανόησης των 

κύριων ιδεών 

 

9.3.1.8. Η επίδραση της παρέμβασης στη συνολική βαθμολογία στη στρατηγική της 

περίληψης 

 

     Ως προς τη βελτίωση στο σύνολο της στρατηγικής της περίληψης (που εξετάζεται 

μέσω της συνολικής βαθμολογίας στις μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης), η 

αλληλεπίδραση ήταν σημαντική (F(2,467)=28,256, p<0,001, η
2
=0,108), ενώ κατά την 

τελική φάση σημειώθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση των δύο πειραματικών 

ομάδων: πειραματική ομάδα 1 (Μ.Ο. αρχική= 18,05, Μ.Ο. τελική=22,25), 

πειραματική ομάδα 2 (Μ.Ο. αρχική=17,70, Μ.Ο. τελική=20,13). Η ομάδα ελέγχου δε 

σημείωσε βελτίωση (Μ.Ο. αρχική=18,61, Μ.Ο. τελική=18,99) (βλ. Σχήμα 8). Τέλος, 

μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρήθηκε στην πειραματική ομάδα 1 σε σχέση και με τις 

δύο άλλες ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι στο σύνολο της στρατηγικής η ομάδα που 

ωφελήθηκε ιδιαίτερα ήταν η πειραματική ομάδα 1 που δέχτηκε την παρέμβαση. 
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Σχήμα 8: Μέσοι όροι των 3 ερευνητικών ομάδων στη συνολική βαθμολογία 

 

9.3.1.9. Η επίδραση της παρέμβασης στη συνολική κατανόηση του κειμένου  

 

     Για να διαπιστωθεί κατά πόσο η διδασκαλία της περίληψης ενίσχυσε τη συνολική 

κατανόηση του κειμένου, τα άτομα των τριών ομάδων εξετάστηκαν με το τεστ 

πολλαπλών επιλογών που περιγράφηκε στο κεφάλαιο της Μεθόδου για να εξεταστεί η 

μεταβολή στην επίδοσή τους από την αρχική στην τελική φάση.  

     Η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι η αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων «ομάδα 

x χρονική στιγμή» δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F(2,467)=0,575, p=0,563, 

η
2
=0,002). Όπως δείχνει ο Πίνακας 7 και το Σχήμα 9, παρατηρούμε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές για όλες τις ομάδες κατά την τελική φάση (Π.Ο.1, Μ.Ο. 

αρχική=7,60, Μ.Ο. τελική=7,93. Π.Ο.2, Μ.Ο. αρχική=7,17, Μ.Ο. τελική=7,71. Ο.Ε., 

Μ.Ο. αρχική=7,00, Μ.Ο. τελική=7,32). Αντίθετα, στις συγκρίσεις μεταξύ των 

ομάδων (Πίνακας 8) παρατηρούμε (στατιστικώς σημαντικά) μεγαλύτερη βελτίωση 

στην τελική φάση μόνο στην πειραματική ομάδα 1 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.  
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Σχήμα 9: Μέσοι όροι των 3 ερευνητικών ομάδων στη συνολική κατανόηση 

 

 

9.3.2. Συμπεράσματα για τη στρατηγική της περίληψης 

 

     Το σημαντικότερο αποτέλεσμα που προκύπτει από τις παραπάνω αναλύσεις είναι 

η στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των παραγόντων «ομάδα» και «χρονική 

στιγμή» σε όλες τις μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης, εκτός από την 

κατανόηση του κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, για την πειραματική ομάδα 1 

παρατηρήθηκε βελτίωση σε όλες τις μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης (δηλαδή 

στην οργάνωση, στην παράφραση, στη χρήση της γλώσσας, στους κανόνες 1, 2 και 3, 

στην κατανόηση των κύριων ιδεών και στη συνολική επίδοση στη στρατηγική της 

περίληψης). Με άλλα λόγια, η ομάδα των φοιτητών που διδάχτηκε τη στρατηγική της 

περίληψης βελτίωσε σημαντικά τις επιδόσεις της σε όλες τις δοκιμασίες αξιολόγησης 

της περίληψης. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο για την πειραματική 

ομάδα 1 και δείχνει τη θετική επίδραση της παρέμβασης. 

     Παρόμοιο αποτέλεσμα παρατηρείται και για την πειραματική ομάδα 2 που 

διδάχτηκε τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Τέλος, 
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αξίζει να σημειωθεί ότι στις μεταβλητές της κατανόησης των κύριων ιδεών του 

κειμένου και της συνολικής κατανόησης του κειμένου διαπιστώνεται στατιστικά 

σημαντική βελτίωση και για την ομάδα ελέγχου. Το τελευταίο σημαίνει ότι κατά την 

τελική φάση υπήρξε βελτίωση όλων των ομάδων στις δύο μετρήσεις της κατανόησης.  

     Ως προς τη σύγκριση μεταξύ των τριών ομάδων διαπιστώθηκαν τα εξής: η 

πειραματική ομάδα 1 (που διδάχτηκε τη στρατηγική της περίληψης) παρουσίασε 

μεγαλύτερη βελτίωση από τις άλλες δύο ομάδες ως προς τις μεταβλητές της 

οργάνωσης της περίληψης, της παράφρασης, του κανόνα 2, του κανόνα 3 και της 

συνολικής επίδοσης στη στρατηγική της περίληψης. Ως προς τις υπόλοιπες 

μεταβλητές (της χρήσης της γλώσσας, του κανόνα 1, της κατανόησης των κύριων 

ιδεών του κειμένου και της συνολικής κατανόησης), η πειραματική ομάδα 1 υπερείχε 

μόνο ως προς την ομάδα ελέγχου. Τέλος, ως προς τον κανόνα 2 και η πειραματική 

ομάδα 2 (που διδάχτηκε τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου) παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.  

     Το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω είναι ότι η ομάδα που 

ωφελήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από τη συγκεκριμένη παρέμβαση (τη διδασκαλία 

της περίληψης) είναι η πειραματική ομάδα 1. Το γεγονός αυτό είναι σύμφωνο με την 

σχετική ερευνητική μας υπόθεση και συνηγορεί υπέρ της αποτελεσματικότητας της 

παρέμβασης.  

     Εφόσον η τιμή F είναι στατιστικά σημαντική, αξίζει να αναφερθούμε και στη 

στήλη μερικό η² του Πίνακα 7. Γενικά, ο δείκτης η² εκφράζει το ποσοστό της 

διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής που αιτιολογείται από την αντίστοιχη 

κύρια επίδραση ή αλληλεπίδραση. Θεωρείται ως ένας δείκτης μεγέθους της 

επίδρασης (effect size) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάταξη των 

επιδράσεων με βάση το μέγεθός τους. Κυμαίνεται από 0 έως 1 και υψηλές τιμές 

δηλώνουν εντονότερες διαφορές μεταξύ των επιπέδων των αντίστοιχων παραγόντων 

που συμμετέχουν στην ανάλυση διακύμανσης. Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνεται 

ότι πιο ισχυρή ήταν η αλληλεπίδραση στη μεταβλητή της οργάνωσης και στη 

συνολική βαθμολογία ενώ λιγότερο ισχυρή στις υπόλοιπες μεταβλητές.  
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9.3.3. Η επίδραση της παρέμβασης των γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου στη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων ανά μεταβλητή 

αξιολόγησης 

 

     Στις παρακάτω ενότητες θα παρουσιαστούν οι αναλύσεις που έγιναν σε κάθε 

μεταβλητή αξιολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου, ώστε να 

διαφανεί η τυχόν βελτίωσή τους από την αρχική στην τελική φάση για όλες τις 

ομάδες. Οι μεταβλητές που εξετάστηκαν ήταν η κατανόηση της δομής, η παράφραση, 

η χρήση της γλώσσας και η συνολική βαθμολογία στη στρατηγική. Τέλος όπως και 

στην περίπτωση της περίληψης, η συνολική κατανόηση του κειμένου αξιολογήθηκε 

με το τεστ πολλαπλών επιλογών. 

     Όπως και στη στρατηγική της περίληψης, η κύρια επίδραση του παράγοντα 

«χρονική στιγμή» ήταν στατιστικά σημαντική για όλες τις παραπάνω μεταβλητές. 

Αντίθετα, η κύρια επίδραση του παράγοντα «ομάδα» δεν ήταν σημαντική για καμία 

από τις μεταβλητές αξιολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. 

Στους Πίνακες 9 και 10 παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο τα αποτελέσματα κατά 

τις δύο χρονικές φάσεις της εξέτασης (αρχική και τελική φάση), για όλες τις ομάδες 

(πειραματικές ομάδες 2, 1 και ομάδα ελέγχου) και σε όλες τις μεταβλητές αξιολόγησης 

των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Στον Πίνακα 9 γίνεται σύγκριση 

των χρονικών φάσεων στις τρεις ομάδες ως προς τη μέση βαθμολογία στις 

μεταβλητές αξιολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου και στη 

συνολική κατανόηση. Στόχος των συγκρίσεων είναι να φανεί η μεταβολή στην 

επίδοση της κάθε ομάδας από την αρχική στην τελική φάση και κατά πόσο αυτή 

υπήρξε στατιστικά σημαντική. Στον Πίνακα 10 γίνεται σύγκριση των μέσων τιμών 

των τριών ομάδων κατά την αρχική και τελική φάση σε όλες τις μεταβλητές 

αξιολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου και στη συνολική 

κατανόηση. Στόχος των συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων είναι να φανεί ποια ομάδα 

σημείωσε την καλύτερη επίδοση στις παραπάνω μεταβλητές και σε ποια χρονική 

φάση.  

 



 9. Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

 182 

Πίνακας 9. Σύγκριση των χρονικών φάσεων στις τρεις ομάδες ως προς τη μέση βαθμολογία στις μεταβλητές αξιολόγησης  

των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου και στη συνολική κατανόηση 

 

*Μεταβλητές     Π.Ο. 2           Π.Ο. 2         Π.Ο.1           Π.Ο. 1        Ο.Ε.            Ο.Ε.          **F (df)            p        μερικό η
2
 

γρ. αναπαρ.      Αρχική          Τελική        Αρχική           Τελική        Αρχική        Τελική          F=(2,466) 

 
                          

Κατ. δομής       10,17b           10,72a       10,34b          11,57a          10,45b          11,26a           =3,007      =0,05         0,013 

 
Παράφραση       2,03b              2,18a         2,11b            2,32a            2,15a            2,27a          =4,242       <0,05         0,018 

 

Χρ. γλώσ.           2,50b              2,77a         2,74a            2,76a            2,68b            2,86a          =0,381      =0,683        0,002 

 

Συνολική βαθμ.14,70b            15,68a       15,20b          16,67a          15,30b           16,40a         =0,878      =0,416        0,004 

 

Συν. κατ.              6,76b             7,33a         6,60b            7,50a            6,53a             6,73a          =5,193      <0,05         0,022 

 

 

*Για κάθε μεταβλητή, μέσα σε κάθε ομάδα, μέσοι όροι που ακολουθούνται από κοινό γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (p<0,05), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου LSD. Μέσοι όροι που 

ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. 

**Αποτελέσματα της ANOVA για την αλληλεπίδραση «ομάδα x χρονική στιγμή». 
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Πίνακας 10. Σύγκριση των τριών ομάδων κατά την αρχική και τελική φάση ως προς τη μέση βαθμολογία στις μεταβλητές αξιολόγησης  

των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου 

 

Μεταβλητές                          Π.Ο. 2           Π.Ο. 1         Ο.Ε.              Π.Ο. 2        Π.Ο.1            Ο.Ε.                

γραφικών  

αναπαραστάσεων                 Αρχική          Αρχική        Αρχική            Τελική        Τελική           Τελική  

 
                          

Κατανόηση δομής              10,17a             10,34a       10,45a           10,72b          11,57a          11,26ab           

 
Παράφραση                          2,03a               2,11a         2,15a             2,18a             2,32a            2,27a               

 

Χρήση γλώσσας                   2,50b               2,74a         2,68ab           2,77a             2,76a            2,86a               

 

Συνολική βαθμολογία        14,70a             15,20a       15,30a           15,68b           16,67a          16,40ab           

 

Συνολική κατανόηση           6,76a               6,60a         6,53a             7,33a             7,50a            6,73b              

 

 

*Για κάθε μεταβλητή, σε κάθε χρονική φάση, μέσοι όροι που ακολουθούνται από κοινό γράμμα δείχνουν ότι οι ομάδες δεν 

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (p<0,05), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου LSD. 

Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα δείχνουν ότι οι ομάδες διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. 
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9.3.3.1. Η επίδραση της παρέμβασης στη μεταβλητή της κατανόησης της δομής  

 

     Για τη μεταβλητή της κατανόησης της δομής του κειμένου, η αλληλεπίδραση των 

δύο παραγόντων «ομάδα» x «χρονική στιγμή» αποδείχτηκε στατιστικά σημαντική 

(F(2,466)=3, 007 p=0, 05, η
2
=0,013). Συγκεκριμένα, όπως δείχνει το Σχήμα 10, κατά 

την τελική φάση παρατηρούμε βελτίωση για όλες τις ομάδες. Η βελτίωση αυτή 

αφορά όχι μόνο την πειραματική ομάδα 2 (που διδάχτηκε τη στρατηγική των 

γραφικών αναπαραστάσεων), αλλά επίσης την πειραματική ομάδα 1 και την ομάδα 

ελέγχου (πειραματική ομάδα 2, Μ.Ο. αρχική=10,17, Μ.Ο. τελική=10,72, πειραματική 

ομάδα 1, Μ.Ο. αρχική=10,34, Μ.Ο. τελική=11,57, ομάδα ελέγχου, Μ.Ο. 

αρχική=10,45, Μ.Ο. τελική=11,26). Συγκρίνοντας τη βελτίωση στις τρεις ομάδες 

(σύμφωνα με τον έλεγχο πολλαπλών συγκρίσεων που έγινε με το κριτήριο της 

ελάχιστης σημαντικής διαφοράς), παρατηρούμε ότι η βελτίωση που σημειώθηκε είναι 

σε όφελος της πειραματικής ομάδας 1, η οποία υπερτερεί σε σχέση με την πειραματική 

ομάδα 2 που διδάχτηκε τη στρατηγική. 

Σχήμα 10: Μέσοι όροι των 3 ερευνητικών ομάδων στην κατανόηση της δομής 
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9.3.3.2. Η επίδραση της παρέμβασης στη μεταβλητή της παράφρασης 

 

     Ομοίως με τα παραπάνω και στη μεταβλητή της παράφρασης του κειμένου η 

αλληλεπίδραση των παραγόντων «ομάδα» x «χρονική στιγμή» είναι στατιστικά 

σημαντική (F(2,466)= 4,242, p<0,05, η
2
=0,018). Ενώ στην τελική φάση της έρευνας 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική βελτίωση για τις πειραματικές ομάδες 1 και 2 σε 

σχέση με την αρχική φάση, στις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά δεν παρατηρείται (Πειραματική ομάδα 2: Μ.Ο. αρχική=2,03, 

Μ.Ο. τελική=2,18. Πειραματική ομάδα 1: Μ.Ο. αρχική=2,11, Μ.Ο. τελική=2,32. 

Ομάδα ελέγχου: Μ.Ο. αρχική=2,15, Μ.Ο. τελική=2,22) (βλ. Σχήμα 11). Αυτό 

σημαίνει ότι καμιά ομάδα δεν ωφελήθηκε περισσότερο από τις άλλες στη 

συγκεκριμένη μεταβλητή. 

Σχήμα 11: Μέσοι όροι των 3 ερευνητικών ομάδων στην παράφραση 

 

9.3.3.3. Η επίδραση της παρέμβασης στη μεταβλητή της χρήσης της γλώσσας 

 

     Αντίθετα με την εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο παραπάνω μεταβλητές, στη 

μεταβλητή της χρήσης της γλώσσας η αλληλεπίδραση των παραγόντων ομάδα και 
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χρονική στιγμή δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F(2,466)=0,381, p=0,683, η
2
=0,002). 

Μπορεί δηλαδή να παρατηρείται στατιστικά σημαντική βελτίωση στην τελική φάση 

για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα 2 σε σχέση με την αρχική φάση, 

αλλά στις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Πειραματική ομάδα 2 Μ.Ο. αρχική=2,50, Μ.Ο. τελική=2,77. Πειραματική 

ομάδα 1 Μ.Ο. αρχική=2,74, Μ.Ο. τελική=2,76. Ομάδα ελέγχου Μ.Ο. αρχική=2,68, 

Μ.Ο. τελική=2,86) (βλ. Σχήμα 12). Αυτό σημαίνει ότι καμία ομάδα δεν ωφελήθηκε 

περισσότερο από τις άλλες από τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Αξίζει επίσης να 

αναφερθεί ότι το σημαντικό προβάδισμα που είχε στην αρχική φάση η πειραματική 

ομάδα 1 από την πειραματική ομάδα 2 δε διατηρήθηκε στην τελική φάση.  

Σχήμα 12: Μέσοι όροι των 3 ερευνητικών ομάδων στη χρήση της γλώσσας 

 

9.3.3.4. Η επίδραση της παρέμβασης στη συνολική βαθμολογία στη στρατηγική των 

γραφικών αναπαραστάσεων 

 

     Στη μεταβλητή αυτή η εικόνα είναι παρόμοια με αυτήν της προηγούμενης 

μεταβλητής (της χρήσης της γλώσσας). Η αλληλεπίδραση της ομάδας με τη χρονική 

στιγμή δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F(2,466)=0,878, p=0,416, η
2
=0,004). 
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Στατιστικά σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε σε όλες τις ομάδες κατά την τελική 

φάση (πειραματική ομάδα 2, πειραματική ομάδα 1 και ομάδα ελέγχου). Μεγαλύτερη 

ήταν η βελτίωση της πειραματικής ομάδας 1 σε σύγκριση με την πειραματική ομάδα 2 

(Πειραματική ομάδα 2 Μ.Ο. αρχική=14,70, Μ.Ο. τελική=15,68. Πειραματική ομάδα 1 

Μ.Ο. αρχική=15,20, Μ.Ο. τελική=16,67. Ομάδα ελέγχου Μ.Ο. αρχική=15,30, Μ.Ο. 

τελική=16,40) (βλ. Σχήμα 13). 

Σχήμα 13: Μέσοι όροι των 3 ερευνητικών ομάδων στη συνολική βαθμολογία 

 

9.3.3.5. Η επίδραση της παρέμβασης στη συνολική κατανόηση του κειμένου 

 

     Το ερευνητικό ερώτημα που εξετάστηκε στη συνέχεια είναι κατά πόσο υπήρξε 

βελτίωση της πειραματικής ομάδας 2 (που διδάχτηκε τη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου) στη συνολική κατανόηση του κειμένου. Η 

αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων «ομάδα» x «χρονική στιγμή» για τη μεταβλητή 

αυτή ήταν στατιστικά σημαντική (F(2,466)=5,193, p<0,05, η
2
=0,022). Παρατηρούμε 

δηλαδή βελτίωση στην τελική φάση για τις πειραματικές ομάδες 1 και 2. Στις 

συγκρίσεις των ομάδων μεταξύ τους παρατηρούμε στατιστικά μεγαλύτερη βελτίωση 
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στην τελική φάση των πειραματικών ομάδων 1 και 2 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, 

με ελαφρώς μεγαλύτερη βελτίωση ως προς τη διαφορά στους μέσους όρους μεταξύ 

αρχικής και τελικής φάσης να παρουσιάζει η πειραματική ομάδα 1 (βλ. Πίνακα 10 και 

Σχήμα 14). 

Σχήμα 14: Μέσοι όροι των 3 ερευνητικών ομάδων στη συνολική κατανόηση 

 

 

9.3.4. Συμπεράσματα για τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου 

 
     Όσον αφορά στη βελτίωση των ομάδων από την αρχική στην τελική φάση, τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν για την επίδραση της διδακτικής παρέμβασης στη 

στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου είναι τα εξής: αντίθετα 

με την αρχική μας υπόθεση, σε καμία μεταβλητή δεν παρουσίασε στατιστικά 

σημαντική βελτίωση μόνο η πειραματική ομάδα 2, η οποία διδάχτηκε τη στρατηγική 

των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Συγκεκριμένα, στη μεταβλητή της 

παράφρασης και της συνολικής κατανόησης του κειμένου παρουσίασε βελτίωση και 

η πειραματική ομάδα 1. Στις μεταβλητές της κατανόησης της δομής του κειμένου και 

της συνολικής βαθμολογίας διαπιστώθηκε βελτίωση σε όλες τις ομάδες. Τέλος, στη 
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χρήση της γλώσσας, στατιστικά σημαντική βελτίωση παρουσίασε, εκτός από την 

πειραματική ομάδα 2, και η ομάδα ελέγχου. 

     Όσον αφορά στις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων, το σημαντικότερο συμπέρασμα 

αφορά στην υπεροχή ως προς τη βελτίωση της πειραματικής ομάδας 1 σε κάποιες από 

τις μεταβλητές αξιολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, 

στην κατανόηση της δομής, η πειραματική ομάδα 1 (που διδάχτηκε τη στρατηγική της 

περίληψης), παρουσίασε μεγαλύτερη βελτίωση από την πειραματική ομάδα 2 (που 

διδάχτηκε τις γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου). Στην αξιολόγηση της 

συνολικής κατανόησης του κειμένου, και η πειραματική ομάδα 1 και η πειραματική 

ομάδα 2 σημείωσαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, αλλά σε 

ελαφρώς μεγαλύτερο βαθμό ως προς τη διαφορά στους μέσους όρους βελτιώθηκε η 

πειραματική ομάδα 1. Στις μεταβλητές της παράφρασης και της χρήσης της γλώσσας 

δε διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων.  

     Το συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι ως προς τη συνολική κατανόηση του 

κειμένου ενισχύθηκαν και οι δύο ομάδες, δηλαδή και η πειραματική ομάδα 1 η οποία 

έχει ένα μικρό προβάδισμα και η πειραματική ομάδα 2. Αυτό σημαίνει ότι αντίθετα 

προς την αρχική μας υπόθεση που προέβλεπε ότι, τα άτομα της πειραματικής ομάδας 

2 που διδάχτηκαν τη συγκεκριμένη στρατηγική, θα είχαν καλύτερη επίδοση στην 

κατανόηση του κειμένου από εκείνους που δεν τη διδάχτηκαν, τελικά βρέθηκε ότι και 

τα άτομα της πειραματικής ομάδας 1 είχαν αντίστοιχα καλή επίδοση. Επίσης, στην 

κατανόηση της δομής, το είδος δηλαδή της κατανόησης που ελέγχθηκε μέσω της 

συγκεκριμένης στρατηγικής, τα άτομα της πειραματικής ομάδας 1 υπερείχαν σε σχέση 

με τα αντίστοιχα της πειραματικής ομάδας 2.  

     Τέλος, εφόσον η τιμή F είναι στατιστικά σημαντική σε σχέση με ορισμένες 

μεταβλητές, αξίζει να αναφερθούμε και στη στήλη μερικό η² του Πίνακα 9. Από τον 

πίνακα αυτό, διαπιστώνουμε ότι όσον αφορά τη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου πιο ισχυρή ήταν η αλληλεπίδραση στη μεταβλητή 

της συνολικής κατανόησης ενώ λιγότερο ισχυρή στις υπόλοιπες μεταβλητές.  

 

9.4. Η επίδραση της παρέμβασης μετά την αφαίρεση της συμμεταβλητής της 

γλωσσομάθειας 

 

     Ο δεύτερος ερευνητικός στόχος ο οποίος σχετίζεται άμεσα με τον πρώτο, δηλαδή 

τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης, ήταν η εξακρίβωση του 
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ρόλου της γλωσσομάθειας στη διαμόρφωση των αρχικών αποτελεσμάτων. 

Συγκεκριμένα, θελήσαμε να διαπιστώσουμε, πρώτον, την καθαρή επίδραση της 

παρέμβασης σε κάθε ομάδα και τις τυχόν μεταβολές στα αποτελέσματα της τελικής 

φάσης, μετά την αφαίρεση της επίδρασης της γλωσσομάθειας. Δεύτερον, σε ποια 

ομάδα διαφοροποιούνται τα αποτελέσματα σε μεγαλύτερο βαθμό μετά την αφαίρεση 

της επίδρασης της γλωσσομάθειας. 

     Η γλωσσομάθεια, η οποία μετρήθηκε με το τεστ γλωσσικής επίδοσης Oxford 

Placement Test, αποτέλεσε τη συμμεταβλητή στις αναλύσεις ANCOVA (Analysis of 

Covariance / Ανάλυση συνδιακύμανσης) που εφαρμόστηκαν στα δεδομένα. Για να 

αφαιρεθεί η επίδραση της γλωσσομάθειας, υπολογίστηκε η επίδοση των φοιτητών 

στο Oxford Placement Test κατά την αρχική φάση της εξέτασης. Το Oxford 

Placement Test χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή, σε αυτή τη φάση των αναλύσεων όχι για 

την κατάταξη των ατόμων σε γλωσσικά επίπεδα αλλά ως μία μέτρηση της γενικής 

γλωσσικής τους ικανότητας. Η μέτρηση, είχε σαν σκοπό τη διαπίστωση της καθαρής 

επίδρασης της παρέμβασης, όπως αυτή περιγράφηκε πιο πάνω. Οι αναλύσεις 

συνδιακύμανσης έδειξαν ότι η κύρια επίδραση της συμμεταβλητής της 

γλωσσομάθειας ήταν στατιστικά σημαντική για όλες τις μεταβλητές σε επίπεδο 

σημαντικότητας p<0,001. Στη συνέχεια θα περιγραφούν τα αποτελέσματα που 

αφορούν στις δύο στρατηγικές, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την αφαίρεση της 

συμμεταβλητής της γλωσσομάθειας. Στον Πίνακα 11 γίνεται σύγκριση των χρονικών 

φάσεων στις τρεις ομάδες ως προς τη μέση βαθμολογία στις μεταβλητές αξιολόγησης 

της περίληψης και στη συνολική κατανόηση μετά την αφαίρεση της επίδρασης της 

γλωσσομάθειας. Στόχος των συγκρίσεων είναι να φανεί αν η μεταβολή στην επίδοση 

της κάθε ομάδας από την αρχική στην τελική φάση μετά την αφαίρεση της 

γλωσσομάθειας διαφοροποιήθηκε σε σχέση με τα αρχικά αποτελέσματα και αν αυτή 

η διαφοροποίηση υπήρξε στατιστικά σημαντική. Στον Πίνακα 12 γίνεται σύγκριση 

των μέσων τιμών των τριών ομάδων κατά την αρχική και τελική φάση σε όλες τις 

μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης και στη συνολική κατανόηση. Στόχος των 

συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων είναι να φανεί κατά πόσο η υπεροχή κάποιων 

ομάδων σε σχέση με τις υπόλοιπες, η οποία είχε προκύψει από τα αποτελέσματα της 

επίδρασης της παρέμβασης μεταβάλλεται μετά την αφαίρεση της γλωσσομάθειας. 

 

9.4.1. Η επίδραση της παρέμβασης μετά την αφαίρεση της συμμεταβλητής της 

γλωσσομάθειας στη στρατηγική της περίληψης 
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Πίνακας 11. Σύγκριση των χρονικών φάσεων στις τρεις ομάδες ως προς τη μέση βαθμολογία στις μεταβλητές αξιολόγησης  

της περίληψης μετά την αφαίρεση της επίδρασης της γλωσσομάθειας 

 

*Μεταβλητές   Π.Ο. 1         Π.Ο. 1          Π.Ο.2           Π.Ο. 2            Ο.Ε.            Ο.Ε.              **F(df)           p            μερικό η
2
 

περίληψης      Αρχική          Τελική          Αρχική          Τελική           Αρχική         Τελική           F(2,466) 

 

 

Οργάνωση        2,53b          3,36a            2,60b              2,85a            2,76a          2,68a            43,466          <0,001          0,157 

 

Παράφραση     2,07b          2,82a             2,18b             2,54a            2,21a           2,28a           22,148           <0,001          0,087 

 

Χρ. γλώς.          2,83b          3,26a             2,77b            3,21a             3,07a          2,98a            21,190         <0,001          0,083 

 

Καν. 1               2,89b          3,32a              2,94b            3,17a            3,12a           3,24a             4,369         <0,005          0,018 

 

Καν. 2               2,47b          3,01a              2,50b            2,76a             2,41a          2,38a           14,596          <0,001          0,059 

 

Καν. 3               1,78b          2,35a              1,79b            2,17a             1,90a          2,03a            7,992         <0,001           0,033 

 

Καταν.              3,26b          3,86a              3,14b            3,70a             3,10b          3,36a            3,238           <0,05           0,040 

 

Συν. βαθ.         17,83b       22,00a             17,92b          20,40a           18,58a        18,96a          28,079           <0,001         0,108 

 

Συν. κατ.           7,52b         7,85a               7,26b            7,81a             6,99b          7,31a          0,623           =0,537         0,003 

 

*Για κάθε μεταβλητή  μέσα σε κάθε ομάδα, μέσοι όροι που ακολουθούνται από κοινό γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά,  

σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (p<0,05), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου LSD. Μέσοι όροι που ακολουθούνται από 

διαφορετικό γράμμα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. 

**Αποτελέσματα της ANCOVA για την αλληλεπίδραση «ομάδα x χρονική στιγμή x γλωσσομάθεια» 
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Πίνακας 12. Σύγκριση των τριών ομάδων κατά την αρχική και τελική φάση ως προς τη μέση βαθμολογία στις μεταβλητές αξιολόγησης  

της περίληψης μετά την αφαίρεση της επίδρασης της γλωσσομάθειας 

 

Μεταβλητές                            Π.Ο. 1           Π.Ο. 2          Ο.Ε.              Π.Ο. 1         Π.Ο.2          Ο.Ε.              

περίληψης                              Αρχική          Αρχική          Αρχική          Τελική        Τελική          Τελική 

 

 

Οργάνωση                               2,53b          2,60ab           2,76a              3,36a            2,85b             2,68b            

 

Παράφραση                             2,07a          2,18a             2,21a              2,82a            2,18b             2,28b           

 

Χρήση γλώσσας                      2,83b          2,77b             3,07a              3,26a            3,21a             2,98b           

 

Κανόνας 1                                2,89b          2,93ab           3,12a             3,32a             3,17a             3,24a          

 

Κανόνας 2                                2,47a          2,50a              2,41a             3,01a            2,76b             2,38c           

 

Κανόνας 3                                1,78a          1,79a              1,90a             2,35a            2,17ab           2,03b           

 

Κατανόηση                              3,26a          3,14a              3,10a             3,86a            3,70a             3,36b         

 

Συνολική βαθμολογία           17,84a        17,92a            18,58a           22,00a          20,40b           18,96c        

 

Συνολική κατανόηση              7,52a          7,26ab            6,99b            7,85a             7,81a            7,31b         
 

 

*Για κάθε μεταβλητή, σε κάθε χρονική φάση, μέσοι όροι που ακολουθούνται από κοινό γράμμα δείχνουν ότι οι ομάδες δεν διαφέρουν  

στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (p<0,05), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου LSD. Μέσοι όροι που 

ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα δείχνουν ότι οι ομάδες διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. 
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     Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 11, η ANCOVA έδειξε ότι η εικόνα των 

αποτελεσμάτων, όσον αφορά τη βελτίωση που σημείωσαν οι τρεις ομάδες από την 

αρχική στην τελική φάση, είναι παρόμοια με αυτήν που προέκυψε από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων που εξέταζαν την επίδραση της παρέμβασης πριν την αφαίρεση 

της γλωσσομάθειας. Κατά συνέπεια, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα (δηλαδή η 

μεταβολή στη μέση βαθμολογία των ομάδων από την αρχική στην τελική φάση) δε θα 

σχολιαστούν ξεχωριστά για κάθε μεταβλητή αξιολόγησης της περίληψης. Συνοπτικά, 

διαπιστώνεται ότι στις μεταβλητές της οργάνωσης, της παράφρασης, της χρήσης της 

γλώσσας, των τριών κανόνων περίληψης (κανόνες 1, 2 και 3) και της συνολικής 

βαθμολογίας σημειώθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην τελική φάση για τις 

πειραματικές ομάδες 1 και 2, μετά την αφαίρεση της επίδρασης της γλωσσομάθειας -

ακριβώς όπως συνέβη και πριν αφαιρεθεί ο παράγοντας γλωσσομάθεια. Παρόμοια, 

και στη μεταβλητή της κατανόησης, παρατηρείται στατιστικά σημαντική βελτίωση 

στην τελική φάση για όλες τις ομάδες, ακριβώς όπως πριν την αφαίρεση του ίδιου 

παράγοντα. Τα παραπάνω δείχνουν ότι η επίδραση της γλωσσομάθειας εντός κάθε 

ομάδας δεν επηρέασε σημαντικά τα αρχικά αποτελέσματα της διδακτικής 

παρέμβασης. Στη συνέχεια, θα εστιάσουμε την ανάλυση μας στα αποτελέσματα που 

αφορούν στις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων, όπως αυτά απεικονίζονται στον 

Πίνακα 12.  

 

9.4.1.1. Η επίδραση της παρέμβασης για τη μεταβλητή της οργάνωσης μετά την 

αφαίρεση της γλωσσομάθειας 

 

     Για τη μεταβλητή της οργάνωσης, η αλληλεπίδραση ομάδα x χρονική στιγμή x 

γλωσσομάθεια είναι στατιστικά σημαντική (F(2,466)=43,466, p<0,001, η
2
=0,157). 

Στις συγκρίσεις των ομάδων μεταξύ τους, παρατηρούμε ότι στην τελική φάση η 

πειραματική ομάδα 1 υπερτερεί ως προς τη βελτίωση που σημείωσε σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα 2 -όπως ακριβώς συνέβαινε και πριν την 

αφαίρεση της γλωσσομάθειας. Οι μόνες διαφορές σε σχέση με τα αρχικά 

αποτελέσματα παρατηρούνται κατά την αρχική φάση, λόγω της υπεροχής που 

εμφανίζει τώρα η ομάδα ελέγχου σε σχέση με την πειραματική ομάδα 1. Η διαφορά 

όμως αυτή δεν αλλάζει την εικόνα των αποτελεσμάτων κατά την τελική φάση και 

καταδεικνύει την ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της πειραματικής ομάδας 1 σε σχέση 

με τις άλλες ομάδες. 
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9.4.1.2. Η επίδραση της παρέμβασης για τη μεταβλητή της παράφρασης μετά την 

αφαίρεση της γλωσσομάθειας 

 

     Και για τη μεταβλητή της παράφρασης, η αλληλεπίδραση ομάδα x χρονική στιγμή 

x γλωσσομάθεια είναι στατιστικά σημαντική (F(2,466)=22,148, p<0,001, η
2
=0,087). 

Συγκεκριμένα παρατηρούμε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην τελική φάση υπέρ 

της πειραματικής ομάδας 1 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα 

2. Το αποτέλεσμα αυτό είναι παρόμοιο με αυτό που σημειώθηκε πριν την αφαίρεση 

της επίδρασης της γλωσσομάθειας, και για μια ακόμα φορά αποδεικνύει τη 

μεγαλύτερη βελτίωση της πειραματικής ομάδας 1 σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες. 

 

9.4.1.3. Η επίδραση της παρέμβασης για τη μεταβλητή της χρήσης της γλώσσας μετά 

την αφαίρεση της γλωσσομάθειας 

 

     Στη μεταβλητή της χρήσης της γλώσσας, η αλληλεπίδραση ομάδα x χρονική 

στιγμή x γλωσσομάθεια είναι στατιστικά σημαντική (F(2,466)=21,190, p<0,001, 

η
2
=0,083). Από τις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων, η γενική παρατήρηση είναι ότι τα 

αποτελέσματα μετά την αφαίρεση της επίδρασης της γλωσσομάθειας διαφέρουν. 

Υπενθυμίζεται ότι στα αποτελέσματα του πρώτου μέρους (χωρίς την αφαίρεση της 

επίδρασης της γλωσσομάθειας) δεν παρατηρείται καμιά στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των ομάδων στην αρχική φάση και, επιπλέον, κατά την τελική φάση 

σημειώνεται μεγαλύτερη βελτίωση της πειραματικής ομάδας 1 συγκριτικά με την 

ομάδα ελέγχου. Μετά την αφαίρεση του παράγοντα της γλωσσομάθειας, 

παρατηρούμε ότι στην αρχική φάση η ομάδα ελέγχου υπερτερεί σε σχέση με την 

πειραματική ομάδα 1 και την πειραματική ομάδα 2. Στην τελική φάση και οι δύο 

ομάδες, δηλαδή η πειραματική ομάδα 1 και η πειραματική ομάδα 2, υπερτερούν σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 

γλωσσομάθεια δεν επηρέασε την επίδοση της πειραματικής ομάδας 1 και επίσης ότι η 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης για την ίδια ομάδα παραμένει σταθερή. 
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9.4.1.4. Η επίδραση της παρέμβασης για τη μεταβλητή του κανόνα 1 μετά την αφαίρεση 

της γλωσσομάθειας 

 

     Όπως φαίνεται από τους δείκτες (F(2,466)=4,369, p<0,05, η
2
=0,018) και για τη 

μεταβλητή του κανόνα 1, η αλληλεπίδραση μεταξύ της ομάδας, της χρονικής στιγμής 

και της γλωσσομάθειας είναι στατιστικά σημαντική. Για τη συγκεκριμένη μεταβλητή 

δεν παρατηρείται καμιά στατιστικά σημαντική διαφορά στην τελική φάση μεταξύ των 

τριών ομάδων. Η εικόνα αυτή διαφέρει από την εικόνα πριν την αφαίρεση της 

γλωσσομάθειας, όπου κατά την τελική φάση η πειραματική ομάδα 1 υπερτερεί σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου. Επίσης, μετά την αφαίρεση της γλωσσομάθειας, κατά 

την αρχική φάση και η ομάδα ελέγχου υπερέχει μόνο σε σχέση με την πειραματική 

ομάδα 1. Αντίθετα, στα προηγούμενα αποτελέσματα, η ομάδα ελέγχου υπερτερούσε 

όχι μόνο σε σχέση με την πειραματική ομάδα 1 αλλά και με την πειραματική ομάδα 2.  

 

9.4.1.5. Η επίδραση της παρέμβασης για τη μεταβλητή του κανόνα 2 μετά την αφαίρεση 

της γλωσσομάθειας 

 

     Στη μεταβλητή αυτή, η αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών παραγόντων (ομάδας, 

χρονικής στιγμής και γλωσσομάθειας) ήταν στατιστικά σημαντική (F(2,466)=14,596, 

p<0,001 και η
2
=0,059). Από τις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων προέκυψαν 

αποτελέσματα παρόμοια με τα αρχικά, δηλαδή πριν την αφαίρεση της 

γλωσσομάθειας. Με άλλα λόγια, βρέθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην 

τελική φάση της πειραματικής ομάδας 1 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου και με την 

πειραματική ομάδα 2. Παρόμοια, παρατηρείται βελτίωση και της πειραματικής ομάδας 

2 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. 

 

9.4.1.6. Η επίδραση της παρέμβασης για τη μεταβλητή του κανόνα 3 μετά την αφαίρεση 

της γλωσσομάθειας  

 

     Και στον κανόνα 3, η αλληλεπίδραση της ομάδας, της χρονικής στιγμής και της 

γλωσσομάθειας είναι στατιστικά σημαντική (F(2,466)=7,992, p<0,001, η
2
=0,033). 

Στατιστικά μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση στην τελική φάση της πειραματικής ομάδας 

1 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η εικόνα αυτή διαφέρει από τα αποτελέσματα πριν 

από την αφαίρεση της γλωσσομάθειας, όπου στην τελική φάση η πειραματική ομάδα 
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1 είχε μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου και την πειραματική 

ομάδα 2. Από το συγκεκριμένο αποτέλεσμα φαίνεται για ακόμα μία φορά ότι ο 

παράγοντας της γλωσσομάθειας είχε επίδραση στην επίδοση της πειραματικής ομάδας 

2, καθώς η συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζεται να έχει καλύτερη επίδοση μετά την 

αφαίρεση της γλωσσομάθειας.  

 

9.4.1.7. Η επίδραση της παρέμβασης για τη μεταβλητή της κατανόησης μετά την 

αφαίρεση της γλωσσομάθειας 

 

    Όπως προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, η αλληλεπίδραση «ομάδα 

x χρονική στιγμή x γλωσσομάθεια» είναι στατιστικά σημαντική (F(2,466)=3,238, 

p<0,05, η
2
=0,040). Στις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων, τα αποτελέσματα επίσης 

διαφοροποιούνται σε σχέση με τα αρχικά. Μετά την αφαίρεση της γλωσσομάθειας, 

παρατηρούμε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην τελική φάση της πειραματικής 

ομάδας 1 και της πειραματικής ομάδας 2 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Αντίθετα, 

στα αρχικά αποτελέσματα (πριν την αφαίρεση της γλωσσομάθειας) κατά την τελική 

φάση μόνο η πειραματική ομάδα 1 υπερτερεί σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Με 

άλλα λόγια, φαίνεται ότι, και ως προς την κατανόηση του κειμένου, ο παράγοντας της 

γλωσσομάθειας είχε επίδραση στην επίδοση της πειραματικής ομάδας 2. 

 

9.4.1.8. Η επίδραση της παρέμβασης στη συνολική βαθμολογία της περίληψης μετά την 

αφαίρεση της γλωσσομάθειας 

 

     Στη μεταβλητή αυτή, η αλληλεπίδραση «ομάδα x χρονική στιγμή x 

γλωσσομάθεια» είναι στατιστικά σημαντική (F(2,466)=28,079, p<0,001, η
2
=0,108). 

Από τις συγκρίσεις των ομάδων προκύπτει στατιστικά σημαντική βελτίωση στην 

τελική φάση της πειραματικής ομάδας 1 σε σχέση και με την ομάδα ελέγχου και την 

πειραματική ομάδα 2, αλλά επίσης και στατιστικά σημαντική βελτίωση της 

πειραματικής ομάδας 2 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η εικόνα αυτή διαφέρει από 

την εικόνα των αποτελεσμάτων πριν την αφαίρεση της γλωσσομάθειας, όπου στην 

τελική φάση μόνο η πειραματική ομάδα 1 υπερτερεί σε σχέση με την ομάδα ελέγχου 

και την πειραματική ομάδα 2. Για την πειραματική ομάδα 2, το αποτέλεσμα αυτό 

δείχνει για μια ακόμα φορά την επίδραση του παράγοντα γλωσσομάθεια στην 

επίδοσή της στη στρατηγική. Από την άλλη, το ίδιο δεν ισχύει για την πειραματική 
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ομάδα 1, για την οποία η επίδραση της γλωσσομάθειας δεν αλλοίωσε την αρχική 

εικόνα των αποτελεσμάτων. 

 

9.4.1.9. Η επίδραση της γλωσσομάθειας στη συνολική κατανόηση του κειμένου  

 

    Στην αξιολόγηση της συνολικής κατανόησης του κειμένου (που έγινε με το τεστ 

πολλαπλών επιλογών), η αλληλεπίδραση «ομάδα x χρονική στιγμή x γλωσσομάθεια» 

δεν είναι στατιστικά σημαντική (F(2,466)=0,623, p=0,537, η
2
=0,003). Όσον αφορά τη 

μεταβλητή της συνολικής κατανόησης του κειμένου, από τις συγκρίσεις μεταξύ των 

ομάδων παρατηρούμε ότι στην αρχική φάση της εξέτασης, η εικόνα είναι παρόμοια 

με αυτή πριν την αφαίρεση της γλωσσομάθειας. Αυτό σημαίνει ότι το στατιστικά 

σημαντικό προβάδισμα στην αρχική φάση της πειραματικής ομάδας 1 σε σχέση με 

την ομάδα ελέγχου διατηρείται στην τελική φάση. Επιπλέον, στην αρχική φάση 

παρατηρείται υπεροχή της πειραματικής ομάδας 2 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. 

Κατά την τελική φάση, όμως, τα αποτελέσματα διαφέρουν από εκείνα πριν την 

αφαίρεση της γλωσσομάθειας. Ενώ η πειραματική ομάδα 1 υπερέχει κατά την τελική 

φάση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, φαίνεται ότι και η πειραματική ομάδα 2 

σημείωσε υπεροχή στη βελτίωσή της σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. 

 

9.4.2. Γενικά συμπεράσματα για τη στρατηγική της περίληψης 

 

     Το γενικό συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι τα αποτελέσματα μετά την 

αφαίρεση της συμμεταβλητής της γλωσσομάθειας είναι παρόμοια με εκείνα που 

προέκυψαν πριν την αφαίρεση της γλωσσομάθειας. Αυτό δείχνει ότι η γλωσσομάθεια 

δεν είχε σημαντική επίδραση στον βαθμό στον οποίο τα άτομα της πειραματικής 

ομάδας 1 επωφελήθηκαν από την παρέμβαση. Επίσης, δε διαφοροποίησε ιδιαίτερα 

και τα αποτελέσματα των άλλων δύο ομάδων σε σχέση με τα αρχικά, πριν την 

αφαίρεση της γλωσσομάθειας. 

     Συγκεκριμένα, η αλληλεπίδραση των τριών παραγόντων «ομάδα x χρονική στιγμή 

x γλωσσομάθεια» βρέθηκε στατιστικά σημαντική για κάθε μεταβλητή αξιολόγησης 

της περίληψης -εκτός από την αξιολόγηση της συνολικής κατανόησης. Ιδιαίτερα, 

όσον αφορά στη μεταβολή στην επίδοση των τριών ομάδων από την αρχική στην 

τελική φάση, διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση της 

γλωσσομάθειας παρουσιάζουν την ίδια εικόνα με αυτά των αρχικών συγκρίσεων. 
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Όσον αφορά στις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων, τα αποτελέσματα μετά την 

αφαίρεση της συμμεταβλητής της γλωσσομάθειας διαφοροποιούνται, αλλά σε 

περιορισμένο βαθμό, σε σχέση με τα αρχικά. Το σημαντικό είναι ότι η πειραματική 

ομάδα 1, η οποία διδάχτηκε τη στρατηγική της περίληψης, συνεχίζει να υπερέχει ως 

προς τη βελτίωσή της σε σύγκριση με τις άλλες δύο ομάδες στις μεταβλητές 

αξιολόγησης της περίληψης. Γενικά, μετά την αφαίρεση της επίδρασης της 

γλωσσομάθειας, αναλλοίωτη παραμένει η εικόνα στις μεταβλητές της οργάνωσης, της 

παράφρασης και του κανόνα 2, όσον αφορά τους συσχετισμούς μεταξύ των ομάδων 

κατά την τελική φάση. Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση της γλωσσομάθειας σε αυτές τις 

μεταβλητές δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

     Οι υπόλοιπες διαφορές που παρατηρούνται αφορούν, στον μεγαλύτερό τους 

βαθμό, την εικόνα της πειραματικής ομάδας 2 κατά την τελική φάση. Συγκεκριμένα, 

τα αποτελέσματα για την πειραματική ομάδα 2 στην τελική φάση διαφοροποιούνται 

σε σχέση με τα αρχικά, πριν την αφαίρεση της γλωσσομάθειας. Αυτό συμβαίνει γιατί 

η πειραματική ομάδα 1 δεν παρουσιάζει καλύτερη επίδοση από την πειραματική 

ομάδα 2 (στον κανόνα 3), αλλά κυρίως γιατί η πειραματική ομάδα 2 αποκτά 

προβάδισμα έναντι της ομάδας ελέγχου στην τελική φάση. Αυτό παρατηρείται στις 

μεταβλητές της χρήσης της γλώσσας, της κατανόησης των κύριων ιδεών, της 

συνολικής βαθμολογίας στη στρατηγική και της συνολικής κατανόησης. Το 

συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές συγκρίσεις, όταν δεν είχε 

αφαιρεθεί η επίδραση του παράγοντα γλωσσομάθεια. Σε εκείνα τα αποτελέσματα 

μόνο η πειραματική ομάδα 1 υπερείχε σε σχέση με την ομάδα ελέγχου ή και με την 

πειραματική ομάδα 2 στη συνολική βαθμολογία.  

     Ένα άλλο εύρημα αφορά την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα ελέγχου στην 

αρχική φάση μετά την αφαίρεση της επίδρασης της γλωσσομάθειας. Διαπιστώνουμε, 

δηλαδή εδώ, ένα προβάδισμα της ομάδας ελέγχου κατά την αρχική φάση (έναντι της 

πειραματικής ομάδας 1 για τη μεταβλητή της οργάνωσης και έναντι των πειραματικών 

ομάδων 1 και 2 για τη μεταβλητή της χρήσης της γλώσσας) που δεν ίσχυε κατά την 

αρχική φάση πριν την αφαίρεση της γλωσσομάθειας. Η υπεροχή όμως αυτή δε 

διατηρείται και στην τελική φάση, όπου γενικά διαφαίνεται το προβάδισμα της 

πειραματικής ομάδας 1 (μεταβλητή της οργάνωσης) ή και των δύο πειραματικών 

ομάδων σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (μεταβλητή της χρήσης της γλώσσας). Από 

τα αποτελέσματα της τελικής φάσης και την υπεροχή της πειραματικής ομάδας 1 

διαπιστώνεται για ακόμα μια φορά η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. 
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     Ως προς την επίδοση στον κανόνα 1, το αποτελέσματα κατά την τελική φάση δεν 

διαφοροποιούν πλέον τις ομάδες. Επίσης, εδώ η υπεροχή της ομάδας ελέγχου στην 

αρχική φάση τη διαφοροποιεί μόνο σε σχέση με την πειραματική ομάδα 1, ενώ στην 

επίδραση της παρέμβασης η ίδια ομάδα υπερτερεί και σε σχέση με την πειραματική 

ομάδα 2.  

 

9.4.3. Η επίδραση της παρέμβασης στη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου μετά την αφαίρεση της επίδρασης της 

γλωσσομάθειας  

 

     Στη συνέχεια θελήσαμε να διαπιστώσουμε τις τυχόν μεταβολές στη βελτίωση για 

την πειραματική ομάδα 2 (που διδάχτηκε τη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου) μετά την αφαίρεση της επίδρασης της 

γλωσσομάθειας. Όπως επισημάνθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, ο παράγοντας 

γλωσσομάθεια, μετρήθηκε με το τεστ γλωσσικής επίδοσης Oxford Placement Test 

και αποτέλεσε τη συμμεταβλητή στις αναλύσεις συνδιακύμανσης (ANCOVA). 

Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε (α) ο ρόλος που έπαιξε η γλωσσομάθεια στη 

διαμόρφωση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα αποτελέσματα που προέκυψαν πριν 

την αφαίρεση της επίδρασης της γλωσσομάθειας και (β) σε ποια ομάδα 

διαφοροποιούνται τα αποτελέσματα σε μεγαλύτερο βαθμό μετά την αφαίρεση της 

επίδρασης της γλωσσομάθειας. 

     Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, οι αναλύσεις έδειξαν ότι η επίδραση της 

γλωσσομάθειας ήταν στατιστικά σημαντική για δύο από τις τέσσερις μεταβλητές 

αξιολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Συγκεκριμένα, η 

αλληλεπίδραση μεταξύ της ομάδας, της χρονικής στιγμής και της γλωσσομάθειας 

ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές της κατανόησης της δομής του 

κειμένου και της χρήσης της γλώσσας (βλ. Πίνακα 13). Για την τελευταία μεταβλητή, 

δηλαδή τη χρήση της γλώσσας, το αποτέλεσμα αυτό είναι αντίθετο με το αντίστοιχο 

αποτέλεσμα πριν την αφαίρεση της επίδρασης της γλωσσομάθειας. Αντίθετα, η 

αλληλεπίδραση δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική στις μεταβλητές της παράφρασης 

(F(2,465)=0,431, p=0,650, η
2
=0,002) και τη συνολική βαθμολογία των γραφικών 

αναπαραστάσεων. Τέλος, στο τεστ αξιολόγησης της συνολικής κατανόησης του 

κειμένου, η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική (F(2,465)=5,089, p<0,05, 

η
2
=0,021). Στους Πίνακες 13 και 14 συνοψίζονται τα αποτελέσματα για την κάθε 
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ομάδα μετά την αφαίρεση της συμμεταβλητής της γλωσσομάθειας που αφορούν τη 

μεταβολή στην επίδοση των ομάδων μεταξύ αρχικής και τελικής φάσης καθώς και τις 

συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων. 
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Πίνακας 13. Σύγκριση των χρονικών φάσεων στις τρεις ομάδες ως προς τη μέση βαθμολογία στις μεταβλητές αξιολόγησης των γραφικών  

αναπαραστάσεων δομής κειμένου μετά την αφαίρεση της επίδρασης της γλωσσομάθειας 

 

 

*Μεταβλητές       Π.Ο. 2            Π.Ο. 2         Π.Ο.1              Π.Ο. 1           Ο.Ε.             Ο.Ε.         **F (df)           p       μερικό η
2
 

  γρ. αναπαρ.       Αρχική            Τελική         Αρχική             Τελική         Αρχική          Τελική          (2,465) 

 

 

Κατ. δομής          10,30b          10,83a          10,23b             11,48a          10,42b          11,24a            3,259       <0,05          0,014 

 
Παράφραση           2,08b            2,23a            2,07b              2,29a            2,15a            2,27a            0,431       =0,650         0,002 

 

Χρ. γλώσ.               2,56b            2,82a            2,70a              2,73a            2,67b            2,86a            3,934       <0,05          0,017 

 

Συν. βαθ.              14,93b          15,88a          15,01b            16,50a          15,25b          16,37a            1,052        =0,350        0,005 

 

Συν. κατ.                6,85b            7,44a            6,53b              7,41a            6,51a            6,70a             5,089        <0,05          0,021 

 

 

*Για κάθε μεταβλητή, μέσα σε κάθε ομάδα, μέσοι όροι που ακολουθούνται από κοινό γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (p<0,05), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου LSD. Μέσοι όροι που 

ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. 

**Αποτελέσματα της ANCOVA για την αλληλεπίδραση «ομάδα x χρονική στιγμή x γλωσσομάθεια» 
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Πίνακας 14. Σύγκριση των τριών ομάδων κατά την αρχική και τελική φάση ως προς τη μέση βαθμολογία στις μεταβλητές αξιολόγησης  

των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου μετά την αφαίρεση της επίδρασης της γλωσσομάθειας 

 

 

Μεταβλητές                         Π.Ο. 2           Π.Ο. 1          Ο.Ε.               Π.Ο. 2        Π.Ο.1              Ο.Ε.                

γρ. αναπαρ.                         Αρχική           Αρχική         Αρχική           Τελική         Τελική            Τελική 

 

 

Κατανόηση δομής             10,30a          10,23a         10,42a            10,83b          11,48a           11,24b           

 
Παράφραση                         2,08a            2,07a           2,15a              2,23a            2,29a              2,27a             

 

Χρήση γλώσσας                  2,56b            2,70a           2,67ab            2,82a            2,73a              2,86a             

 

Συνολική βαθμολογία       14,93a          15,01a         15,25a            15,88a          16,50a            16,37a          

 

Συνολική κατανόηση          6,85a            6,53a           6,51a              7,41a            7,41a              6,70b            

 
 

*Για κάθε μεταβλητή σε κάθε χρονική φάση, μέσοι όροι που ακολουθούνται από κοινό γράμμα δείχνουν ότι οι ομάδες δε 

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (p<0,05), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου LSD. 

Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα δείχνουν ότι οι ομάδες διαφέρουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. 
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9.4.4. Γενικά συμπεράσματα για τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων 

δομής κειμένου 

 

     Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση της 

επίδρασης της γλωσσομάθειας είναι τα εξής: Γενικά, τα αποτελέσματα είναι 

παρόμοια με αυτά που προέκυψαν πριν την αφαίρεση της επίδρασης της 

γλωσσομάθειας. Όπως και στην περίπτωση της περίληψης, έτσι και στη στρατηγική 

των γραφικών αναπαραστάσεων, η εικόνα της μεταβολής των μέσων όρων για τις 

τρεις ομάδες από την αρχική στην τελική φάση μετά την αφαίρεση της 

συμμεταβλητής είναι παρόμοια με αυτήν που προέκυψε χωρίς αυτήν την αφαίρεση. 

Κατά συνέπεια, τα ευρήματα δε θα σχολιαστούν ξεχωριστά για κάθε μεταβλητή 

αξιολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Συνολικά, τα 

αποτελέσματα δείχνουν στατιστικά σημαντική βελτίωση στην τελική φάση για όλες 

τις ομάδες (πειραματική ομάδα 2, πειραματική ομάδα 1 και ομάδα ελέγχου) στην 

κατανόηση της δομής και στη συνολική βαθμολογία. Ως προς τη μεταβλητή της 

παράφρασης, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν βελτίωση στην τελική φάση για τις 

πειραματικές ομάδες 1 και 2. Τέλος, ως προς τη μεταβλητή της χρήσης της γλώσσας, 

δείχνουν βελτίωση στην τελική φάση για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική 

ομάδα 2.  

     Στη συνέχεια, μέσω των συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων, διαπιστώθηκε ότι δεν 

υπήρξε μεταβολή της εικόνας των αποτελεσμάτων για τις περισσότερες μεταβλητές 

(κατανόηση της δομής, παράφραση, χρήση της γλώσσας και συνολική κατανόηση) σε 

σχέση με τα αρχικά αποτελέσματα (πριν την αφαίρεση της επίδρασης της 

γλωσσομάθειας). Το συγκεκριμένο εύρημα προκύπτει από το γεγονός ότι στη μεν 

κατανόηση της δομής παρατηρείται σημαντική βελτίωση της πειραματικής ομάδας 1 

ως προς την πειραματική ομάδα 2 και μετά την αφαίρεση της γλωσσομάθειας ενώ 

στην παράφραση και στη χρήση της γλώσσας εξακολουθούν να μην παρατηρούνται 

στατιστικά σημαντικές διαφορές κατά την τελική φάση μεταξύ των ομάδων. Τα ίδια 

ευρήματα είχαν προκύψει και κατά την ανάλυση των αρχικών αποτελεσμάτων. 

Επίσης, καμία στατιστικά σημαντική μεταβολή δε σημειώνεται στη συνολική 

κατανόηση του κειμένου σε σχέση με τα αντίστοιχα αρχικά αποτελέσματα. Αυτό 

σημαίνει ότι και μετά την αφαίρεση της γλωσσομάθειας, οι δύο πειραματικές ομάδες 

σημειώνουν στατιστικά σημαντική βελτίωση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.  
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     Η εικόνα των αποτελεσμάτων μετά την αφαίρεση της επίδρασης της 

γλωσσομάθειας μεταβάλλεται μόνο σε σχέση με τη συνολική βαθμολογία της 

στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι μη στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων που παρατηρούνται εδώ κατά την τελική 

φάση έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα των αρχικών αποτελεσμάτων (πριν την 

αφαίρεση της επίδρασης της γλωσσομάθειας). Στα αρχικά αποτελέσματα, είχε 

παρατηρηθεί μεγαλύτερη βελτίωση κατά την τελική φάση της πειραματικής ομάδας 1 

σε σχέση με την πειραματική ομάδα 2. Η διαφοροποίηση αυτή είναι σημαντική, 

καθώς προκύπτει ότι, αν αφαιρεθεί ο παράγοντας γλωσσομάθεια, η πειραματική 

ομάδα 1 δεν παρουσιάζει καλύτερη εικόνα σε σχέση με την πειραματική ομάδα 2 που 

δέχτηκε την παρέμβαση. Ούτε αυτό το εύρημα όμως επιβεβαιώνει την αρχική 

ερευνητική μας υπόθεση, δηλαδή ότι η πειραματική ομάδα 2 που δέχτηκε την 

παρέμβαση θα είχε καλύτερη επίδοση στο σύνολο της στρατηγικής.  

     Σαν τελικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι, μετά την αφαίρεση της 

επίδρασης της γλωσσομάθειας, παρατηρούνται ελάχιστες μεταβολές -πολύ λιγότερες 

από ό,τι στη στρατηγική της περίληψης. Έτσι οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η 

γλωσσομάθεια δεν είχε μεγάλη επίδραση στον βαθμό στον οποίο τα άτομα της 

πειραματικής ομάδας 2 επωφελήθηκαν από την παρέμβαση, ούτε στην επίδοση που 

σημείωσαν τα άτομα των άλλων δύο ομάδων στη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Η εικόνα διαφέρει μόνο σε σχέση με τη συνολική 

βαθμολογία που δείχνει την επίδοση στο σύνολο της στρατηγικής, όπου φαίνεται ότι 

επέδρασε ο παράγοντας γλωσσομάθεια. Η σημασία του συγκεκριμένου ευρήματος θα 

σχολιαστεί στη Συζήτηση. 

 

9.5. Διερεύνηση του ρόλου του γλωσσικού επιπέδου στην αποτελεσματικότητα 

της παρέμβασης στις στρατηγικές της περίληψης και των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου  

 

     Επόμενος στόχος της έρευνας ήταν η εξακρίβωση του ρόλου του γλωσσικού 

επιπέδου στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, θελήσαμε να 

διερευνήσουμε τον βαθμό στον οποίο η διδασκαλία των στρατηγικών της περίληψης 

και των γραφικών αναπαραστάσεων ενίσχυσε ή δυσχέρανε την επίδοση για τα άτομα 

που είχαν ένα ορισμένο γλωσσικό επίπεδο. Τα ερευνητικά ερωτήματα που 

σχετίζονταν με αυτό το κομμάτι των αποτελεσμάτων ήταν (1) αν η παρέμβαση ήταν 
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το ίδιο αποτελεσματική για κάθε γλωσσικό επίπεδο των ερευνητικών ομάδων και (2) 

αν όχι, ποια γλωσσικά επίπεδα και ποιων ομάδων σημείωσαν τη μεγαλύτερη 

μεταβολή στην επίδοσή τους από την αρχική στην τελική φάση;  

     Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος ερευνητικός στόχος, έγινε κατάταξη των 

φοιτητών σε τρία γλωσσικά επίπεδα. Η κατάταξη των φοιτητών σε γλωσσικά επίπεδα 

έγινε μέσω του Oxford Placement Test. Μέσω της κατάταξης αυτής, το αρχικό δείγμα 

των 491 ατόμων μειώθηκε σε 470 άτομα, καθώς εξαιρέθηκαν τα άτομα με 

βαθμολογία χαμηλότερη του γλωσσικού επιπέδου 1 και υψηλότερη του γλωσσικού 

επιπέδου 3. Σύμφωνα με την κατάταξή τους, 134 φοιτητές βρίσκονταν στο γλωσσικό 

επίπεδο 1 με 120-139 μονάδες (σε σύνολο 200 μονάδων), 239 φοιτητές βρίσκονταν 

στο γλωσσικό επίπεδο 2 με 140-159 μονάδες και 97 φοιτητές βρίσκονταν στο 

γλωσσικό επίπεδο 3 με 160-179 μονάδες.  

 

9.5.1. Η επίδραση της παρέμβασης στη στρατηγική της περίληψης σε σχέση με τα 

γλωσσικά επίπεδα των φοιτητών 

 

     Για να διερευνηθεί ο ρόλος του γλωσσικού επιπέδου στη στρατηγική της 

περίληψης, εφαρμόστηκε στα δεδομένα μια σειρά από αναλύσεις διακύμανσης. Στις 

αναλύσεις αυτές, το γλωσσικό επίπεδο αποτέλεσε έναν επιπλέον παράγοντα 

αλληλεπίδρασης. Ο Πίνακας 15 δείχνει τις μεταβολές στη μέση βαθμολογία για τα 

τρία γλωσσικά επίπεδα των ομάδων από την αρχική στην τελική φάση και επίσης το 

αν η αλληλεπίδραση των παραγόντων «ομάδας x γλωσσικού επιπέδου x χρονικής 

στιγμής» υπήρξε στατιστικά σημαντική. Η γενική διαπίστωση είναι ότι η 

αλληλεπίδραση των τριών παραγόντων δεν αποδείχτηκε στατιστικά σημαντική για τις 

μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης -εκτός από τη συνολική κατανόηση του 

κειμένου. 

      Στον πίνακα  που ακολουθεί, για κάθε μεταβλητή, για κάθε ομάδα και για κάθε 

γλωσσικό επίπεδο, μέσοι όροι που ακολουθούνται από κοινό γράμμα δεν διαφέρουν 

στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (p<0,05), σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του ελέγχου LSD. Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό 

γράμμα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. 

.
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Πίνακας 15. Σύγκριση των χρονικών φάσεων στα γλωσσικά επίπεδα των τριών ομάδων ως προς τη μέση βαθμολογία στις μεταβλητές αξιολόγησης της 

περίληψης 

 

      Πειραματική Ομάδα 1                                                      Πειραματική Ομάδα 2                                                      Ομάδα Ελέγχου                               

 

             

              Επ.1    Επ. 1      Επ. 2     Επ. 2      Επ. 3      Επ. 3    Επ. 1    Επ. 1    Επ. 2     Επ. 2     Επ. 3      Επ. 3     Επ. 1     Επ. 1     Επ. 2      Επ. 2    Επ. 3     Επ. 3        F(df)        p       μερικό η²  

              Αρχ.    Τελ.      Αρχ.       Τελ.        Αρχ.      Τελ.      Αρχ.     Τελ.     Αρχ.     Τελ.       Αρχ.       Τελ.      Αρχ.      Τελ.      Αρχ.       Τελ.      Αρχ.      Τελ.      (4,461) 

 

 

Οργ.     1,85b    2,73a      2,67b     3,49a      3,00b    3,79a     2,11a    2,26a   2,63b     2,94a      3,13a    3,40a    2,08a      2,23a     2,86a     2,57b    3,51a     3,58a      2,132      0,076      0,018 

 

Παρ.     1,56b    2,11a      2,12b     3,01a      2,61b    3,20a     1,70b    1,96a   2,20b    2,55a      2,77b    3,33a    1,63a      1,77a     2,26a      2,20a    2,93a    3,21a      2,225      0,065      0,019 

 

Χρ.Γλ.  2,23b    2,73a      2,90b     3,35a      3,44b    3,76a     2,15b    2,47a   2,82b    3,28a      3,50b     4,13a   2,47a      2,49a     3,12a      2,99a    3,84a    3,70a      1,220      0,301      0,010 

  

Καν. 1  2,65b     3,15a     2,87b     3,27a      3,26b    3,73a      2,62a    2,81a   2,90a    3,10a      3,47b     3,83a   2,87a      2,91a      3,15a      3,26a   3,42a    3,67a     0,177       0,950      0,002 

 

Καν. 2   2,11b    2,53a     2,51b     3,10a      2,82b    3,44a      2,07a    2,23a    2,54b    2,86a     3,00b     3,27a   1,98a      1,96a      2,41a      2,25a   3,03a    3,30a     1,079      0,366      0,009 

 

Καν. 3   1,59a     1,79a    1,77b      2,50a      2,12b    2,70a      1,38a   1,62a    1,85b    2,19a     2,23b     2,90a   1,51a      1,57a      1,83a      1,96a    2,60a   2,88a     1,302      0,268      0,011 

 

Κατ.      2,85a     3,18a     3,35b     4,01a      3,56b    4,35a      2,51b   3,09a    3,27b    3,76a     3,73b     4,33a    2,72a     2,89a      2,97a      3,11a    3,97b   4,58a     0,658      0,621      0,006 

 

Συ.βαθ.14,85b  18,23a    18,22b   22,74a    20,82b 25,00a    14,55b 16,45a  18,21b  20,69a    21,83b  25,20a  15,28a   15,83a    18,62a    18,35a  23,33b 24,90a     1,116      0,348      0,010 

 

Συ.κατ.   6,50a    6,66a      7,75a     7,93a      8,30b   9,23a      5,57b   6,37a    7,42b    8,08a      9,35a    9,13a    5,56a       5,66a    7,12b      7,60a   8,77a     9,11a     2,544     <0,05      0,022 
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9.5.2. Συμπεράσματα ως προς τον ρόλο του γλωσσικού επιπέδου στην 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της περίληψης σε κάθε ομάδα 

 

9.5.2.1. Πειραματική ομάδα 1  

 

     Για την πειραματική ομάδα 1 που διδάχτηκε τη στρατηγική της περίληψης, οι 

συγκρίσεις έδειξαν ότι για τις περισσότερες μεταβλητές παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική βελτίωση σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα, από την αρχική στην τελική φάση. 

Η βελτίωση αυτή αφορά στις μεταβλητές της οργάνωσης, της παράφρασης, της 

χρήσης της γλώσσας, του κανόνα 1, του κανόνα 2 και της συνολικής βαθμολογίας. 

Αυτό σημαίνει ότι η παρέμβαση υπήρξε αποτελεσματική για όλα τα γλωσσικά 

επίπεδα της πειραματικής ομάδας 1 ως προς τις συγκεκριμένες μεταβλητές (έξι σε 

σύνολο οκτώ μεταβλητών). 

     Για τη μεταβλητή του κανόνα 3 καθώς και για τη μεταβλητή της κατανόησης των 

κύριων ιδεών του κειμένου, στατιστικά σημαντική βελτίωση παρατηρείται μόνο για 

τα γλωσσικά επίπεδα 2 (μεσαίο) και 3 (προχωρημένο), ενώ καμία μεταβολή δεν 

παρατηρείται για το χαμηλότερο επίπεδο (το γλωσσικό επίπεδο 1). Παρατηρούμε 

δηλαδή ότι το χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο δεν μπόρεσε να ωφεληθεί από την 

εκπαίδευση στον πιο δύσκολο κανόνα της περίληψης (της επινόησης θεματικής 

πρότασης), καθώς και να σημειώσει σημαντική μεταβολή μετά την παρέμβαση στο 

επίπεδο κατανόησης των κύριων ιδεών, η οποία αποτελεί το είδος της κατανόησης 

που επιτυγχάνεται μέσω της περίληψης. Τέλος, στην αξιολόγηση της συνολικής 

κατανόησης του κειμένου, παρατηρείται σημαντική βελτίωση μόνο για το γλωσσικό 

επίπεδο 3.  

     Συμπερασματικά, η παρέμβαση υπήρξε αποτελεσματική για όλα τα γλωσσικά 

επίπεδα της πειραματικής ομάδας 1 ως προς τις περισσότερες μεταβλητές 

αξιολόγησης της περίληψης, αλλά κυρίως για τα γλωσσικά επίπεδα 2 και 3. Οι 

πιθανές αιτίες για τη διαφοροποίηση της αποτελεσματικότητας στα γλωσσικά επίπεδα 

ως προς συγκεκριμένες μεταβλητές αναλύονται στο κεφάλαιο της Συζήτησης. 

 

9.5.2.2. Πειραματική ομάδα 2 

 

     Για την πειραματική ομάδα 2 που διδάχτηκε τη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου, επίσης παρατηρείται βελτίωση για όλα τα 
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γλωσσικά επίπεδα σε αρκετές από τις μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης: την 

παράφραση, τη χρήση της γλώσσας, την κατανόηση των κύριων ιδεών του κειμένου 

και τη συνολική βαθμολογία. Για τη στρατηγική της οργάνωσης παρατηρείται 

βελτίωση μόνο για το γλωσσικό επίπεδο 2. 

     Όσον αφορά στους κανόνες της περίληψης, στους οποίους εστίασε η διδασκαλία 

της περίληψης και οι οποίοι δε διδάχτηκαν στα άτομα της πειραματικής ομάδας 2, 

παρατηρούνται τα εξής: στον κανόνα 1 (της διαγραφής λεπτομερειών), βελτίωση 

διαπιστώθηκε μόνο για το γλωσσικό επίπεδο 3, στον κανόνα 2 (της δημιουργίας 

γενικεύσεων) βελτίωση σημείωσε μόνο το γλωσσικό επίπεδο 2, ενώ στον κανόνα 3 

σημειώθηκε βελτίωση για τα γλωσσικά επίπεδα 2 και 3. Το συμπέρασμα είναι ότι το 

χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο δε βελτιώθηκε στη χρήση των κανόνων -σε αντίθεση 

με το χαμηλότερο επίπεδο της πειραματικής ομάδας 1 που βελτιώθηκε στη χρήση των 

δύο από τους τρεις κανόνες.  

     Τέλος, στην αξιολόγηση της συνολικής κατανόησης του κειμένου (που έγινε με 

τεστ πολλαπλών επιλογών), παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στη 

βελτίωση για τα επίπεδα 1 και 2. Αυτό το αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό από 

το αντίστοιχο της πειραματικής ομάδας 1 που έδειξε βελτίωση μόνο στο γλωσσικό 

επίπεδο 3 και θα σχολιαστεί στη Συζήτηση. 

 

9.5.2.3. Ομάδα ελέγχου 

 

     Όσον αφορά στην ομάδα ελέγχου, γενικά δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά στη βελτίωση για κανένα γλωσσικό επίπεδο, στις περισσότερες μεταβλητές 

(της παράφρασης, της χρήσης της γλώσσας και των κανόνων 1, 2, και 3). Για τη 

μεταβλητή της οργάνωσης, παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στη 

βελτίωση και, συγκεκριμένα, χειροτέρευση από την αρχική στην τελική φάση για το 

επίπεδο 2. Για τη μεταβλητή της κατανόησης των κύριων ιδεών του κειμένου, 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική βελτίωση μόνο για το γλωσσικό επίπεδο 3. 

Επίσης, στατιστικά σημαντική βελτίωση παρατηρείται μόνο για το γλωσσικό επίπεδο 

3 στη συνολική βαθμολογία. Βλέπουμε δηλαδή ότι, γενικά, μόνο το υψηλότερο 

γλωσσικό επίπεδο της ομάδας ελέγχου σημείωσε κάποια βελτίωση και, μάλιστα, στις 

μεταβλητές που αφορούν στην κατανόηση κειμένου και όχι στις μεταβλητές που 

σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διδασκαλία της περίληψης ως στρατηγικής. Τέλος, 
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στην αξιολόγηση της συνολικής κατανόησης του κειμένου παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική βελτίωση μόνο για το γλωσσικό επίπεδο 2. 

 

9.5.3. Η επίδραση της παρέμβασης στη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου σε σχέση με τα γλωσσικά επίπεδα των φοιτητών 

 

     Σε αντιστοιχία με τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν σε σχέση με τη στρατηγική 

της περίληψης, διερευνήθηκε αν η παρέμβαση ήταν το ίδιο αποτελεσματική για το 

κάθε επίπεδο της πειραματικής ομάδας 2 που διδάχτηκε τη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Διερευνήθηκε δηλαδή ποια γλωσσικά επίπεδα 

σημείωσαν τη μεγαλύτερη βελτίωση από την αρχική στην τελική φάση στις 

μεταβλητές των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. 

     Από τον Πίνακα 16 διαπιστώνουμε τις μεταβολές στους μέσους όρους από την 

αρχική στην τελική φάση για τα τρία γλωσσικά επίπεδα των ομάδων και επίσης το 

κατά πόσο η αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων (ομάδα x γλωσσικό επίπεδο x 

χρονική στιγμή) υπήρξε στατιστικά σημαντική.  

     Στον παρακάτω πίνακα, για κάθε μεταβλητή, για κάθε ομάδα και για κάθε 

γλωσσικό επίπεδο, μέσοι όροι που ακολουθούνται από κοινό γράμμα δεν διαφέρουν 

στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (p<0,05), σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του ελέγχου LSD. Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό 

γράμμα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. 
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Πίνακας 16. Σύγκριση των χρονικών φάσεων στα γλωσσικά επίπεδα των τριών ομάδων ως προς τη μέση βαθμολογία στις μεταβλητές αξιολόγησης  

των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου 

 

     Πειραματική Ομάδα 2                                                      Πειραματική Ομάδα 1                                                      Ομάδα Ελέγχου  

                              

             

                 Επ.1    Επ. 1     Επ. 2      Επ. 2     Επ. 3      Επ. 3      Επ. 1      Επ. 1      Επ. 2       Επ. 2      Επ. 3    Επ. 3     Επ. 1      Επ. 1     Επ. 2     Επ. 2    Επ. 3      Επ. 3      F(df)         p       η²  

                 Αρχ.    Τελ.      Αρχ.      Τελ.       Αρχ.        Τελ.       Αρχ.       Τελ.       Αρχ.        Τελ.       Αρχ.     Τελ.      Αρχ.       Τελ.      Αρχ.      Τελ.      Αρχ.       Τελ.    F(4,460) 

 

Κατ.δομ. 8,43a    9,06a   10,44b   10,99a   12,53a    12,95a      8,59b    9,59a   10,56b   11,81a    11,54b   12,94a    8,77b    10,03a   10,55b  11,15a   12,58a    13,21a    0,567    0,687    0,005 

 

Παρ.       1,41a    1,58a      2,00a     2,18a      3,20a     3,27a      1,62a     1,85a    2,04b      2,30a     2,79a     2,85a    1,43b      1,72a     2,25a     2,28a     2,97a      3,06a    0,494    0,740   0,004 

 

Χρ. Γλ.   1,92b    2,19a     2,52b      2,81a      3,50a     3,73a      2,03a    2,20a     2,75a      2,76a     3,44a      3,35a   1,98b       2,28a     2,76a    2,85a     3,48a      3,73a    0,735   0,568   0,006 

 

Συ.βαθ  11,77b  12,83a   14,96b    15,98a    19,23a   19,95a   12,23b  13,65a   15,35b    16,88a   17,78b    19,15a  12,18b     14,03a   15,56a   16,28a  19,03a   20,00a    0,566    0,687   0,005 

 

Συ.κατ.  5,24b     5,79a     7,00b      7,51a       8,82b     9,57a     5,26b   5,97a      6,77b     7,51a    7,51b       9,03a    5,62a        5,50a      6,40a    6,66a    8,09a     8,59a    0,501   0,735   0,004 
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9.5.4. Συμπεράσματα ως προς τον ρόλο του γλωσσικού επιπέδου στην 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης στις γραφικές αναπαραστάσεις δομής 

κειμένου  

     Ο κύριος στόχος των αναλύσεων που παρατίθενται στην ενότητα αυτή ήταν να 

διαπιστώσουμε κατά πόσο η παρέμβαση υπήρξε αποτελεσματική για όλα τα 

γλωσσικά επίπεδα της πειραματικής ομάδας 2 που δέχτηκε την παρέμβαση ή αν τα 

αποτελέσματα διαφοροποιήθηκαν για κάποιο γλωσσικό επίπεδο. Παράλληλα, 

εξετάστηκε η επίδραση του γλωσσικού επιπέδου και στην πειραματική ομάδα 1 

καθώς και στην ομάδα ελέγχου.  

 

9.5.4.1. Πειραματική ομάδα 2 

 

     Γενικά, δεν προκύπτει μία σταθερή εικόνα ως προς το ποια γλωσσικά επίπεδα 

ωφελήθηκαν περισσότερο από τη διδακτική παρέμβαση στις γραφικές 

αναπαραστάσεις που έγινε στην πειραματική ομάδα 2. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι 

περισσότερο ωφελήθηκε το γλωσσικό επίπεδο 2 γιατί βελτιώθηκε σε μεγαλύτερο 

αριθμό μεταβλητών. Αυτό ισχύει στις μεταβλητές της κατανόησης της δομής, της 

χρήσης της γλώσσας, και στη συνολική βαθμολογία. Ως προς τη χρήση της γλώσσας 

και τη συνολική βαθμολογία, υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση και για το 

γλωσσικό επίπεδο 1, ενώ στην παράφραση, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

βελτίωση σε κανένα γλωσσικό επίπεδο από την αρχική στην τελική φάση. Τέλος, 

στην αξιολόγηση της συνολικής κατανόησης του κειμένου που έγινε μέσω του τεστ 

πολλαπλών επιλογών, η πειραματική ομάδα 2 παρουσίασε στατιστικά σημαντική 

βελτίωση από την αρχική στην τελική φάση σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα. 

 

9.5.4.2. Πειραματική ομάδα 1 

 

     Η πειραματική ομάδα 1 που διδάχτηκε τη στρατηγική της περίληψης παρουσιάζει 

καλύτερη εικόνα κατά την τελική φάση σε σχέση με την πειραματική ομάδα 2. 

Δηλαδή, σημειώθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα 

στις μεταβλητές της κατανόησης της δομής, στη συνολική βαθμολογία και στην 

αξιολόγηση της συνολικής κατανόησης. Στη μεταβλητή της παράφρασης, 

παρατηρούμε στατιστικά σημαντική βελτίωση μόνο στο γλωσσικό επίπεδο 2. Τέλος, 
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στη μεταβλητή της χρήσης της γλώσσας, δε σημειώθηκε βελτίωση σε κανένα 

επίπεδο.  

 

9.5.4.3. Ομάδα ελέγχου 

 

     Στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε ότι στις μεταβλητές της παράφρασης και της 

χρήσης της γλώσσας καθώς και στη συνολική βαθμολογία υπήρξε βελτίωση μόνο για 

το γλωσσικό επίπεδο 1. Για την κατανόηση της δομής παρατηρείται βελτίωση για τα 

γλωσσικά επίπεδα 1 και 2. Τέλος, στη συνολική κατανόηση του κειμένου δεν 

παρατηρείται βελτίωση σε κανένα γλωσσικό επίπεδο. 

 

9.6. Διερεύνηση της μεταβίβασης της μάθησης 

 

     Το τελευταίο μείζον ερώτημα της έρευνας αφορούσε στη διερεύνηση της τυχόν 

μεταβίβασης της μάθησης των ατόμων που διδάχθηκαν τη μία στρατηγική, στις 

επιδόσεις τους στην άλλη στρατηγική. Η υπόθεση της μεταβίβασης της μάθησης 

προέκυψε ως πιθανή λόγω των κοινών διαδικασιών μεταξύ των δύο στρατηγικών. 

Στις παρακάτω ενότητες, θα εξεταστεί η υπόθεση αυτή πρώτα για τα άτομα της 

πειραματικής ομάδας 1 (που διδάχτηκαν τη στρατηγική της περίληψης) και στη 

συνέχεια για τα άτομα της πειραματικής ομάδας 2 (που διδάχτηκαν τις γραφικές 

αναπαραστάσεις δομής κειμένου. 

 

9.6.1. Η μεταβίβαση της μάθησης από τη στρατηγική της περίληψης στη 

στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων 

 

     Πιο συγκεκριμένα, το ερώτημα που διερευνήθηκε ήταν αν τα άτομα που 

διδάχτηκαν τη στρατηγική της περίληψης παρουσίασαν βελτίωση και στα έργα που 

αφορούσαν στη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου (την 

οποία δε διδάχτηκαν). Σύμφωνα με την ερευνητική υπόθεση, αν αυτό ισχύει, τότε 

αναμένεται ότι τα άτομα της πειραματικής ομάδας 1 θα παρουσιάσουν βελτίωση στην 

τελική φάση της εξέτασης και στις δοκιμασίες συμπλήρωσης των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου και, μάλιστα, η βελτίωσή τους αναμένεται να είναι 

μεγαλύτερη από τη βελτίωση που τυχόν θα παρουσιάσει η ομάδα ελέγχου. Στην 

αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν η πειραματική ομάδα 1 έχει αντίστοιχη επίδοση με 
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την ομάδα ελέγχου, θα συμπεράνουμε ότι η εξάσκηση στη στρατηγική της περίληψης 

δεν ενίσχυσε την επίδοση στις δοκιμασίες των γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου. Κατά συνέπεια, η υπόθεση της μεταβίβασης δεν θα ισχύει. 

     Ο Πίνακας 17 δείχνει με σχηματικό τρόπο τις συγκρίσεις μεταξύ των τριών 

ομάδων από την αρχική στην τελική φάση στις μεταβλητές των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Συγκρίνει, δηλαδή, τη βελτίωση της κάθε ομάδας 

από την αρχική στην τελική φάση στις μεταβλητές των γραφικών αναπαραστάσεων 

δομής κειμένου. Το σύμβολο √ που εμφανίζεται στα κουτάκια δηλώνει ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική βελτίωση στη συγκεκριμένη μεταβλητή. Ο πίνακας αυτός 

συντάχθηκε με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες 

ενότητες, ώστε να απαντηθεί το ερώτημα για τη μεταβίβαση της μάθησης. 

 

Πίνακας 17. Στατιστικά σημαντική βελτίωση για την κάθε ομάδα από την αρχική στην 

τελική φάση στις μεταβλητές αξιολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου 

 

                               Πειρ. Ομάδα 1          Πειρ. Ομάδα 2          Ομάδα Ελέγχου 

Παράφραση                *√                             √                                 - 

Χρ. γλώσσας            ** -                               √                                  √ 

Κατ. δομής                   √                                √                                      √                  

Συν. βαθμ.                    √                              √                                  √ 

Συν. καταν.                   √                             √                                  √ 

 

*  √ =Βελτίωση της αντίστοιχης ομάδας στη συγκεκριμένη μεταβλητή 

** - =Καμία βελτίωση  

 

     Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 17, η πειραματική ομάδα 2 που διδάχτηκε τη 

στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου βελτιώθηκε σε όλες τις 

μεταβλητές αξιολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Επίσης, 

και η πειραματική ομάδα 1, που διδάχτηκε τη στρατηγική της περίληψης, βελτιώθηκε 

σε τέσσερις από τις πέντε μεταβλητές -εκτός από τη χρήση της γλώσσας. Τέλος, και η 

ομάδα ελέγχου, που διδάχτηκε την ύλη του εξαμήνου με τον παραδοσιακό τρόπο, 

βελτιώθηκε σε τέσσερις από τις πέντε μεταβλητές. Το τελευταίο αυτό εύρημα μπορεί 

να αποδοθεί στην επίδραση της ωρίμανσης. Με τον όρο αυτό εννοούμε τις φυσικές 
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αλλαγές που συμβαίνουν στους συμμετέχοντες ως αποτέλεσμα της παρόδου του 

χρόνου ή ως φυσική συνέπεια της παράλληλης διδασκαλίας που δέχτηκαν και οι ίδιοι 

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας. 

     Ο Πίνακας 18 έρχεται να αποσαφηνίσει τα ευρήματα σχετικά με το ποια ομάδα 

βελτιώθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες, απεικονίζοντας 

συγκριτικά τα αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων. Στον πίνακα αυτό, το σύμβολο (−) 

δηλώνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική μεταβολή μεταξύ των ομάδων κατά 

την τελική φάση, ενώ το σύμβολο της ανισότητας (< & >) δηλώνει μεταξύ ποιων 

ομάδων σημειώνεται η υψηλότερη ή η χαμηλότερη βελτίωση στην περίπτωση της 

στατιστικά σημαντικής μεταβολής. 

 

Πίνακας 18. Συγκρίσεις μεταξύ των τριών ομάδων κατά την τελική φάση στις μεταβλητές 

αξιολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου 

 

                               Πειρ. Ομάδα 1          Πειρ. Ομάδα 2          Ομάδα Ελέγχου 

Παράφραση                  -                          -                             - 

Χρ. γλώσσας                 -                          -                             -        

Κατ. δομής                                            Π.Ο. 2< Π.Ο. 1                                                  

Συν. βαθμ.                                            Π.Ο. 2< Π.Ο. 1                                  

Συν. καταν.            Π.Ο. 1> Ο.Ε.          Π.Ο. 2> Ο.Ε.                                                          

 

 

     Η ερευνητική μας υπόθεση ήταν ότι η πειραματική ομάδα 2 που διδάχτηκε τις 

γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου θα βελτιωνόταν σε όλες τις αντίστοιχες 

μεταβλητές σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η πειραματική ομάδα 1 που διδάχτηκε τη 

στρατηγική της περίληψης. Ωστόσο βρέθηκε ότι αυτό δεν ίσχυσε. Όπως 

απεικονίζεται στον πίνακα, η πειραματική ομάδα 1 βελτιώθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό 

στην κατανόηση της δομής και στη συνολική βαθμολογία της περίληψης από ό,τι η 

πειραματική ομάδα 2. Επίσης, η πειραματική ομάδα 1 βελτιώθηκε περισσότερο και ως 

προς τη συνολική κατανόηση του κειμένου από ό,τι η ομάδα ελέγχου.  

     Συμπερασματικά, από τους παραπάνω δύο πίνακες διαπιστώνεται ότι υπήρξε 

μεταβίβαση της μάθησης για την πειραματική ομάδα 1, από τη στρατηγική της 

περίληψης στη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων, καθώς βελτιώθηκε σε 
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όλες σχεδόν τις μεταβλητές, από την αρχική στην τελική φάση. Το αξιοσημείωτο 

είναι ότι η πειραματική ομάδα 1 βελτιώθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η 

πειραματική ομάδα 2 στην κατανόηση της δομής και στη συνολική βαθμολογία της 

περίληψης. Το γεγονός αυτό πιθανώς υποδηλώνει ότι η περίληψη είναι μια εύρωστη 

στρατηγική, μέσω της οποίας μπορούμε να οδηγηθούμε στην κατανόηση της δομής 

του κειμένου, ενδεχομένως με καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι μέσω των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Τα ευρήματα αυτά θα συζητηθούν εκτενώς στη 

Συζήτηση.  

 

9.6.2. Η μεταβίβαση της μάθησης από τη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων στη στρατηγική της περίληψης 

 

     Στην ενότητα αυτή εξετάζεται αν τα άτομα που διδάχτηκαν τη στρατηγική των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου παρουσίασαν επίσης βελτίωση και στη 

δοκιμασία της περίληψης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ερευνητική υπόθεση υπέρ 

της μεταβίβασης της μάθησης ενισχύεται από τη σχετική βιβλιογραφία, σύμφωνα με 

την οποία η εξάσκηση στις γραφικές αναπαραστάσεις αποτελεί το στάδιο που 

προηγείται από αυτό της περίληψης για να οργανώσει τις πληροφορίες του κειμένου. 

Για να επιβεβαιωθεί αυτή η υπόθεση, θα πρέπει τα άτομα της πειραματικής ομάδας 2 

να παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση και στις μεταβλητές της περίληψης στην 

τελική φάση της εξέτασης, λόγω της διδασκαλίας που έχει προηγηθεί στη στρατηγική 

των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Παράλληλα, η βελτίωση των 

ατόμων της συγκεκριμένης ομάδας (Π.Ο. 2) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη 

βελτίωση που τυχόν θα παρουσιάσει η ομάδα ελέγχου. Οι Πίνακες 19 και 20 δείχνουν 

με συνοπτικό τρόπο τις συγκρίσεις μεταξύ των τριών ομάδων από την αρχική στην 

τελική φάση στις μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης. 

     Ο Πίνακας 19 απαντά στο ερώτημα κατά πόσον υπήρξε βελτίωση στις μεταβλητές 

αξιολόγησης της περίληψης για την κάθε ομάδα και ιδιαίτερα για την πειραματική 

ομάδα 2 που διδάχτηκε τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων. Το σύμβολο 

√ στα κουτάκια δηλώνει τη σημαντική βελτίωση των ομάδων από την αρχική στην 

τελική φάση.  
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Πίνακας 19. Στατιστικά σημαντική μεταβολή για την κάθε ομάδα από την αρχική στην 

τελική φάση στις μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης 

 

                                     Πειρ. Ομάδα 1          Πειρ. Ομάδα 2          Ομάδα Ελέγχου 

 

Οργάνωση                             √                      √                    - 

Παράφραση                           √                              √                            - 

Χρ. γλώσσας                           √                             √                             -                                               

Καν. 1                                      √                             √                              -                                                  

Καν. 2                                      √                    √                     -  

Καν. 3                                       √                            √                     - 

Κατ. κύρ. ιδεών                        √                   √                    √ 

Συν. βαθμ.                                  √                  √                     - 

Συν. κατ.                                    √                   √                    √ 

 

 

 

     Από τον Πίνακα 19 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πειραματική ομάδα 1 

βελτιώθηκε σε όλες τις μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης, την οποία διδάχθηκε 

ως στρατηγική. Αντίστοιχα, και η πειραματική ομάδα 2 βελτιώθηκε σε όλες τις 

μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης και στο τεστ ελέγχου της συνολικής 

κατανόησης. Τέλος, η ομάδα ελέγχου βελτιώθηκε μόνο σε δύο από τις εννέα 

μεταβλητές -γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην επίδραση της ωρίμανσης. Από τη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων στις δύο πειραματικές ομάδες, επιβεβαιώνεται η 

υπόθεση της μεταβίβασης της μάθησης από τη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων στη στρατηγική της περίληψης. Με άλλα λόγια, διαπιστώνεται ότι 

τα άτομα της πειραματικής ομάδας 2 μπόρεσαν να μεταβιβάσουν στοιχεία της 

μάθησης από τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων στην επίδοσή τους στη 

στρατηγική της περίληψης.  
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     Για να διερευνηθεί ποια ομάδα βελτιώθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό, παρατίθεται ο 

Πίνακας 20 που απεικονίζει τα συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων. Σε 

αυτόν τον πίνακα, το σύμβολο √ δηλώνει τη στατιστικά σημαντική βελτίωση των 

ομάδων κατά την τελική φάση, ενώ το βελάκι με φορά προς τα αριστερά (←) ή προς 

τα δεξιά (→) υποδηλώνει την κατεύθυνση της μεταβολής, δηλαδή ως προς ποια 

άλλη ομάδα σημειώθηκε η μεγαλύτερη βελτίωση μιας συγκεκριμένης ομάδας. 

Διαπιστώνεται ότι, σύμφωνα με την ερευνητική υπόθεση, η πειραματική ομάδα 1 που 

διδάχτηκε τη στρατηγική της περίληψης βελτιώθηκε περισσότερο από τις άλλες 

ομάδες (κυρίως από την ομάδα ελέγχου) στις μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης. 

Παρ’ όλα αυτά και η πειραματική ομάδα 2 βελτιώθηκε σε στατιστικά σημαντικό 

βαθμό ως προς την ομάδα ελέγχου στον κανόνα 2, της δημιουργίας γενικεύσεων.  

 

Πίνακας 20. Συγκρίσεις μεταξύ των τριών ομάδων κατά την τελική φάση στις μεταβλητές 

αξιολόγησης της περίληψης 

 

                                Πειρ. Ομάδα  2          Πειρ. Ομάδα  1          Ομάδα Ελέγχου 

 

Οργάνωση                                               ←√→                    

Παράφραση                                                     ←√→                           

Χρ. γλώσσας                                                          √→                                                                             

Καν. 1                                                                     √→                                                                              

Καν. 2                     √→(ομάδα ελέγχου)    ←√→                      

Καν. 3                                                                ←√→                      

Κατ. κύρ. ιδεών                                             √→                      

Συν. βαθμ.                                                   ←√→                      

Συν. κατ.                                                         √→                     

 

 

     Συμπερασματικά, από τα παραπάνω φαίνεται βγαίνει το συμπέρασμα ότι υπήρξε 

μεταβίβαση της μάθησης για την πειραματική ομάδα 2 σε σχέση με τη στρατηγική της 
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περίληψης, καθώς βελτιώθηκε σε όλες τις κατηγορίες αξιολόγησης της περίληψης - 

αν και όχι στον ίδιο βαθμό που βελτιώθηκε η πειραματική ομάδα 1 που διδάχτηκε τη 

στρατηγική της περίληψης. Η μεταβίβαση της μάθησης για την πειραματική ομάδα 2 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι δύο στρατηγικές μοιράζονται κοινές διαδικασίες, όπως 

είναι η ανίχνευση της δομής του κειμένου μέσω της κατανόησης των σχέσεων που 

διέπουν τις ιδέες και η ιεραρχική οργάνωση των ιδεών. Τα ευρήματα αυτά θα 

συζητηθούν εκτενώς στο επόμενο κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 10
ο
 

 

Συζήτηση 

 

     Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο 

είχαν σκοπό να δώσουν απαντήσεις σε μερικά κρίσιμα ερωτήματα. Το πρώτο 

ερώτημα αφορούσε στο κατά πόσο η διδασκαλία των δύο στρατηγικών (της 

περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου) ήταν 

αποτελεσματική, δηλαδή ενίσχυσε την κατανόηση κειμένου και συνέβαλε ουσιαστικά 

στη βελτίωση των ατόμων στην κάθε στρατηγική. Το δεύτερο ερώτημα της έρευνας 

διερευνούσε τον ρόλο του παράγοντα της γλωσσομάθειας στην επίδοση των 

φοιτητών και συγκεκριμένα το κατά πόσο ο παράγοντας αυτός μπορεί να επέδρασε 

στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων. Το τρίτο ερώτημα της έρευνας 

αφορούσε στον προσδιορισμό του γλωσσικού επιπέδου το οποίο ωφελήθηκε 

περισσότερο από την παρέμβαση που έγινε σε κάθε πειραματική ομάδα. Το τελευταίο 

ερώτημα εξέταζε την ενδεχόμενη μεταβίβαση της μάθησης από τη μία στρατηγική 

στην άλλη.  

 

10.1. Περίληψη του ερευνητικού σχεδιασμού 

 

     Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έγινε ο εξής ερευνητικός σχεδιασμός: 

τρεις ομάδες φοιτητών εκπαιδεύτηκαν η μία στο να γράφει περιλήψεις (πειραματική 

ομάδα 1), η δεύτερη στο να συμπληρώνει γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου 

(πειραματική ομάδα 2) και η τρίτη στο κανονικό υλικό του εξαμήνου, με έμφαση στο 

λεξιλόγιο και στην κατανόηση κειμένου (ομάδα ελέγχου). Η παρέμβαση διήρκεσε 8 

ακαδημαϊκά δίωρα. Οι τρεις ομάδες εξετάστηκαν με σχετικά έργα κατά την αρχική 

και την τελική φάση ώστε να διαπιστωθεί η πιθανή μεταβολή στην επίδοσή τους. 

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε η αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης σε σχέση και με τις δύο στρατηγικές και δόθηκαν απαντήσεις στα 

υπόλοιπα ερευνητικά ερωτήματα. Στη συνέχεια θα συζητηθεί η σημασία των 

αποτελεσμάτων σε σχέση με τα τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα.  
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10.2. Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της περίληψης 

 

     Ο σημαντικότερος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας της διδακτικής παρέμβασης στη στρατηγική της περίληψης, για 

τους φοιτητές που μάθαιναν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα. Σύμφωνα με την αρχική 

ερευνητική υπόθεση, η διδασκαλία στη στρατηγική της περίληψης αναμενόταν να 

οδηγήσει σε βελτίωση της επίδοσης στη στρατηγική και σε βελτίωση της 

κατανόησης, μέσω της επεξεργασίας του κειμένου σε βάθος. Η διδασκαλία της 

περίληψης βασίστηκε στο μοντέλο επεξεργασίας κειμένου των Kintsch και van Dijk 

(1978. 1997) και στους κανόνες διδασκαλίας της περίληψης που προτείνονται από 

τους Brown και Day (1983).  

     Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επιβεβαίωσαν την ερευνητική μας υπόθεση 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της περίληψης για τη βελτίωση 

της κατανόησης κειμένου, την περιληπτική απόδοση του κειμένου και την ποιότητα 

της περίληψης. Όπως φάνηκε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, η ομάδα των 

φοιτητών που δέχτηκε την εκπαιδευτική παρέμβαση στη στρατηγική της περίληψης 

σημείωσε σημαντική βελτίωση ως προς την κατανόηση κειμένου αλλά και ως προς τη 

στρατηγική της περίληψης (όπως ήταν αναμενόμενο). Τα ευρήματα αυτά είναι 

σημαντικά καθώς σχεδόν καμία έρευνα δεν έχει γίνει μέχρι τώρα με διδασκαλία των 

συγκεκριμένων στρατηγικών σε Έλληνες φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. 

Παράλληλα, τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τα όσα αναφέρονται στη σχετική 

βιβλιογραφία για τη συμβολή της διδασκαλίας της περίληψης στην ξένη γλώσσα (που 

συνοψίζεται στο Κεφάλαιο 5, ενότητα 5.6.2.). Συγκεκριμένα, η σημαντική ενίσχυση 

στον τομέα της κατανόησης μέσω της διδασκαλίας της στρατηγικής της περίληψης 

(Bensoussan & Kreindler, 1990. Ghabanchi & Mirza, 2010. Karbalaei & Rajyashree, 

2010. Pakzadian & Rasekh, 2012) ή μέσω ενός συνδυασμού γνωστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η περίληψη 

(Aghaie & Zhang, 2012. Phakiti, 2003. Salataci & Akyel, 2002. Song, 1998. Zhang, 

2008), επισημαίνεται και στις σχετικές έρευνες. Επίσης, η συμβολή της διδασκαλίας 

στη βελτίωση της στρατηγικής της περίληψης καταδεικνύεται από τα ευρήματα 

άλλων ερευνών (Bensoussan & Kreindler, 1990. Brown, Campione & Day, 1981. 

Chou Hare & Borchardt, 1984. Cordero-Ponce, 2000. Day, 1980. Friend, 2004. 2001. 

Hatzitheodorou, 2005. Karbalaei & Rajyashree, 2010). 
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     Κατά την παρούσα έρευνα, η βελτίωση στη στρατηγική της περίληψης εξετάστηκε 

με μια σειρά επτά μεταβλητών (οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 8, 

ενότητα 8.5.1.). Από αυτές, τέσσερις μεταβλητές εξέταζαν την ουσία ή το 

περιεχόμενο της περίληψης ενώ τρεις μεταβλητές εξέταζαν την ποιότητα της 

περίληψης. Οι μεταβλητές που εξέταζαν το περιεχόμενο της περίληψης αφορούσαν 

στην κατανόηση των κύριων ιδεών και στην εφαρμογή των τριών κανόνων για την 

περίληψη. Στην κατανόηση των κύριων ιδεών στόχος ήταν να εξεταστεί ο συνολικός 

αριθμός των κύριων ιδεών που τα άτομα συμπεριέλαβαν στις περιλήψεις τους καθώς 

και η ακριβής απόδοσή τους σε μορφή περίληψης. Μέσω της εφαρμογής των 

κανόνων ή αλλιώς των μετασχηματισμών του κειμένου (συγκεκριμένα της διαγραφής 

των λεπτομερειών, της γενίκευσης, της επιλογής θεματικής πρότασης σε 

παραφρασμένη μορφή ή της επινόησης θεματικής πρότασης), στόχος ήταν να 

εξακριβωθεί κατά πόσο οι περιλήψεις διακρίνονταν από ένα ανώτερο επίπεδο 

περιεχομένου. Μέσω των μεταβλητών που εξέταζαν την ποιότητα της περίληψης 

(μεταβλητές της παράφρασης, της οργάνωσης και της χρήσης της γλώσσας), στόχος 

ήταν η εξακρίβωση της ενδεχόμενης βελτίωσης στην ποιότητα της περίληψης. 

Συγκεκριμένα, μέσω της μεταβλητής της παράφρασης (η οποία αποτελεί συγχρόνως 

και ένδειξη της ικανότητας κατανόησης του κειμένου), στόχος ήταν να ελεγχθεί η 

ικανότητα απόδοσης του νοήματος του αρχικού κειμένου στην περίληψη σε 

παραφρασμένη μορφή, ενώ μέσω της μεταβλητής της οργάνωσης το επίπεδο 

οργάνωσης και συνοχής της περίληψης. Τέλος, μέσω της μεταβλητής της χρήσης της 

γλώσσας, στόχος ήταν να διαπιστωθεί η σωστή χρήση της γλώσσας σε επίπεδο 

γραμματικής και σύνταξης.  

     Τα αποτελέσματα έδειξαν την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης και ταυτόχρονα επιβεβαίωσαν την αξία της διδασκαλίας της 

στρατηγικής της περίληψης. Κατά την εξέταση της μεταβολής στη μέση βαθμολογία 

της κάθε ομάδας από την αρχική στην τελική φάση, παρατηρούμε ότι, μετά από 

διδασκαλία διάρκειας οκτώ ακαδημαϊκών δίωρων στη στρατηγική της περίληψης, τα 

άτομα της πειραματικής ομάδας 1 σημείωσαν σημαντικά καλύτερη επίδοση σε όλες 

τις παραπάνω μεταβλητές κατά την τελική φάση σε σύγκριση με τα άτομα των άλλων 

δύο ομάδων. Ως προς το περιεχόμενο, η πειραματική ομάδα 1 έγραψε περιλήψεις που 

αντανακλούσαν καλύτερη κατανόηση του κειμένου καθώς περιείχαν περισσότερες 

κύριες ιδέες, οι οποίες είχαν αποδοθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και ήταν επιτυχώς 

παραφρασμένες. Παράλληλα, οι περιλήψεις της πειραματικής ομάδας 1 
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αντανακλούσαν καλύτερη εφαρμογή των κανόνων καθώς περιείχαν λιγότερες 

λεπτομέρειες, ήταν πιο συνοπτικές και μετασχημάτιζαν με πιο πετυχημένο τρόπο το 

νόημα του αρχικού κειμένου. Τέλος, ως προς τη συνολική ποιότητά τους, οι 

περιλήψεις της πειραματικής ομάδας 1 χαρακτηρίζονταν από καλύτερη οργάνωση και 

συνοχή, ορθότερη χρήση της γλώσσας και ανώτερο επίπεδο γραπτού λόγου. 

     Η συνοπτική απόδοση του περιεχομένου μέσω της δημιουργίας γενικότερων 

κατηγοριών, δηλαδή η βελτίωση της επίδοσης των φοιτητών στον κανόνα της 

γενίκευσης, έρχεται σε αντίθεση με ευρήματα αντίστοιχων ερευνών που έδειξαν 

μικρή χρήση της στρατηγικής της γενίκευσης (Sherrard, 1986. Friend, 2004. 2001). 

Παράλληλα, το γεγονός ότι οι φοιτητές παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στον 

μετασχηματισμό του νοήματος του αρχικού κειμένου, υπό τη μορφή της επιλογής 

θεματικής πρότασης σε παραφρασμένη μορφή ή της επινόησης θεματικής πρότασης, 

επίσης βρίσκεται σε αντίθεση με ευρήματα άλλων ερευνών, από τις οποίες προέκυψε 

ότι οι φοιτητές δυσκολεύονται να επινοήσουν θεματικές προτάσεις για να εκφράσουν 

το νόημα ολόκληρων παραγράφων (Brown & Day, 1983. Johns & Mayes, 1990. Kim, 

2001). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι τα κείμενα της παρούσας έρευνας 

ήταν ανώτερης γλωσσικής δυσκολίας από άλλα κείμενα αντίστοιχων ερευνών. Το 

γεγονός αυτό είναι πιθανό να αιτιολογεί την ασυμφωνία με τα ευρήματα των 

παραπάνω ερευνών εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι τα δυσκολότερα κείμενα οδηγούν σε 

βαθύτερη επεξεργασία του κειμένου και κατά συνέπεια στη χρήση περισσότερων 

μετασχηματισμών του κειμένου (Oded & Walters, 2001).  

     Όσον αφορά στην υπεροχή της πειραματικής ομάδας 1 έναντι των δύο άλλων 

ομάδων σε ζητήματα ποιότητας της περίληψης (συγκεκριμένα στην παράφραση του 

αρχικού νοήματος και στην οργάνωση της περίληψης), μπορούμε να σχολιάσουμε τα 

εξής: η ικανότητα της παράφρασης του αρχικού περιεχομένου είναι αλληλένδετη με 

τη διαδικασία της περίληψης, καθώς συνδυάζει ικανότητες κατανόησης του κειμένου 

και απόδοσής του στον γραπτό λόγο. Συγχρόνως, είναι μία διαδικασία δύσκολη για 

τους μαθητές της ξένης γλώσσας. Ως ένδειξη επαρκούς κατανόησης του αρχικού 

κειμένου, η πετυχημένη παράφραση δε βασίζεται σε απλή αναπαραγωγή του αρχικού 

κειμένου, ή στην απλή επιλογή των θεματικών προτάσεων που ήδη υπάρχουν στο 

αρχικό κείμενο. Αντίθετα, η πετυχημένη παράφραση αποβλέπει στον 

μετασχηματισμό του κειμένου σε υψηλό βαθμό (Keck, 2006. Johns & Mayes, 1990. 

Winograd, 1984). Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, στάθηκε δυνατό για την 

πειραματική ομάδα 1 να μετασχηματίσει επιτυχώς και σε ικανοποιητικό βαθμό το 
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κείμενο στην περίληψη, σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες που δεν είχαν διδαχτεί τη 

συγκεκριμένη διαδικασία. Τέλος, τα άτομα της πειραματικής ομάδας 1 έγραψαν 

περιλήψεις που υπερείχαν ως προς το επίπεδο οργάνωσης και συνοχής των κύριων 

ιδεών. Αυτό σημαίνει ότι η μετάβαση από τη μία ιδέα στην άλλη καθώς και η 

σύνδεση μεταξύ των ιδεών έγινε με περισσότερο οργανωμένο τρόπο και, κατά 

συνέπεια, ενίσχυσε τη συνοχή της περίληψης.  

     Συμπερασματικά, από τις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων φάνηκε ότι η ομάδα που 

είχε τη μεγαλύτερη βελτίωση μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση ήταν η πειραματική 

ομάδα 1 που διδάχτηκε την περίληψη. Η συγκεκριμένη ομάδα σαφώς υπερτερούσε 

τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη συνολική ποιότητα της περίληψης ως προς τις δύο 

άλλες ομάδες (πειραματική ομάδα 2 και ομάδα ελέγχου). Η υπεροχή της πειραματικής 

ομάδας 1 στο περιεχόμενο της περίληψης έναντι των δύο άλλων ομάδων είναι 

σύμφωνη και με τη βιβλιογραφία, όπου επισημαίνεται ότι για να παρατηρηθεί 

βελτίωση στο περιεχόμενο της περίληψης, χρειάζεται να προηγηθεί διδασκαλία 

(Brown, Day & Jones, 1983. Chou Hare & Borchardt, 1984. Cordero-Ponce, 2000). 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η πειραματική ομάδα 1 υπερέχει ως προς τα 

σημαντικότερα στοιχεία της περίληψης, τα οποία σχετίζονται με τη διατύπωση του 

περιεχομένου και τη συνολική ποιότητα της περίληψης. Επιπλέον, υπερέχει και ως 

προς τη βελτίωση στο σύνολο της στρατηγικής, αποτέλεσμα που είναι σύμφωνο με 

τις αρχικές μας υποθέσεις. 

     Ένα σημαντικό εύρημα της παρούσας έρευνας είναι ότι, κατά την τελική φάση, η 

επίδοση όλων των ομάδων στην κατανόηση των κύριων ιδεών και στη συνολική 

κατανόηση του κειμένου ήταν βελτιωμένη. Διαπιστώθηκε ότι οι περιλήψεις όλων των 

ομάδων (πειραματική ομάδα 1, πειραματική ομάδα 2 και ομάδα ελέγχου) περιείχαν 

περισσότερες και ακριβέστερα διατυπωμένες κύριες ιδέες σε σχέση με την επίδοσή 

τους κατά την αρχική φάση. Συγχρόνως, η συνολική κατανόηση του κειμένου, όπως 

ελέγχθηκε με το τεστ πολλαπλών επιλογών, ήταν καλύτερη κατά την τελική φάση για 

όλες τις ομάδες. Αξιοσημείωτο είναι βέβαια το γεγονός ότι η πειραματική ομάδα 1 

υπερτερεί μόνο ως προς την ομάδα ελέγχου στη συνολική κατανόηση του κειμένου, 

αλλά και στο σημαντικότερο ίσως στοιχείο της περίληψης, δηλαδή στην ακριβή 

απόδοση των κύριων ιδεών του κειμένου. Η υπεροχή της πειραματικής ομάδας 1 στην 

απόδοση των κύριων ιδεών αποδεικνύει ακόμα μία φορά τη σημασία της διδασκαλίας 

της περίληψης. Αποδεικνύεται, δηλαδή, ότι η περίληψη, η οποία βασίζεται στην 

απόδοση των κύριων ιδεών, δεν προκύπτει αυτόματα κατά την επεξεργασία του 
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κειμένου (Kintsch & van Dijk, 1978) αλλά ενισχύεται μέσω της διδασκαλίας της 

(Brown & Day, 1983. Brown, Day & Jones, 1983). Παράλληλα, η υπεροχή της 

πειραματικής ομάδας 1 στη συνολική κατανόηση του κειμένου θα μπορούσε να 

ερμηνευτεί ως εξής: η περίληψη, μία γνωστική στρατηγική που ενισχύει την 

επεξεργασία του κειμένου σε βάθος, μπορεί να οδηγήσει συγχρόνως στη βελτίωση 

της συνολικής κατανόησης του κειμένου. Αυτό συμβαίνει γιατί η περίληψη, η οποία 

αποτελεί μία επιπλέον προσθήκη πληροφοριών στο νοητικό μοντέλο που έχουμε 

δημιουργήσει για το κείμενο, ενισχύει ακόμα περισσότερο το επίπεδο της 

επεξεργασίας του κειμένου, βελτιώνοντας την επίδοση και σε σχέση με τη δοκιμασία 

που ακολουθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η δοκιμασία στην οποία βελτιώθηκαν 

τα άτομα τα οποία είχαν γράψει περίληψη, και η οποία δόθηκε μετά την ολοκλήρωση 

της περίληψης, ήταν το τεστ πολλαπλών επιλογών που έλεγχε τη συνολική 

κατανόηση του κειμένου (Oded & Walters, 2001).  

     Από την άλλη, στις δύο αυτές μεταβλητές, δηλαδή στην κατανόηση των κύριων 

ιδεών και στη συνολική κατανόηση του κειμένου, δεν παρατηρήθηκε καμία 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της πειραματικής ομάδας 1 και της 

πειραματικής ομάδας 2. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί ως εξής: στις γραφικές 

αναπαραστάσεις που διδάχτηκε η πειραματική ομάδα 2, οι πληροφορίες ήταν 

οργανωμένες με ιεραρχικό τρόπο. Κατά συνέπεια, για να μπορέσουν οι φοιτητές να 

συμπληρώσουν τις πληροφορίες που έλειπαν έπρεπε να εστιάσουν την αναζήτησή 

τους αρχικά στις πληροφορίες που απεικονίζονταν στο ανώτερο επίπεδο της γραφικής 

αναπαράστασης και κατόπιν να προχωρήσουν στα κατώτερα επίπεδα απεικόνισης 

των πληροφοριών του κειμένου. Με αυτόν τον τρόπο, η αναγνωστική διαδικασία 

στην οποία εκπαιδεύτηκαν τα άτομα της πειραματικής ομάδας 2 ενίσχυε και 

συγχρόνως υποβοηθούσε την κατανόηση των ιδεών ανώτερου επιπέδου. Για τον λόγο 

αυτό είχε ομοιότητες με τη διαδικασία απόδοσης των κύριων ιδεών σε μορφή 

περίληψης. Επομένως, το γεγονός ότι δεν παρατηρείται καμία στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ της πειραματικής ομάδας 1 και της πειραματικής ομάδας 2 στην 

κατανόηση των κύριων ιδεών μπορεί να οφείλεται στις κοινές διαδικασίες που 

ακολουθούνται κατά την εφαρμογή των δύο στρατηγικών. Τέλος, η βελτίωση στη 

συνολική κατανόηση και για τις δύο πειραματικές ομάδες υποδηλώνει ότι η 

εξάσκηση σε διαφορετικές γνωστικές στρατηγικές κατανόησης μπορεί να οδηγήσει 

σε εξίσου θετικά αποτελέσματα για την κατανόηση των κειμένων (Carrell, Pharis & 

Liberto, 1989).  
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     Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο μας οδηγούν τα αποτελέσματα που 

συζητήθηκαν παραπάνω είναι ότι η εκπαιδευτική παρέμβαση, δηλαδή η διδασκαλία 

της περίληψης, ήταν αποτελεσματική τόσο για τη βελτίωση της επίδοσης των 

φοιτητών στη χρήση της στρατηγικής όσο και για την κατανόηση των κειμένων. 

Κατά συνέπεια, οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι η περίληψη είναι μια ιδιαίτερα 

εύρωστη στρατηγική, η διδασκαλία της οποίας μπορεί να μας οδηγήσει σε θετικά 

αποτελέσματα στον τομέα της κατανόησης. 

 

10.3. Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των γραφικών αναπαραστάσεων 

δομής κειμένου 

 

     Ο σημαντικότερος ερευνητικός στόχος σε σχέση με τις γραφικές αναπαραστάσεις 

δομής κειμένου ήταν η διερεύνηση της συμβολής της διδασκαλίας τους στη βελτίωση 

της χρήσης της ίδιας της στρατηγικής και στην κατανόηση κειμένου. Η συμβολή των 

γραφικών αναπαραστάσεων στην κατανόηση και στη μνήμη βασίζεται στη θεωρία 

της διπλής κωδικοποίησης των πληροφοριών (Paivio, 1971. 1986. 1991) και στη 

θεωρία του οπτικού επιχειρήματος (Waller, 1981) ή της αντιληπτικής ενίσχυσης 

(Larkin & Simon, 1987). Το είδος γραφικής αναπαράστασης που επιλέχθηκε στην 

παρούσα έρευνα, δηλαδή οι γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου, καθώς και ο 

τύπος της απεικόνισης (γραφικές αναπαραστάσεις ιεραρχικής μορφής) βασίζονται 

στη θεωρία της ρητορικής δομής του κειμένου των Meyer (1975. 1977. 1985) και 

Hoey (1983. 2001). Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκαν οι γραφικές αναπαραστάσεις 

δομής κειμένου είναι γιατί, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η κατανόηση της δομής του 

κειμένου μέσω της χρήσης των γραφικών αναπαραστάσεων οδηγεί στη συνολική 

κατανόηση του νοήματος του κειμένου (Grabe, 1997. 2003. Mohan, 1986. Tang, 

1993). Ενώ όμως η συμβολή της στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων στην 

κατανόηση έχει επισημανθεί, τα συμπεράσματα σε αυτόν τον τομέα δεν είναι 

οριστικά. Αφενός έχει βρεθεί ότι ενισχύουν την κατανόηση της μακροδομής, 

αφετέρου όμως δεν είναι σίγουρο ότι ενισχύουν τη συνολική κατανόηση (Jiang, 

2007). Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ως τώρα μόνο δύο έρευνες έχουν 

εξετάσει τη χρήση γραφικών αναπαραστάσεων σε φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας, όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω (Jiang, 2007. Tang, 1992). 

     Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας εξετάστηκε επίσης η απόδοση του αρχικού 

κειμένου στις ίδιες τις γραφικές αναπαραστάσεις. Για να εξακριβωθεί η ενδεχόμενη 
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βελτίωση στην ποιότητα απόδοσης του περιεχομένου στις γραφικές αναπαραστάσεις 

χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές της παράφρασης και της χρήσης της γλώσσας. Η 

βελτίωση στο σύνολο των παραπάνω μεταβλητών (στην κατανόηση της δομής, στην 

παράφραση και στη χρήση της γλώσσας) θα έδειχνε, σύμφωνα με την ερευνητική μας 

υπόθεση, τον βαθμό στον οποίο τα άτομα βελτιώθηκαν στη στρατηγική των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου καθαυτή. 

     Από την επισκόπηση των αποτελεσμάτων στις ενότητες 9.2.2.1. έως 9.2.2.5. 

διαφαίνεται η αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης για την πειραματική 

ομάδα 2. Συγκεκριμένα, η πειραματική ομάδα 2 σημείωσε βελτίωση σε όλες τις 

μεταβλητές αξιολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων (κατανόηση της δομής, 

παράφραση, χρήση της γλώσσας). Η βελτίωση των φοιτητών στην κατανόηση της 

δομής μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενη, εξαιτίας της εξάσκησής τους στη 

στρατηγική κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Συγκεκριμένα, μέσω της χρήσης 

γραφικών αναπαραστάσεων, τα άτομα της πειραματικής ομάδας 2 εξασκήθηκαν στην 

αναγνώριση και στον εντοπισμό: της δομής του κειμένου, των κατηγοριών που 

απαρτίζουν τα δύο διαφορετικά είδη δομής (περιγραφικής και προβλήματος / 

επίλυσης), του κατάλληλου περιεχομένου για τη συμπλήρωση των κατηγοριών αυτών 

και του ειδικού λεξιλογίου που σχετίζεται με τα δύο είδη δομής. Παράλληλα, οι 

φοιτητές εξασκήθηκαν στο να αντιλαμβάνονται τη σύνδεση μεταξύ των ιδεών -σε 

οριζόντιο και σε κάθετο επίπεδο. Η βελτίωση στη δεύτερη μεταβλητή, αυτή της 

παράφρασης, υποδηλώνει βελτίωση στην ποιότητα της απόδοσης του περιεχομένου 

στις γραφικές αναπαραστάσεις. Η βελτίωση αυτή μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι 

οι φοιτητές εξασκήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης στη συμπλήρωση του 

περιεχομένου στις γραφικές αναπαραστάσεις σε παραφρασμένη μορφή και όχι στην 

αντιγραφή του περιεχομένου από το κείμενο. Τέλος, η βελτίωση στη χρήση της 

γλώσσας μπορεί να αποδοθεί στο περιεχόμενο του μαθήματος, το οποίο 

περιελάμβανε την εξοικείωση των φοιτητών με κείμενα αυξανόμενης δυσκολίας 

καθώς και την εξάσκηση των φοιτητών στον γραπτό λόγο μέσω της συμπλήρωσης 

φυλλαδίων και της ολοκλήρωσης του περιεχομένου στις γραφικές αναπαραστάσεις.  

     Από τη βελτίωση στους παραπάνω τομείς προκύπτει και η βελτίωση στο σύνολο 

της στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Αντίστοιχα 

αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση στην ίδια τη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων δεν έχουμε από άλλες έρευνες. Ο λόγος είναι ότι οι γραφικές 

αναπαραστάσεις αποτελούν συνήθως ένα μέσο για την οργάνωση των πληροφοριών, 
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δηλαδή ένα ενδιάμεσο στάδιο στην επεξεργασία του κειμένου που ολοκληρώνεται με 

τη συγγραφή της περίληψης, ή μία δοκιμασία για την αξιολόγηση της επίδοσης σε 

άλλους τομείς, όπως είναι το λεξιλόγιο ή η κατανόηση. Επίσης, οι ίδιες οι γραφικές 

αναπαραστάσεις, οι οποίες διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό ως προς τον σχεδιασμό 

τους και τα κριτήρια αξιολόγησής τους, καθιστούν δύσκολη την προσπάθεια 

γενίκευσης των αποτελεσμάτων σε σχέση με το τι συνεπάγεται η βελτίωση στη 

στρατηγική αυτή. Από τις παραπάνω διαπιστώσεις αναδεικνύεται η συμβολή της 

παρούσας έρευνας στην παραγωγή πρωτότυπων και πρωτογενών ευρημάτων που 

αφορούν στη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων. 

     Όσον αφορά στο κύριο ερευνητικό ερώτημα, από τα αποτελέσματα προκύπτει 

ξεκάθαρα η συμβολή της διδακτικής παρέμβασης στην ενίσχυση της κατανόησης 

κειμένου, η οποία σημειώθηκε κατά την τελική φάση. Ο κύριος λόγος είναι ότι η 

απεικόνιση της δομής του κειμένου παρέχει στα άτομα ένα πλαίσιο για να εντάξουν 

τις πληροφορίες του κειμένου, να παρατηρήσουν τις συνδέσεις μεταξύ των ιδεών και 

τελικά να κατανοήσουν το κείμενο με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Επομένως, η 

παρούσα έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει τα ευρήματα άλλων συναφών ερευνών που 

δείχνουν ότι οι γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου ενισχύουν την κατανόηση 

της δομής αλλά, παράλληλα, και τη συνολικότερη κατανόηση του κειμένου (Jiang, 

2007. 2012). Κατά συνέπεια, εφόσον η βιβλιογραφία που αποδεικνύει τη σύνδεση 

μεταξύ κατανόησης της δομής και συνολικής κατανόησης του κειμένου είναι 

περιορισμένη, αναδεικνύεται η συμβολή της έρευνας και σε αυτόν τον τομέα. 

     Ένα βασικό ερευνητικό ερώτημα αφορούσε το ποια από τις ερευνητικές ομάδες θα 

παρουσίαζε τη σημαντικότερη βελτίωση στη συνολική κατανόηση και στη 

στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων. Σύμφωνα με την αρχική ερευνητική μας 

υπόθεση, η πειραματική ομάδα 2 που διδάχτηκε μία στρατηγική οργάνωσης των 

πληροφοριών, θα οδηγούνταν σε σφαιρικότερη και βαθύτερη κατανόηση του 

κειμένου -τουλάχιστον ως προς την ομάδα ελέγχου. Ο λόγος είναι ότι η ομάδα ελέγχου 

διδάχτηκε γενικές δεξιότητες λεξιλογίου και κατανόησης κειμένου και δεν εστίασε σε 

κάποια συγκεκριμένη στρατηγική κατανόησης. Από τις συγκρίσεις μεταξύ των 

ομάδων, διαπιστώσαμε ότι τα αποτελέσματα συμφωνούν με την αρχική ερευνητική 

μας υπόθεση. Με άλλα λόγια, η επίδοση της πειραματικής ομάδας 2 στη συνολική 

κατανόηση του κειμένου ήταν καλύτερη σε σχέση με αυτή της ομάδας ελέγχου -αλλά 

όχι με αυτή της πειραματικής ομάδας 1. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι και η 

πειραματική ομάδα 2 και η πειραματική ομάδα 1 βελτιώθηκαν σε σχέση με την ομάδα 
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ελέγχου, αλλά ελαφρώς μεγαλύτερη βελτίωση παρουσίασε η πειραματική ομάδα 1. Το 

παραπάνω αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι, μπορούμε να οδηγηθούμε στην κατανόηση 

των κειμένων μέσω της διδασκαλίας διαφορετικών γνωστικών στρατηγικών, οι 

οποίες έχει βρεθεί ότι συμβάλλουν στην ενίσχυση της κατανόησης, δηλαδή των 

στρατηγικών της περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. 

     Όσον αφορά στην κατανόηση της δομής κειμένου και στη συνολική επίδοση στη 

στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων, τα αποτελέσματα έρχονται σε πλήρη 

αντίθεση με την αρχική ερευνητική υπόθεση. Βρέθηκε δηλαδή ότι στις μεταβλητές 

αυτές η πειραματική ομάδα 1 παρουσίασε στατιστικά σημαντικότερη βελτίωση σε 

σχέση με την πειραματική ομάδα 2. Φαίνεται ότι η πειραματική ομάδα 1, μέσω της 

διδασκαλίας της στρατηγικής της περίληψης, οδηγήθηκε σε βαθύτερη και 

περισσότερο ενεργή επεξεργασία του κειμένου. Μία πιθανή αιτία είναι ότι τα άτομα 

της ομάδας αυτής δε χρειάστηκε απλώς να κατανοήσουν τις σημαντικές πληροφορίες 

και τις σχέσεις μεταξύ των ιδεών, όπως αυτές απεικονίζονται σε μία γραφική 

αναπαράσταση, αλλά, έπρεπε επιπλέον να τις οργανώσουν και να τις συνδέσουν στην 

περίληψή τους, χρησιμοποιώντας παράφραση. Άρα, το στοιχείο που πιθανώς οδήγησε 

την πειραματική ομάδα 1 σε καλύτερη επίδοση είναι όχι απλώς η αντίληψη της δομής 

του κειμένου σε μορφή γραφικής αναπαράστασης, αλλά η χρήση της δομής αυτής για 

την οργάνωση των πληροφοριών στην περίληψη. Το τελικό αυτό στάδιο, δηλαδή της 

διατύπωσης και σύνδεσης των κύριων ιδεών στον γραπτό λόγο, δεν αποτέλεσε 

κομμάτι της εκμάθησης της στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων. Δηλαδή, 

ενώ χρειαζόταν να αναγνωρίσουν οι φοιτητές τη δομή του κειμένου στο αρχικό 

κείμενο και να κατανοήσουν τον τρόπο απεικόνισης της δομής στη γραφική 

αναπαράσταση, δε χρειάστηκε να εκφράσουν οι ίδιοι τις σχέσεις μεταξύ των ιδεών 

στον γραπτό λόγο. Έχει βρεθεί όμως ότι το συγκεκριμένο στάδιο -δηλαδή η απόδοση 

του νοήματος στον γραπτό λόγο- με το επιπλέον επίπεδο δυσκολίας που συνεπάγεται, 

είναι αυτό που οδηγεί σε ένα βαθύτερο επίπεδο επεξεργασίας του κειμένου. 

     Συμπερασματικά, η καλύτερη επίδοση της πειραματικής ομάδας 1 στην κατανόηση 

της δομής του κειμένου μπορεί να σημαίνει ότι, μέσω της διδασκαλίας της περίληψης 

και των επιπλέον σταδίων της παραγωγής γραπτού λόγου που αυτή συνεπάγεται, οι 

φοιτητές οδηγούνται σε ενεργητικότερη εμπλοκή με το κείμενο και άρα σε καλύτερη 

κατανόηση της δομής του. Μπορεί, αν τα άτομα της πειραματικής ομάδας 2 

σχεδίαζαν μόνα τους τις γραφικές αναπαραστάσεις, να οδηγούνταν σε καλύτερη 

επίδοση στην κατανόηση της δομής, λόγω της ενεργούς εμπλοκής τους στην 
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επεξεργασία του κειμένου (Berkowitz, 1986. Stull & Mayer, 2007). Όμως η 

συγκεκριμένη προσέγγιση δε συστήνεται από τη βιβλιογραφία καθώς ο σχεδιασμός 

της γραφικής αναπαράστασης εξ’ ολοκλήρου από τους μαθητές -και ιδιαίτερα από 

τους μαθητές της ξένης γλώσσας- θεωρείται δύσκολη υπόθεση, ενώ ο νοητικός 

φόρτος σαν συνέπεια της διαδικασίας αυτής μεγάλος (Stull & Mayer, 2007. Sweller, 

van Merrienboer & Paas, 1998).  

    Όσον αφορά την ομάδα ελέγχου, η οποία διδάχτηκε την κανονική ύλη του 

εξαμήνου, παρατηρούμε επίσης βελτίωση σε τέσσερις από τις πέντε μεταβλητές 

αξιολόγησης της περίληψης. Το συγκεκριμένο εύρημα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

φυσικό επακόλουθο της διδασκαλίας που δέχτηκαν τα άτομα της ομάδας ελέγχου 

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας.  

 

10.4. Συμπεράσματα 

 

     Από την παραπάνω συζήτηση διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας και των δύο στρατηγικών στους τομείς που ενδιαφέρουν την παρούσα 

έρευνα, δηλαδή στην ενίσχυση της κατανόησης και στην ακριβή εφαρμογή των 

στρατηγικών. Συγχρόνως, όμως, διαφαίνεται η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της 

στρατηγικής της περίληψης, μέσω της οποίας οδηγούμαστε σε καλύτερα 

αποτελέσματα, ακόμη και σε τομείς που αφορούν στη διδασκαλία της στρατηγικής 

των γραφικών αναπαραστάσεων. Φαίνεται ότι η περίληψη αποτελεί ίσως μια 

περισσότερο ατομική ματιά στο κείμενο, η οποία οδηγεί στην καλύτερη κατανόησή 

του. Αυτό συμβαίνει καθώς το άτομο μετασχηματίζει με τον δικό του τρόπο το 

κείμενο, συνδέοντάς το με την πρότερη του γνώση ώστε να το κατανοήσει καλύτερα. 

Αντίθετα, στην περίπτωση των γραφικών αναπαραστάσεων, το συγκεκριμένο πλαίσιο 

οργάνωσης των πληροφοριών το οποίο παρέχεται από τον καθηγητή μπορεί να μη 

γίνεται άμεσα αντιληπτό από τους μαθητές και να δρα περιοριστικά. 

 

10.5. Η επίδραση της γλωσσομάθειας στην αποτελεσματικότητα της παρέμβασης  

 

     Ο δεύτερος ερευνητικός στόχος αφορούσε στον ρόλο που έπαιξε ο παράγοντας της 

γλωσσομάθειας στη διαμόρφωση των αρχικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από 

την επίδραση της παρέμβασης. Με άλλα λόγια, η γενική γλωσσική ικανότητα του 

κάθε φοιτητή ενδέχεται να επηρέαζε την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, 
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δηλαδή να μετρίαζε ή να βελτίωνε την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της 

περίληψης. Η διερεύνηση της επίδρασης του παράγοντα της γλωσσομάθειας 

βασίζεται στα ερευνητικά δεδομένα σε σχέση με τον ρόλο που παίζει το 

συγκεκριμένο γλωσσικό επίπεδο των μαθητών στην επίδοσή τους στην ξένη γλώσσα. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ένα ανεπαρκές γλωσσικό επίπεδο θα μπορούσε να 

εμποδίσει την εκμάθηση και την εφαρμογή μίας στρατηγικής. Από την άλλη, η 

εκμάθηση της ίδιας της στρατηγικής θα μπορούσε να δράσει αντισταθμιστικά ως 

προς τα πιθανά γλωσσικά ελλείμματα των ατόμων. Η διερεύνηση της επίδρασης του 

παράγοντα της γλωσσομάθειας θεωρήθηκε σημαντική, επειδή λιγοστές διδακτικές 

παρεμβάσεις με φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας έχουν μέχρι τώρα 

συμπεριλάβει την εξέταση αυτού του παράγοντα, ο οποίος θα μπορούσε ενδεχομένως 

να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. 

     Όπως προέκυψε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, τόσο στη στρατηγική της 

περίληψης όσο και στη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου, 

η γλωσσομάθεια δεν αποτέλεσε ισχυρό παράγοντα, ικανό να διαφοροποιήσει σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό τα αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, η 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης παρέμεινε ισχυρή, παρά την επίδραση του 

παράγοντα της γλωσσομάθειας. Στη συνέχεια θα συζητηθούν πιο αναλυτικά τα 

ευρήματα σχετικά με την επίδραση της γλωσσομάθειας σε καθεμιά από τις 

στρατηγικές που διδάχτηκαν στην παρούσα έρευνα. 

     Σε ό,τι αφορά στην επίδοση της πειραματικής ομάδας 1, τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν μετά την αφαίρεση της επίδρασης της γλωσσομάθειας είναι παρόμοια με 

αυτά που προέκυψαν από την επίδραση της παρέμβασης, δηλαδή δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές μεταβολές λόγω της γλωσσομάθειας. Με άλλα λόγια, η 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης παρέμεινε υψηλή, όπως ήταν και πριν την 

αφαίρεση της επίδρασης της γλωσσομάθειας, η οποία φαίνεται ότι δεν ενίσχυσε ούτε 

αποδυνάμωσε την εικόνα των αρχικών αποτελεσμάτων. Το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα αποτελεί μία επιπλέον ένδειξη της αποτελεσματικότητας της 

παρέμβασης για την πειραματική ομάδα 1.  

     Η πειραματική ομάδα 2 παρουσιάζει μεγαλύτερες διαφορές σε ορισμένες 

μεταβλητές της στρατηγικής της περίληψης κατά την τελική φάση μετά την αφαίρεση 

του παράγοντα της γλωσσομάθειας από ό,τι οι άλλες δύο ομάδες. Η καλύτερη αυτή 

εικόνα της πειραματικής ομάδας 2 μετά την αφαίρεση της γλωσσομάθειας, κυρίως ως 

προς την ομάδα ελέγχου, σημαίνει ότι σε αυτήν την ομάδα ενδεχομένως οι φοιτητές 
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με χαμηλή γλωσσική επίδοση δεν ανταποκρίθηκαν στην αρχική μέτρηση. 

Συγκεκριμένα, η υπεροχή της πειραματικής ομάδας 1 ως προς την πειραματική ομάδα 

2 δε διατηρήθηκε στην τελική φάση για τη μεταβλητή της επινόησης θεματικής 

πρότασης. Η εξάλειψη της διαφοράς μεταξύ των δύο ομάδων για τη μεταβλητή αυτή 

πιθανώς σημαίνει ότι ο παράγοντας γλωσσομάθεια είχε αρχικά δυσχεράνει την 

επίδοση των ατόμων της πειραματικής ομάδας 2 σε έναν τομέα που είναι σημαντικός 

για την παραγωγή περιεχομένου ανώτερου επιπέδου. Σε άλλες πάλι μεταβλητές, όπως 

για παράδειγμα στην κατανόηση των κύριων ιδεών, στη συνολική επίδοση στη 

στρατηγική της περίληψης και τη συνολική κατανόηση υπήρξε προβάδισμα της 

πειραματικής ομάδας 2 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου όταν αφαιρέθηκε η επίδραση 

της γλωσσομάθειας. Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν παρενέβαινε ο παράγοντας αυτός, η 

επίδοση της πειραματικής ομάδας 2 θα ήταν καλύτερη ως προς την κατανόηση της 

ουσίας του κειμένου και τη συνολική κατανόηση. Με άλλα λόγια, η μεταβίβαση της 

μάθησης από τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων στη στρατηγική της 

περίληψης θα ήταν πιθανώς ισχυρότερη για τα άτομα της πειραματικής ομάδας 2, αν 

δεν επιδρούσε ο παράγοντας της γλωσσομάθειας. Από τα παραπάνω βγαίνει το 

συμπέρασμα ότι η διδασκαλία μιας στρατηγικής όπως η περίληψη βοηθά τα άτομα να 

υπερπηδήσουν τα εμπόδια που προκύπτουν από τα τυχόν γλωσσικά ελλείμματα. 

Αντίθετα, στην περίπτωση των ατόμων της πειραματικής ομάδας 2, τα οποία 

κλήθηκαν να εφαρμόσουν τη στρατηγική της περίληψης, την οποία δεν είχαν 

διδαχτεί, τα γλωσσικά ελλείμματα φαίνεται να έπαιξαν μεγαλύτερο ρόλο. Αυτό 

συνέβη διότι δεν είχαν αυτοματοποιηθεί οι διαδικασίες εφαρμογής της στρατηγικής 

που θα μπορούσαν να δράσουν αντισταθμιστικά ως προς τα γλωσσικά ελλείμματα. 

     Τέλος, η υπεροχή της ομάδας ελέγχου στη μεταβλητή της οργάνωσης ως προς την 

πειραματική ομάδα 1 και ως προς και τις δύο πειραματικές ομάδες στη χρήση της 

γλώσσας κατά την αρχική φάση των αποτελεσμάτων μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Το 

σημαντικότερο όμως είναι ότι εξαλείφεται κατά την τελική φάση, υπέρ της 

πειραματικής ομάδας 1 στη μεταβλητή της οργάνωσης και υπέρ και των δύο άλλων 

πειραματικών ομάδων στη μεταβλητή της χρήσης της γλώσσας. Το εύρημα αυτό για 

άλλη μια φορά συνηγορεί υπέρ της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης και της 

εξάλειψης τυχαίων διαφορών κατά τις συγκρίσεις των ομάδων στην αρχική φάση. 

     Σε ό,τι αφορά στην επίδοση της πειραματικής ομάδας 2 στη στρατηγική των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου, μετά την αφαίρεση της επίδρασης της 

γλωσσομάθειας, η γενική διαπίστωση είναι ότι η γλωσσομάθεια δεν αποτέλεσε 
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ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα για την επίδοση των ατόμων στη στρατηγική, αφού 

και μετά την αφαίρεση της γλωσσομάθειας, η εικόνα ήταν παρόμοια με αυτή που 

προέκυψε χωρίς την αφαίρεση αυτής. Παρατηρήθηκαν ελάχιστες μεταβολές, αλλά 

πολύ λιγότερες από αυτές που σημειώθηκαν για την πειραματική ομάδα 2 στη 

στρατηγική της περίληψης μετά την αφαίρεση του ίδιου παράγοντα. Έτσι 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο παράγοντας της γλωσσομάθειας δεν επηρέασε 

την εικόνα των αρχικών αποτελεσμάτων καθώς η επίδραση της παρέμβασης στις 

γραφικές αναπαραστάσεις γενικά διατηρείται. 

 

10.6. Συμπεράσματα 

 

     Από τα αποτελέσματα που συζητήθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι καμία από τις 

δύο πειραματικές ομάδες δεν επηρεάστηκε ουσιαστικά από τον παράγοντα της 

γλωσσομάθειας. Η πειραματική ομάδα 2 φαίνεται ότι επηρεάστηκε περισσότερο, 

αλλά μόνο στην επίδοσή της στη στρατηγική της περίληψης. Παράλληλα, από το 

γεγονός ότι η πειραματική ομάδα 1 εξακολουθεί να έχει καλύτερη επίδοση σε τομείς 

που αφορούν τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων και μετά την αφαίρεση 

της γλωσσομάθειας δείχνει ξεκάθαρα ότι η διδακτική παρέμβαση στη στρατηγική της 

περίληψης οδηγεί σε μεγαλύτερη μεταβίβαση, αντισταθμίζοντας παράλληλα τα 

γλωσσικά ελλείμματα των ατόμων. Αντίθετα, φαίνεται ότι η διδασκαλία των 

γραφικών αναπαραστάσεων, αν και αποτελεσματική, περιορίζεται –αν και όχι σε 

μεγάλο βαθμό- από την επίδραση του παράγοντα της γλωσσομάθειας.  

 

10.7. Επίδραση του γλωσσικού επιπέδου στην επίδοση στην περίληψη 

 

     Ο τρίτος ερευνητικός στόχος αφορούσε στον προσδιορισμό του γλωσσικού 

επιπέδου που ωφελήθηκε περισσότερο από την παρέμβαση. Η διερεύνηση της 

σημασίας των γλωσσικών επιπέδων των ατόμων για την επίδοσή τους στην κάθε 

στρατηγική θεωρήθηκε σημαντικός ερευνητικός στόχος στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας, εφόσον δεν έχει διερευνηθεί αρκετά μέχρι τώρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι γενικά η παρέμβαση υπήρξε αποτελεσματική και για τα τρία γλωσσικά επίπεδα 

(χαμηλό, μεσαίο και υψηλό) της πειραματικής ομάδας 1, τα οποία βελτιώθηκαν ως 

προς τις περισσότερες μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης. Συγκεκριμένα, όλα τα 

γλωσσικά επίπεδα σημείωσαν βελτίωση στις μεταβλητές της οργάνωσης, της 
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παράφρασης, της χρήσης της γλώσσας, της διαγραφής των λεπτομερειών, της 

δημιουργίας γενικεύσεων και στη συνολική βαθμολογία της περίληψης. Η βελτίωση 

αυτή αντανακλά βελτίωση στην ποιότητα και το περιεχόμενο της περίληψης και 

επίσης στο σύνολο της στρατηγικής. Ενώ όμως και τα τρία γλωσσικά επίπεδα 

βελτιώθηκαν στις παραπάνω μεταβλητές, το γλωσσικό επίπεδο που βελτιώθηκε 

περισσότερο σε κάθε μία από αυτές δεν είναι το ίδιο.  

     Αν εξετάσουμε ξεχωριστά τους τομείς στους οποίους βελτιώθηκε το κάθε 

γλωσσικό επίπεδο, παρατηρούμε ότι το χαμηλό γλωσσικό επίπεδο βελτιώθηκε 

περισσότερο από τα άλλα δύο επίπεδα στη συνολικότερη εικόνα της περίληψης 

(δηλαδή στην οργάνωση της περίληψης και στη χρήση της γλώσσας) και στην πιο 

εύκολη διαδικασία μετασχηματισμού του αρχικού περιεχομένου (δηλαδή, στη 

διαγραφή των λεπτομερειών). Το σημαντικότερο γεγονός όμως είναι ότι, εκτός από 

τους τομείς που αφορούν την ποιότητα της περίληψης -την οργάνωση, την 

παράφραση και τη χρήση της γλώσσας- το χαμηλό γλωσσικό επίπεδο παρήγαγε κατά 

την τελική φάση περιλήψεις ανώτερου επιπέδου από πλευράς περιεχομένου. Το 

περιεχόμενο αυτό διακρινόταν από συνοπτικότητα στην απόδοση των κύριων ιδεών 

(μέσω της διαγραφής των λεπτομερειών και της χρήσης γενικότερων κατηγοριών για 

την απόδοση του νοήματος). Η βελτίωση αυτή δείχνει ότι και το χαμηλό γλωσσικό 

επίπεδο μπορεί να ωφεληθεί σε ορισμένους τομείς που αφορούν την ουσία της 

περίληψης, αλλά μόνο εφόσον προηγηθεί διδασκαλία. Παρ’ όλα αυτά, σε επίπεδο 

μετασχηματισμών ανώτερου επιπέδου καθώς και στους δύο τρόπους αξιολόγησης της 

κατανόησης -την κατανόηση των κύριων ιδεών και τη συνολική κατανόηση του 

κειμένου- το χαμηλό γλωσσικό επίπεδο δε σημείωσε βελτίωση.  

     Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τη βιβλιογραφία καθώς, όπως 

επισημαίνεται, ένα ανεπαρκές γλωσσικό επίπεδο οδηγεί σε ελλιπή κατανόηση του 

κειμένου και σε αδυναμία μετασχηματισμού του νοήματος στην περίληψη (Kirkland 

& Saunders, 1991). Τα προβλήματα στην κατανόηση μπορεί να σχετίζονται με την 

αδυναμία αναπαραγωγής ή συσχέτισης των κύριων ιδεών. Τα προβλήματα που 

προκύπτουν από την αδυναμία εφαρμογής μετασχηματισμών ανώτερου επιπέδου 

σχετίζονται με τη δυσκολία των μαθητών να συνδυάσουν τις πληροφορίες από 

διαφορετικά τμήματα του κειμένου και να επινοήσουν θεματικές προτάσεις που θα 

αποδίδουν μεγαλύτερα τμήματα του κειμένου (Johns & Mayes, 1990. Kim, 2001. 

Rivard, 2001). Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι είναι δύσκολο για τα άτομα με ένα 

χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο να υπερπηδήσουν τις γλωσσικές τους αδυναμίες ώστε 
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να εφαρμόσουν τους πιο απαιτητικούς μετασχηματισμούς του αρχικού κειμένου και 

να οδηγηθούν σε ενίσχυση της κατανόησής τους. Φαίνεται ότι η διδασκαλία 

αντιστάθμισε τα γλωσσικά ελλείμματα του χαμηλότερου γλωσσικού επιπέδου –αλλά 

μόνο ως προς την εικόνα και ένα κατώτερο επίπεδο της περίληψης. Όμως οι 

περιλήψεις του συγκεκριμένου γλωσσικού επίπεδου δεν μπορούν να θεωρηθούν 

ιδανικές από άποψη περιεχομένου και κατανόησης του κειμένου. Κατά συνέπεια, τα 

οφέλη που σημειώθηκαν από τη διδασκαλία της περίληψης, αν και σημαντικά, δεν 

είναι του ίδιου βαθμού με αυτά των άλλων δύο γλωσσικών επιπέδων.  

     Η υπεροχή των άλλων δύο γλωσσικών επιπέδων αφορά στην ουσία της περίληψης 

και προκύπτει από τους τομείς στους οποίους το μεσαίο και το υψηλό γλωσσικό 

επίπεδο σημείωσαν μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με τα άλλα επίπεδα. 

Συγκεκριμένα, το υψηλό γλωσσικό επίπεδο είχε την καλύτερη επίδοση στην 

κατανόηση των κύριων ιδεών και στη συνοπτική απόδοση του περιεχομένου μέσω 

της δημιουργίας γενικότερων κατηγοριών. Αντίστοιχα, το μεσαίο γλωσσικό επίπεδο 

υπερείχε στην εφαρμογή ανώτερου τύπου μετασχηματισμών του αρχικού κειμένου, 

όπως είναι η επιλογή θεματικής πρότασης σε παραφρασμένη μορφή ή η επινόηση της 

θεματικής πρότασης. Τέλος, στη συνολική κατανόηση του κειμένου σημείωσε 

βελτίωση μόνο το υψηλό γλωσσικό επίπεδο. Το μεσαίο γλωσσικό επίπεδο 

βελτιώθηκε στο σύνολο της στρατηγικής και στους ανώτερους μετασχηματισμούς της 

περίληψης, αλλά όχι στη συνολική κατανόηση του κειμένου. Από τα παραπάνω 

φαίνεται η περιοριστική επίδραση του γλωσσικού παράγοντα για το χαμηλό 

γλωσσικό επίπεδο το οποίο δε σημείωσε βελτίωση σε αυτούς τους τομείς.  

     Τα ευρήματα στον τομέα των μετασχηματισμών του αρχικού κειμένου είναι 

σημαντικά για όλα τα γλωσσικά επίπεδα. Το εύρημα για το χαμηλότερο γλωσσικό 

επίπεδο βρίσκεται σε συμφωνία με αντίστοιχα ευρήματα άλλων ερευνών κατά τις 

οποίες έχει επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες της γενίκευσης και της 

επινόησης θεματικής πρότασης είναι δύσκολες στην εφαρμογή τους για τα άτομα 

μικρότερων ηλικιών ή χαμηλότερου γνωστικού ή γλωσσικού επιπέδου (Kirkland & 

Saunders, 1991). Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα που αφορούν τη βελτίωση του 

μεσαίου και υψηλού γλωσσικού επιπέδου ως προς την επινόηση θεματικής πρότασης 

έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα άλλων ερευνών, στις οποίες επισημαίνεται ότι 

ακόμα και οι φοιτητές ανώτερου γλωσσικού επιπέδου αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως 

προς το είδος και την ποσότητα των μετασχηματισμών και την παράφραση του 

κειμένου (Johns & Mayes, 1990). Τα ευρήματα αυτά για το μεσαίο και το υψηλό 
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γλωσσικό επίπεδο συνηγορούν υπέρ της αποτελεσματικότητας της διδακτικής 

παρέμβασης. 

     Παρόμοια είναι η εικόνα και για τη μεταβλητή της κατανόησης των κύριων ιδεών 

του κειμένου. Και εδώ στατιστικά σημαντική βελτίωση μετά το τέλος της 

παρέμβασης παρατηρήθηκε μόνο για το μεσαίο και, κυρίως, για το υψηλό γλωσσικό 

επίπεδο. Αντίθετα, καμία μεταβολή δεν παρατηρήθηκε για το χαμηλότερο γλωσσικό 

επίπεδο. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι, για τα άτομα με χαμηλό γλωσσικό επίπεδο, η 

διαδικασία κατανόησης του αρχικού κειμένου δεν ήταν ολοκληρωμένη. Όπως 

παρατηρείται και σε άλλες έρευνες (Cordero-Ponce, 2000), μπορεί το γλωσσικό 

επίπεδο των φοιτητών, σε συνδυασμό με την απαιτητική αναγνωστική δραστηριότητα 

της περίληψης, να μην επέτρεψε στα άτομα να κατανοήσουν πλήρως τα κείμενα. Το 

εύρημα αυτό μας βοηθά να ερμηνεύσουμε πιο ξεκάθαρα και τη μη βελτίωση του 

χαμηλού γλωσσικού επιπέδου στην εφαρμογή των μετασχηματισμών της περίληψης, 

η οποία επισημάνθηκε πιο πάνω. Σύμφωνα με τον Winograd (1984), το στάδιο της 

κατανόησης προηγείται της ικανότητας μετασχηματισμού του αρχικού κειμένου σε 

μορφή περίληψης. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμα και αν τα άτομα κατανοήσουν το 

κείμενο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα μπορέσουν να εφαρμόσουν το σύνολο των 

μετασχηματισμών που απαιτούνται για την περίληψη του κειμένου. Όπως ήδη 

αναφέρθηκε, τα άτομα με χαμηλό γλωσσικό επίπεδο δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν με 

σαφήνεια το σύνολο των κύριων ιδεών κατά το στάδιο της κατανόησης. Κατά 

συνέπεια, ήταν αναμενόμενο τα ίδια άτομα να μην μπορέσουν να εφαρμόσουν το 

σύνολο των μετασχηματισμών του κειμένου που απαιτούνται κατά το στάδιο της 

περίληψης. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τα άτομα με χαμηλότερο γλωσσικό 

επίπεδο ωφελήθηκαν σε συγκεκριμένους τομείς της διδασκαλίας της περίληψης –τους 

λιγότερο απαιτητικούς- στους οποίους μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν βάσει του 

χαμηλού γλωσσικού τους επιπέδου. Στο σύνολό της, όμως, η περίληψη αποτέλεσε γι’ 

αυτούς μια απαιτητική γνωστική διαδικασία. 

     Τέλος, στην αξιολόγηση της συνολικής κατανόησης του κειμένου παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική βελτίωση στην τελική φάση μόνο για το ανώτερο γλωσσικό 

επίπεδο, το οποίο είχε την καλύτερη επίδοση και στην κατανόηση των κύριων ιδεών 

του κειμένου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες κατανόησης που εξετάστηκαν 

μέσω του τεστ πολλαπλών επιλογών δεν αφορούσαν μόνο στην κατανόηση των 

κύριων ιδεών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της περίληψης, αλλά και σε ένα 

σύνολο διαδικασιών που σχετίζονται με την κατανόηση σε τοπικό επίπεδο (όπως 
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είναι η αντίληψη της συνοχής μεταξύ προτάσεων ή παραγράφων) και σε συνολικό 

επίπεδο (όπως είναι η αντίληψη της δομής του κειμένου). Επιπλέον, οι ερωτήσεις 

αφορούσαν τις πληροφορίες που περιέχονται στο ίδιο το κείμενο αλλά και άλλου 

τύπου ερωτήματα που απαιτούσαν τη σύνδεση των πληροφοριών του κειμένου με την 

πρότερη γνώση του αναγνώστη, την αντίληψη της ρητορικής δομής του κειμένου και 

την εξαγωγή συμπερασμάτων. Ως προς τον τελευταίο τομέα δεν αρκούσε να 

βασιστούν οι αναγνώστες αποκλειστικά στο κείμενο για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, αλλά έπρεπε να κάνουν χρήση της γνώσης τους για τον κόσμο ή το 

θέμα του κειμένου, κ.λπ. Είναι προφανές ότι το τεστ πολλαπλών επιλογών εξέταζε 

περισσότερες και διαφορετικές διαδικασίες κατανόησης -γεγονός το οποίο απαιτούσε 

αυξημένες ικανότητες κατανόησης εκ μέρους των φοιτητών. Από τα αποτελέσματα 

προέκυψε ότι τα άτομα με ένα ανώτερο γλωσσικό επίπεδο διέθεταν προφανώς τη 

γλωσσική ευελιξία και τις αντίστοιχες γλωσσικές ικανότητες ώστε να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις γνωστικές απαιτήσεις δύο διαφορετικών έργων (της περίληψης 

και του τεστ πολλαπλών επιλογών). Αντίθετα, φαίνεται ότι τα άτομα των άλλων δύο 

γλωσσικών επιπέδων δε διέθεταν την ικανότητα αυτή, αφού σημείωσαν γενικά 

βελτίωση σε στοιχεία που αφορούσαν στη διδασκαλία της περίληψης, αλλά δε 

σημείωσαν αντίστοιχη βελτίωση σε έναν τομέα στον οποίο δεν είχε προηγηθεί 

διδασκαλία -στη συνολική κατανόηση του κειμένου. Ένα επιπλέον συμπέρασμα που 

μπορούμε να βγάλουμε από τα παραπάνω είναι ότι η περίληψη αποτέλεσε για το 

υψηλό γλωσσικό επίπεδο ένα κατάλληλο μέσο για την καλύτερη κατανόηση του 

κειμένου. Κατά συνέπεια επιβεβαιώνεται μία από τις αρχικές υποθέσεις της έρευνας, 

δηλαδή ότι η διδασκαλία της περίληψης μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση 

του κειμένου.  

     Από την παραπάνω συζήτηση προκύπτει ότι το γλωσσικό επίπεδο που βελτιώθηκε 

περισσότερο από την παρέμβαση είναι το υψηλό. Το αμέσως επόμενο γλωσσικό 

επίπεδο το οποίο σημείωσε βελτίωση είναι το μεσαίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

βελτίωση του μεσαίου γλωσσικού επιπέδου αφορούσε τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς 

για το περιεχόμενο της περίληψης. Τέτοιοι τομείς είναι η παράφραση του κειμένου, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της περίληψης και η επινόηση θεματικής 

πρότασης. Τέλος, το μεσαίο επίπεδο βελτιώθηκε περισσότερο και στη χρήση της 

στρατηγικής της περίληψης. Ο πιθανός λόγος για τον οποίο το μεσαίο γλωσσικό 

επίπεδο είχε καλύτερη επίδοση στους παραπάνω τομείς και όχι το υψηλό είναι γιατί 

προφανώς το τελευταίο δεν είχε άλλα περιθώρια για βελτίωση ως προς αυτές. 
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Αντίστοιχη έρευνα με διδασκαλία της στρατηγικής της περίληψης σε φοιτητές της 

Γαλλικής ως ξένης γλώσσας έδειξε ότι η εκπαίδευση στην περίληψη οδήγησε στη 

βελτίωση της περιληπτικής ικανότητας τα άτομα της πειραματικής ομάδας, τα οποία 

ήταν «μεσαίου» γλωσσικού επιπέδου (Cordero-Ponce, 2000). 

     Γενικότερα, οι συγκρίσεις με άλλες έρευνες που διερευνούν τη διαφοροποίηση 

των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας της περίληψης ανάλογα με τα γλωσσικά 

επίπεδα στη χρήση της στρατηγικής της περίληψης και στη συνολική κατανόηση του 

κειμένου είναι δύσκολες, και ακόμα δυσκολότερη η γενίκευση των αποτελεσμάτων 

ως προς την επίδραση του γλωσσικού επιπέδου. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν 

σαφείς αντιστοιχίες μεταξύ των ερευνών ως προς τον διαχωρισμό των μαθητών σε 

γλωσσικά επίπεδα. Επιχειρώντας να συγκρίνουμε τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 

με αυτά άλλων αντίστοιχων ερευνών θα επισημαίναμε τα εξής: στην παρούσα έρευνα 

υπήρξε βελτίωση για όλα τα γλωσσικά επίπεδα στη χρήση της στρατηγικής της 

περίληψης. Η μόνη έρευνα στην οποία γίνεται αναφορά στη βελτίωση της 

περιληπτικής ικανότητας για ορισμένα γλωσσικά επίπεδα είναι αυτή της Cordero-

Ponce (2000). Σε αυτή την έρευνα έγινε διδασκαλία της στρατηγικής της περίληψης 

σε φοιτητές της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, κατά την οποία φάνηκε ότι η 

εκπαίδευση στην περίληψη οδήγησε στη βελτίωση της περιληπτικής ικανότητας. 

Όμως, γλωσσικό επίπεδο όλων των συμμετεχόντων θεωρήθηκε ότι ήταν το μεσαίο, 

αφού τα άτομα δε χωρίστηκαν σε συγκεκριμένα γλωσσικά επίπεδα βάσει της 

επίδοσής τους σε γλωσσικό τεστ. Στην έρευνα της Delaney (2008), όπου τα γλωσσικά 

επίπεδα διακρίνονταν σε μεσαίο και σε προχωρημένο, και στην έρευνα των Karbalaei 

και Rajyashree (2010), στην οποία τα γλωσσικά επίπεδα διακρίνονταν σε υψηλό και 

χαμηλό, καμία διαφοροποίηση δε σημειώθηκε ως προς την κατανόηση του κειμένου 

ανάμεσα στα επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι η παρέμβαση ωφέλησε και τα δύο γλωσσικά 

επίπεδα. Στην έρευνα των Oded και Walters (2001) σημειώθηκε στατιστικά 

σημαντική βελτίωση στην κατανόηση κειμένου και για τα δύο γλωσσικά επίπεδα 

(χαμηλό και υψηλό), τα οποία όμως ήταν υποδιαιρέσεις του ίδιου προχωρημένου 

επιπέδου.  
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10.8. Επίδραση του γλωσσικού επιπέδου στην επίδοση στις γραφικές 

αναπαραστάσεις δομής κειμένου 

 

     Ο αντίστοιχος ερευνητικός στόχος για την πειραματική ομάδα 2 αφορούσε στον 

προσδιορισμό του γλωσσικού επιπέδου που ωφελήθηκε περισσότερο από την 

παρέμβαση που δέχτηκε η συγκεκριμένη ομάδα. Η εικόνα που παρουσιάζουν τα 

γλωσσικά επίπεδα της πειραματικής ομάδας 2 ως προς τη συνολική κατανόηση και τη 

χρήση της στρατηγικής είναι αρκετά διαφορετική σε σύγκριση με την αντίστοιχη για 

τη στρατηγική της περίληψης. Το σημαντικό είναι, ότι στην περίπτωση των γραφικών 

αναπαραστάσεων, η βελτίωση στη συνολική κατανόηση του κειμένου παρατηρείται 

για όλα τα γλωσσικά επίπεδα (1, 2 και 3) και όχι μόνο για το ανώτερο. Το εύρημα 

αυτό έρχεται σε μερική αντίθεση με αντίστοιχα ευρήματα άλλων σχετικών μελετών. 

Τα ευρήματα αυτά διαφοροποιούνται ως προς το γλωσσικό επίπεδο που ωφελήθηκε, 

ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές συμμετείχαν οι ίδιοι στη διαδικασία 

σχεδιασμού των γραφικών αναπαραστάσεων. Έτσι βρέθηκε ότι, όταν οι ίδιοι οι 

φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας χρειάστηκε να σχεδιάσουν μόνοι τους τις 

γραφικές αναπαραστάσεις ή τους εννοιολογικούς χάρτες, τα άτομα με χαμηλότερο 

γλωσσικό επίπεδο δεν ωφελήθηκαν ως προς την κατανόηση κειμένου (Chiang, 2005. 

Chularut & DeBacker, 2004). Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το χαμηλό 

επίπεδο των ατόμων στάθηκε εμπόδιο για την ενίσχυση της κατανόησης. Μόνο στην 

έρευνα των Liu, Chen και Chang (2010), κατά την οποία οι φοιτητές υποβοηθήθηκαν 

στη σχεδίαση εννοιολογικού χάρτη μέσω υπολογιστή, το γλωσσικό επίπεδο που 

κυρίως ωφελήθηκε στην κατανόηση κειμένου ήταν το χαμηλό.  

     Τα παραπάνω ευρήματα είναι σημαντικά γιατί δείχνουν, ότι ανάλογα με το είδος 

της γραφικής αναπαράστασης που χρησιμοποιείται, τα οφέλη για τα γλωσσικά 

επίπεδα διαφοροποιούνται. Βάσει αυτών των ευρημάτων, μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι ο λόγος που και στην παρούσα έρευνα ωφελήθηκαν όλα τα γλωσσικά επίπεδα –

ακόμα και το χαμηλότερο- στην κατανόηση του κειμένου οφείλεται πιθανώς στο 

είδος της γραφικής αναπαράστασης που δόθηκε στους φοιτητές. Η γραφική αυτή 

αναπαράσταση ήταν ημιτελής και χρειαζόταν να συμπληρωθεί ως προς το 

περιεχόμενό της, αλλά όχι να σχεδιαστεί εξ’ ολοκλήρου από τους φοιτητές. 

Παράλληλα, ο τρόπος απεικόνισης του κειμένου στις γραφικές αναπαραστάσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν μπορεί να ενίσχυσε την κατανόηση στους φοιτητές του 

χαμηλότερου γλωσσικού επιπέδου. Οι γραφικές αναπαραστάσεις απεικόνιζαν το 
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κείμενο, προχωρώντας από γενικότερα και σημαντικότερα επίπεδα περιεχομένου σε 

δευτερεύοντα επίπεδα. Με αυτόν τον τρόπο, κινητοποιούσαν μία καθοδική 

αναγνωστική διαδικασία και δεν εστίαζαν σε λεπτομέρειες ή σε άγνωστες λέξεις του 

κειμένου, οι οποίες πιθανόν να παρεμπόδιζαν την κατανόηση του κειμένου για το 

χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο. 

     Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η συμπλήρωση μιας ημιτελούς γραφικής 

αναπαράστασης ενισχύει την κατανόηση για όλα τα γλωσσικά επίπεδα, γιατί οδηγεί 

σε λιγότερους γνωστικούς μετασχηματισμούς για την επεξεργασία των πληροφοριών 

και σε σφαιρική κατανόηση. Αντίθετα, οι απαιτητικότεροι γνωστικοί 

μετασχηματισμοί που απαιτεί η δοκιμασία της περίληψης, οι οποίοι περιλαμβάνουν 

και την απόδοση του νοήματος στον γραπτό λόγο, αποτελούν προφανώς και την αιτία 

για την οποία μόνο το υψηλότερο γλωσσικό επίπεδο των ατόμων που διδάχτηκαν την 

περίληψη βελτιώθηκε στη συνολική κατανόηση του κειμένου.  

     Ενώ όμως ως προς τη συνολική κατανόηση του κειμένου η πειραματική ομάδα 2 

σημείωσε βελτίωση σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα, ως προς τη μεταβλητή της 

κατανόησης της δομής σημαντική βελτίωση σημείωσε μόνο το μεσαίο γλωσσικό 

επίπεδο. Είναι πιθανόν οι φοιτητές του χαμηλότερου γλωσσικού επιπέδου να μην 

μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν στην κατανόηση της δομής του κειμένου, όπως αυτή 

απεικονιζόταν σε μορφή γραφικής αναπαράστασης. Για να μπορέσουν οι φοιτητές να 

συμπληρώσουν το περιεχόμενο που έλειπε, έπρεπε πρώτα να κατανοήσουν τις 

κατηγορίες της δομής και του αντίστοιχου περιεχομένου τα οποία απεικονίζονταν. 

Κατά συνέπεια, μπορεί η εκμάθηση των βημάτων της στρατηγικής των γραφικών 

αναπαραστάσεων και η διαδικασία συμπλήρωσης του περιεχομένου να απαιτούσε 

υπερβολικό νοητικό φόρτο για το χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο. Αντιθέτως, οι 

φοιτητές του ανώτερου γλωσσικού επιπέδου μπορεί να διέθεταν ήδη την ικανότητα 

κατανόησης του τρόπου οργάνωσης των πληροφοριών του κειμένου και το λεξιλόγιο 

για να αναγνωρίσουν τις λεξικές ενδείξεις που εκφράζουν τη δομή του κειμένου, και 

έτσι να μην είχαν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση. 

     Προχωρώντας στις δύο μεταβλητές που εκφράζουν την ποιότητα στην απόδοση 

του νοήματος στις γραφικές αναπαραστάσεις, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

αν και στη μεταβλητή της χρήσης της γλώσσας βελτιώθηκαν σημαντικά το χαμηλό 

και το μεσαίο γλωσσικό επίπεδο, στη μεταβλητή της παράφρασης δεν υπήρξε 

διαφοροποίηση ανάμεσα στα γλωσσικά επίπεδα, δηλαδή δεν ωφελήθηκε ιδιαίτερα 

κάποιο γλωσσικό επίπεδο. Μία πιθανή ερμηνεία είναι ότι, αν και γενικά οι φοιτητές 
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παροτρύνθηκαν να χρησιμοποιήσουν παράφραση στα κουτάκια της γραφικής 

αναπαράστασης, συγχρόνως το σύντομο περιεχόμενο που χρειαζόταν να 

συμπληρωθεί παρείχε λιγοστές δυνατότητες παράφρασης. Σαν αποτέλεσμα δεν 

μπόρεσε να φανεί με τελείως ξεκάθαρο τρόπο η διαφοροποίηση μεταξύ των 

γλωσσικών επιπέδων.  

     Συμπερασματικά, αξίζει να σημειωθεί ότι στη χρήση της στρατηγικής των 

γραφικών αναπαραστάσεων σημείωσε βελτίωση μόνο το χαμηλό και το μεσαίο 

γλωσσικό επίπεδο –σε αντίθεση με τη στρατηγική της περίληψης, όπου σημείωσαν 

βελτίωση όλα τα γλωσσικά επίπεδα. Ο λόγος που το υψηλό γλωσσικό επίπεδο δε 

σημείωσε βελτίωση στη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων είναι γιατί 

προφανώς ήδη διέθετε τη γνώση για να οργανώσει τις πληροφορίες του κειμένου με 

κάποιον τρόπο. 

 

10.9. Συμπεράσματα 

 

     Επιχειρώντας να γενικεύσουμε από τα παραπάνω αποτελέσματα, θα λέγαμε ότι 

όλα τα γλωσσικά επίπεδα ωφελούνται ως προς τη βελτίωση στη χρήση της 

στρατηγικής της περίληψης από την αντίστοιχη διδασκαλία. Αντίθετα, από τη 

διδασκαλία των γραφικών αναπαραστάσεων δεν ωφελείται το ανώτερο γλωσσικό 

επίπεδο, εξαιτίας των λόγων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Το δεύτερο συμπέρασμα 

είναι ότι, όπως φαίνεται, η βελτίωση στη στρατηγική της περίληψης ή των γραφικών 

αναπαραστάσεων δεν οδηγεί απαραίτητα και σε βελτίωση στην κατανόηση του 

κειμένου για όλα τα γλωσσικά επίπεδα. Στην περίπτωση της περίληψης υπάρχει 

βελτίωση μόνο για το ανώτερο γλωσσικό επίπεδο στην κατανόηση του κειμένου. 

Στην περίπτωση των γραφικών αναπαραστάσεων υπάρχει βελτίωση για όλα τα 

γλωσσικά επίπεδα. Τα πιθανά συμπεράσματα στα οποία μας οδηγούν οι παραπάνω 

επισημάνσεις για την επιλογή μιας από τις δύο στρατηγικές, ανάλογα με το γλωσσικό 

επίπεδο που θέλουμε να ωφεληθεί, θα συζητηθούν στις Παιδαγωγικές επιπτώσεις 

στης έρευνας.  

 

10.10. Έλεγχος μεταβίβασης της μάθησης  

 

     Ο τέταρτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της μεταβίβασης της μάθησης, 

δηλαδή του κατά πόσο η πειραματική ομάδα 1 που διδάχτηκε τη στρατηγική της 
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περίληψης βελτιώθηκε και σε σχέση με τη δεύτερη στρατηγική την οποία δε 

διδάχτηκε -αυτή των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου- και, αντιστοίχως, 

αν η πειραματική ομάδα 2 που διδάχτηκε τη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου βελτιώθηκε και στη στρατηγική της περίληψης. Η 

ενδεχόμενη μεταβίβαση της μάθησης από τη μία στρατηγική στην άλλη προέκυψε 

σαν πιθανή υπόθεση καθώς οι δύο στρατηγικές μοιράζονται ορισμένες κοινές 

διαδικασίες επεξεργασίας του κειμένου. Τέτοιες διαδικασίες είναι η οργάνωση και 

σύνδεση των κύριων ιδεών του κειμένου σε μορφή περίληψης ή σε μορφή γραφικής 

αναπαράστασης. Και οι δύο στρατηγικές εστιάζουν στην ουσία του κειμένου καθώς 

και στη δομή των πληροφοριών, δηλαδή στις σχέσεις μεταξύ των ιδεών. Διαφέρουν 

στο ότι, στη μεν περίπτωση της περίληψης, οι κύριες ιδέες διατυπώνονται από τους 

ίδιους τους μαθητές στον γραπτό λόγο ενώ, στην περίπτωση των γραφικών 

αναπαραστάσεων, απεικονίζονται στο ανώτερο επίπεδο της γραφικής 

αναπαράστασης. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις κοινές διαδικασίες που εμπλέκονται στην 

εφαρμογή των δύο στρατηγικών, ενδέχεται η εκπαίδευση στη μία στρατηγική να 

ενίσχυε και την εφαρμογή της άλλης. Επιπλέον λόγοι που οδήγησαν στη διερεύνηση 

της μεταβίβασης της μάθησης είναι ότι η δυνατότητα μεταβίβασης αποτελεί έναν από 

τους κύριους στόχους των διδακτικών παρεμβάσεων στις στρατηγικές μάθησης. 

Τέλος, μέχρι τώρα, οι δύο στρατηγικές είχαν διδαχτεί σε συνδυασμό κυρίως στη 

μητρική γλώσσα αλλά δεν είχε διερευνηθεί το ερώτημα της μεταβίβασης της μάθησης 

από τη μία στρατηγική στην άλλη. Συγκεκριμένα, από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας προκύπτει ότι μέχρι τώρα δεν έχουν διερευνηθεί και οι δύο 

κατευθύνσεις της μεταβίβασης μεταξύ των δύο στρατηγικών. Γενικά, η κατεύθυνση 

της μεταβίβασης η οποία επισημαίνεται στη βιβλιογραφία είναι από τη στρατηγική 

των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου στη στρατηγική της περίληψης. 

Αυτό προκύπτει από τα ευρήματα ερευνών που περιγράφονται στην ενότητα 10.10.2., 

τα οποία δείχνουν τα θετικά αποτελέσματα της διδασκαλίας των γραφικών 

αναπαραστάσεων ως προς την περίληψη. Η αντίθετη κατεύθυνση της μεταβίβασης, 

δηλαδή από τη στρατηγική της περίληψης στη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων, δεν έχει επισημανθεί στη βιβλιογραφία, παρ’ όλο που θεωρείται 

ότι η καλύτερη οργάνωση των ιδεών στην περίληψη αντανακλά την αντίληψη της 

οργάνωσης των ιδεών στο αρχικό κείμενο βάσει της ρητορικής δομής του. Άρα, η 

χρήση της δομής στην περίληψη θα μπορούσε να συνεπάγεται και καλύτερη 

κατανόηση της δομής στις γραφικές αναπαραστάσεις. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση 
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της κατεύθυνσης της μεταβίβασης από τη στρατηγική της περίληψης στη στρατηγική 

των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου θα είχε σαν συνέπεια την παραγωγή 

πρωτότυπων και πρωτογενών ευρημάτων. 

 

     Στις παρακάτω ενότητες πρώτα θα συζητηθεί η υπόθεση της μεταβίβασης της 

μάθησης που αφορά την πειραματική ομάδα 1, δηλαδή, από τη διδασκαλία της 

περίληψης στη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου. Στη 

συνέχεια, θα συζητηθεί η αντίστοιχη υπόθεση που αφορά στη μεταβίβαση της 

μάθησης για την πειραματική ομάδα 2, από τη διδασκαλία της στρατηγικής των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου στη στρατηγική της περίληψης.  

 

10.10.1. Η μεταβίβαση της μάθησης στην πειραματική ομάδα 1 

 

     Στην πειραματική ομάδα 1, η μεταβίβαση διαπιστώνεται από το γεγονός ότι η 

συγκεκριμένη ομάδα, η οποία διδάχτηκε την περίληψη, βελτιώθηκε σε σχέση με 

τέσσερις από τις πέντε μεταβλητές αξιολόγησης των γραφικών αναπαραστάσεων: τις 

μεταβλητές της παράφρασης, της κατανόησης της δομής του κειμένου, το σύνολο της 

στρατηγικής και τη συνολική κατανόηση του κειμένου. Η μόνη μεταβλητή στην 

οποία η πειραματική ομάδα 1 δε σημείωσε βελτίωση είναι αυτή της χρήσης της 

γλώσσας. Μία πιθανή ερμηνεία για τη σημαντική βελτίωση της πειραματικής ομάδας 

1 στην κατανόηση της δομής είναι η εξής: εφόσον οι γραφικές αναπαραστάσεις 

αποτελούν το στάδιο οργάνωσης των πληροφοριών του κειμένου, ένα στάδιο στο 

οποίο εμπλέκονται και τα άτομα που κάνουν περίληψη και το οποίο προηγείται της 

συγγραφής της περίληψης, τα άτομα στα οποία δόθηκε για συμπλήρωση η γραφική 

αναπαράσταση του κειμένου είχαν στη διάθεση τους μία μορφή ιεραρχικής 

περίληψης. Στην ιεραρχική αυτή περίληψη, οι κύριες ιδέες του κειμένου 

απεικονίζονται στο ανώτερο επίπεδο της αναπαράστασης, όπου συγχρόνως 

διαφαίνονται οι σχέσεις μεταξύ των ιδεών και η οργάνωση των πληροφοριών του 

κειμένου. Συνεπώς, η απεικόνιση της δομής, που είχε κοινά στοιχεία με την 

οργάνωση των ιδεών στην περίληψη, βοήθησε τα άτομα της πειραματικής ομάδας 1 

στην κατανόηση της δομής. 

     Όσον αφορά στη σημαντική βελτίωση της πειραματικής ομάδας 1 στη συνολική 

κατανόηση, αυτή μπορεί να συνδεθεί με τη βελτίωση στην κατανόηση της δομής, 

καθώς η τελευταία θεωρείται ότι συμβάλλει στη συνολική κατανόηση του κειμένου. 
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Επίσης, η βελτίωση της πειραματικής ομάδας 1 στη μεταβλητή της παράφρασης ήταν 

αναμενόμενη, καθώς η συγκεκριμένη ομάδα εξασκήθηκε ιδιαίτερα στην παράφραση 

του περιεχομένου στην περίληψη. Επιπλέον, το περιεχόμενο που χρειαζόταν να 

συμπληρωθεί στα κουτάκια της γραφικής αναπαράστασης ήταν πολύ περιορισμένο 

και αυτό έκανε την παράφρασή του σχετικά εύκολη υπόθεση. Σημαντικό είναι, όμως, 

και το γεγονός ότι τα άτομα της πειραματικής ομάδας 1 επιχείρησαν να παραφράσουν 

το περιεχόμενο χωρίς αυτό να τους ζητηθεί μέσα από συγκεκριμένες οδηγίες. Αυτό 

σημαίνει ότι κατά την εκμάθηση της στρατηγικής της περίληψης οι φοιτητές είχαν 

αποκτήσει και τη διαδικαστική γνώση που τους επέτρεψε να εφαρμόσουν τη 

διαδικασία της παράφρασης, αλλά και την υποθετική γνώση που τους επέτρεψε να 

διακρίνουν σε ποιες περιπτώσεις και για ποιους λόγους θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί 

αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία της παράφρασης αυτοματοποιήθηκε από τους 

φοιτητές, οι οποίοι είχαν συγχρόνως κατανοήσει ότι δεν μπορούσαν να μεταφέρουν 

αυτούσιο το κείμενο στα κουτάκια της γραφικής αναπαράστασης, αλλά έπρεπε να το 

παραφράσουν. Τέλος, το σύντομο περιεχόμενο στα κουτάκια της γραφικής 

αναπαράστασης δεν έδωσε το περιθώριο για βελτίωση της πειραματικής ομάδας 1 στη 

χρήση της γλώσσας. 

 

10.10.2. Η μεταβίβαση της μάθησης στην πειραματική ομάδα 2 

 

     Σύμφωνα με τις κοινές διαδικασίες που εμπλέκονται κατά την εφαρμογή των δύο 

στρατηγικών, θεωρήθηκε πιθανό ότι η εκπαίδευση στις γραφικές αναπαραστάσεις θα 

ενίσχυε τις ικανότητες περίληψης των ατόμων. Η υπόθεση της μεταβίβασης από τη 

στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων στη στρατηγική της περίληψης 

ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από τα ευρήματα των ερευνών στις οποίες οι δύο 

στρατηγικές διδάχτηκαν σε συνδυασμό. Στις έρευνες στη μητρική γλώσσα (Balajthy 

& Weisberg, 1988. Balajthy & Weisberg, 1990. Chang, Sung & Chen, 2002. 

Weisberg & Balajthy, 1989), αλλά και στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα (Amer, 1994), 

η συμπλήρωση των γραφικών αναπαραστάσεων αποτέλεσε το πρώτο στάδιο 

επεξεργασίας του κειμένου, αυτό της οργάνωσης των πληροφοριών, το οποίο 

ενίσχυσε το δεύτερο στάδιο της επεξεργασίας, δηλαδή τη συγγραφή της περίληψης. 

Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι η κατεύθυνση της μεταβίβασης μεταξύ 

των δύο στρατηγικών που ισχύει στην περίπτωση αυτή είναι από τη στρατηγική των 

γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου στη στρατηγική της περίληψης. Τα 
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στοιχεία που μεταβιβάζονται από τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων στη 

στρατηγική της περίληψης είναι η καλύτερη αντίληψη της οργάνωσης των ιδεών και 

η καλύτερη σύνδεση των ιδεών. Κατά συνέπεια, τα άτομα που γράφουν περίληψη του 

κειμένου μπορούν να οργανώσουν με καλύτερο τρόπο τις πληροφορίες στις 

περιλήψεις τους, τονίζοντας τη συνοχή μεταξύ των ιδεών και παράγοντας τελικά 

καλύτερες περιλήψεις. 

     Το πρώτο ερώτημα που εξετάστηκε αφορούσε στο κατά πόσο υπήρξε μεταβίβαση 

της μάθησης για την πειραματική ομάδα 2 από τη στρατηγική των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου στη στρατηγική της περίληψης. Για να απαντηθεί 

το ερώτημα αυτό, εξετάστηκε το κατά πόσο η συγκεκριμένη ομάδα σημείωσε 

βελτίωση στις μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, η πειραματική ομάδα 2 παρουσίασε βελτίωση σε όλες τις μεταβλητές 

της περίληψης. Αυτό σημαίνει ότι κατά την τελική φάση όχι μόνο η πειραματική 

ομάδα 1 που διδάχτηκε την περίληψη, αλλά και η πειραματική ομάδα 2 έγραψε 

καλύτερες περιλήψεις από άποψη περιεχομένου και ποιότητας σε σχέση με αυτές της 

αρχικής φάσης. Η πειραματική ομάδα 2 βελτιώθηκε και ως προς τη συνολική 

κατανόηση και ως προς το σύνολο της στρατηγικής της περίληψης -τομείς που 

ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την παρούσα έρευνα. Τα ευρήματα αυτά επαληθεύουν την 

υπόθεση της μεταβίβασης της μάθησης και συμφωνούν με τη σχετική βιβλιογραφία, 

καθώς έχει βρεθεί ότι η διδασκαλία σε στοιχεία της δομής του κειμένου ενισχύει την 

κατανόηση και τη μάθηση, όταν ο τρόπος ελέγχου της κατανόησης γίνεται μέσω 

κάποιου αντίστοιχου τρόπου, δηλαδή μέσω της περίληψης ή της κατάταξης των 

σημαντικών ιδεών, και όχι μέσω κάποιου διαφορετικού τρόπου, όπως το τεστ 

πολλαπλών επιλογών (Pearson & Fielding, 1991). Επίσης, σε έρευνες των Weisberg 

και Balajthy (1989) και Balajthy και Weisberg (1988, 1990) βρέθηκε ότι η 

διδασκαλία των γραφικών αναπαραστάσεων οδηγεί σε καλύτερη επίδοση και ως προς 

την περίληψη.  

     Όσον αφορά στην επίδοση στις επιμέρους μεταβλητές της περίληψης της 

πειραματικής ομάδας 2 σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, διαπιστώνουμε ότι η 

ομάδα ελέγχου σημείωσε βελτίωση σε πολύ λιγότερες μεταβλητές της περίληψης από 

ό,τι η πειραματική ομάδα 2 –συγκεκριμένα σε δύο από τις εννέα μεταβλητές, την 

κατανόηση των κύριων ιδεών και τη συνολική κατανόηση. Κατά συνέπεια, στην 

περίπτωση της ομάδας ελέγχου, αυτή η βελτίωση, η οποία αφορά πολύ περιορισμένο 

αριθμό μεταβλητών, μπορεί να αποδοθεί στην επίδραση της ωρίμανσης. 
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10.11. Συμπεράσματα 

 

     Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις δύο προηγούμενες ενότητες είναι ότι 

υπήρξε μεταβίβαση της μάθησης και για τις δύο στρατηγικές καθώς και οι δύο 

πειραματικές ομάδες σημείωσαν βελτίωση και στη στρατηγική την οποία δε 

διδάχτηκαν. Συγχρόνως, η μεταβίβαση της μάθησης ήταν ισχυρότερη για τη 

στρατηγική της περίληψης, καθώς όπως προκύπτει και από την ενότητα 10.2, τα 

άτομα που διδάχτηκαν τη στρατηγική της περίληψης είχαν καλύτερη επίδοση στην 

κατανόηση της δομής και στη χρήση της στρατηγικής των γραφικών 

αναπαραστάσεων -ενώ δεν είχαν διδαχτεί τη συγκεκριμένη στρατηγική. Το εύρημα 

αυτό, το οποίο αποδεικνύει την κατεύθυνση της μεταβίβασης από τη στρατηγική της 

περίληψης στη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων, και μάλιστα με ιδιαίτερα 

θετικά αποτελέσματα, είναι πολύ σημαντικό, καθώς όπως ήδη επισημάνθηκε, η 

συγκεκριμένη κατεύθυνση της μεταβίβασης μεταξύ των δύο στρατηγικών δεν έχει 

διερευνηθεί μέχρι τώρα.  

     Παράλληλα, η μεταβίβαση της μάθησης σημειώθηκε και για την πειραματική 

ομάδα 2 σε όλες τις μεταβλητές αξιολόγησης της περίληψης. Αυτό δείχνει ότι 

μεταβιβάστηκαν οι κοινές διαδικασίες που αφορούν τις δύο στρατηγικές. Οι 

συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως αντανακλώνται στις κατηγορίες αξιολόγησης της 

περίληψης, είναι: η οργάνωση των πληροφοριών, η παραγωγή γενικότερων 

κατηγοριών, η οποία στις γραφικές αναπαραστάσεις εκφράζεται με την απεικόνιση 

των ιδεών στα ανώτερα επίπεδα της γραφικής αναπαράστασης και η επινόηση 

θεματικής πρότασης, η οποία στις γραφικές αναπαραστάσεις εκφράζεται μέσω του 

συγκεκριμένου είδους της αναπαράστασης, η οποία χρησιμοποιήθηκε. Το είδος αυτό 

της αναπαράστασης βασιζόταν σε μία αναγνωστική προσέγγιση καθοδικού τύπου, με 

τις ιδέες ανώτερου επιπέδου να απεικονίζονται στο ανώτερο επίπεδο της γραφικής 

αναπαράστασης. Η αντίστοιχη διαδικασία στην περίληψη επιτελείται μέσω της 

επινόησης θεματικών προτάσεων, τα οποία εκφράζουν μεγαλύτερα τμήματα του 

κειμένου. Τέλος, η πειραματική ομάδα 2 βελτιώθηκε και στην κατανόηση των κύριων 

ιδεών, όπως αυτή φάνηκε μέσω των αντίστοιχων περιλήψεων, ακριβώς όπως και η 

πειραματική ομάδα 1 βελτιώθηκε στην κατανόηση της δομής μέσω της συμπλήρωσης 

της γραφικής αναπαράστασης.  

     Το πιο σημαντικό είναι ότι η βελτίωση στη συνολική κατανόηση συνέχισε να 

ισχύει και μέσω της συμπλήρωσης των έργων τα οποία δεν είχαν διδαχτεί στις δύο 
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ομάδες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των δύο στρατηγικών μεταβιβάστηκαν 

και στοιχεία που δεν αφορούν τις κοινές τους διαδικασίες, αλλά τα οποία αποτέλεσαν 

κοινά στοιχεία της διδασκαλίας των δύο στρατηγικών. Ένα τέτοιο στοιχείο είναι η 

παράφραση του κειμένου, η οποία αποτέλεσε κομμάτι της διδασκαλίας και για τις 

δύο ομάδες -περισσότερο βέβαια για την ομάδα που διδάχτηκε τη στρατηγική της 

περίληψης. Η βελτίωση και των δύο ομάδων στην παράφραση -ακόμα και ως προς τη 

στρατηγική την οποία δε διδάχτηκαν- δείχνει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είχε 

αυτοματοποιηθεί με επιτυχία. 

 

10.12. Σύνοψη και αποτίμηση των ευρημάτων της έρευνας  

 

     Το πιο σημαντικό εύρημα της συγκεκριμένης έρευνας είναι η αποτελεσματικότητα 

της διδασκαλίας των δύο στρατηγικών για τους Έλληνες φοιτητές στο μάθημα της 

Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Το παραπάνω προκύπτει αρχικά από το γεγονός ότι η 

διδασκαλία και των δύο στρατηγικών είχε θετική επίδραση στην ενίσχυση της 

συνολικής κατανόησης του κειμένου –η οποία εξετάστηκε με το τεστ πολλαπλών 

επιλογών. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σε συμφωνία με άλλες παρόμοιες έρευνες που 

καταδεικνύουν ότι, όταν συγκρίνεται η περίληψη με επιφανειακού τύπου 

στρατηγικές, η επίδοση στην κατανόηση κειμένου μέσω της περίληψης είναι πολύ 

καλύτερη (Oded & Walters, 2001). Αντίθετα, όταν η περίληψη συγκρίνεται με 

στρατηγικές βαθύτερης επεξεργασίας, όπως είναι στην παρούσα έρευνα οι γραφικές 

αναπαραστάσεις, η κατανόηση κειμένου ενισχύεται μέσω και των δύο στρατηγικών 

(Bensoussan & Kreindler, 1990. Riley & Lee, 1996). Η αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης φαίνεται και από τη βελτίωση σε τομείς της κατανόησης που σχετίζονται 

συγκεκριμένα με τις δύο στρατηγικές, όπως είναι η κατανόηση των κύριων ιδεών για 

την περίληψη και η κατανόηση της δομής του κειμένου για τις γραφικές 

αναπαραστάσεις δομής κειμένου. Τέλος, η διδασκαλία των δύο στρατηγικών οδήγησε 

την κάθε πειραματική ομάδα σε βελτίωση και στη χρήση της αντίστοιχης 

στρατηγικής. Η βελτίωση στη χρήση των στρατηγικών αποτέλεσε το δεύτερο 

κριτήριο αποτελεσματικότητας της διδακτικής παρέμβασης. 

     Ένα σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη σύγκριση της 

αποτελεσματικότητας των δύο στρατηγικών είναι ότι η περίληψη αποδείχτηκε μια πιο 

εύρωστη στρατηγική σε σχέση με τη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων 

δομής κειμένου. Αυτό προκύπτει από την καλύτερη επίδοση των ατόμων που 
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διδάχτηκαν την περίληψη σε δύο κύριους τομείς που σχετίζονται με τη στρατηγική 

των γραφικών αναπαραστάσεων –στην κατανόηση της δομής και στη συνολική 

επίδοση στη στρατηγική. Συγχρόνως, μέσω της καλύτερης επίδοσης της πειραματικής 

ομάδας 1, επιβεβαιώνεται η υπόθεση της μεταβίβασης της μάθησης, δηλαδή της 

μεταβίβασης των διαδικασιών που σχετίζονται με τη στρατηγική της περίληψης στη 

στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου και αποδεικνύεται και 

αυτή η κατεύθυνση της μεταβίβασης. Βέβαια, και τα άτομα που εξασκήθηκαν στις 

γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου μεταβίβασαν τις διαδικασίες που 

σχετίζονται με αυτήν τη στρατηγική στη στρατηγική της περίληψης. Παρ’ όλα αυτά, 

δεν ανέπτυξαν στον ίδιο βαθμό την ικανότητα μεταβίβασης των δεξιοτήτων που 

σχετίζονται με τη στρατηγική που διδάχτηκαν στη στρατηγική της περίληψης, όπως 

τα άτομα της άλλης πειραματικής ομάδας.  

     Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι, αν επρόκειτο να επιλέξουμε για διδασκαλία μία 

από τις δυο στρατηγικές, θα ήταν καλύτερο να επιλέξουμε την περίληψη. Μέσω της 

περίληψης, η οποία αποτελεί πιο οικεία στην εφαρμογή της στρατηγική, τα άτομα 

οδηγούνται σε επεξεργασία σε βάθος. Παράλληλα, κατά την περίληψη κάνουν χρήση 

της δομής του κειμένου με στόχο την καλύτερη κατανόηση του κειμένου και την 

καλύτερη απόδοση του νοήματος στον γραπτό λόγο. Κατά συνέπεια, τα άτομα που 

διδάσκονται την περίληψη είναι προφανώς σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα και να 

κάνουν χρήση αυτής της δομής και κατά τη συμπλήρωση των γραφικών 

αναπαραστάσεων. Επειδή αυτές οι δύο στρατηγικές έχουν στο παρελθόν διδαχτεί σε 

συνδυασμό, με τις γραφικές αναπαραστάσεις να αποτελούν το στάδιο της οργάνωσης 

των πληροφοριών του κειμένου πριν τη συγγραφή της περίληψης, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι, τουλάχιστον όσον αφορά στις ημιτελείς γραφικές 

αναπαραστάσεις, οι οποίες απεικονίζουν τη δομή του κειμένου και στις οποίες οι 

φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν το περιεχόμενο, το στάδιο αυτό θα μπορούσε να 

παραλειφθεί. Ο λόγος είναι ότι η ικανότητα κατανόησης της δομής φαίνεται ότι 

μπορεί να αποκτηθεί και μέσω της εκμάθησης της στρατηγικής της περίληψης. 

     Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο η περίληψη αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική 

στρατηγική είναι γιατί φαίνεται να αντισταθμίζει τα γλωσσικά ελλείμματα των 

φοιτητών. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση 

της επίδρασης της γλωσσομάθειας είναι παρόμοια με τα αρχικά για την πειραματική 

ομάδα 1. Αντίθετα, για τα άτομα της πειραματικής ομάδας 2 που είχαν ένα 

χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο, φαίνεται ότι ο παράγοντας της γλωσσομάθειας έπαιξε 
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κάποιον περιοριστικό ρόλο καθώς η επίδοση της ομάδας σε συγκεκριμένους τομείς 

φαίνεται ότι είναι καλύτερη μετά την αφαίρεση αυτού του παράγοντα.  

     Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η διδασκαλία της περίληψης μπορεί να είναι πιο 

αποτελεσματική είναι επειδή μπορεί να διευκολύνεται από την προηγούμενη γνώση 

των φοιτητών σε σχέση με αυτήν. Η γνώση αυτή μπορεί να εφαρμοζόταν ασυνείδητα 

πριν τη διδακτική παρέμβαση. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι υπήρχε περιθώριο 

για βελτίωση στη στρατηγική της περίληψης. Η βελτίωση αυτή υποδηλώνει ότι η 

διδακτική παρέμβαση οδήγησε σε συνειδητή χρήση των επιμέρους στοιχείων της 

στρατηγικής και, κατά συνέπεια, στην εμπέδωσή της και στην καλύτερη εφαρμογή 

της. Αντίθετα, μπορεί μέσω της διδασκαλίας των γραφικών αναπαραστάσεων να μην 

προέκυψαν τόσο καλά αποτελέσματα στην κατανόηση της δομής και στο σύνολο της 

στρατηγικής γιατί η διδασκαλία αυτή δεν ενισχύθηκε από την προηγούμενη γνώση 

των φοιτητών για την εφαρμογή της στρατηγικής. Με άλλα λόγια, οι φοιτητές έπρεπε 

να κατανοήσουν έννοιες άγνωστες σε αυτούς, όπως ήταν η δομή του κειμένου, ή να 

εξοικειωθούν με την απεικόνιση της δομής σε μορφή γραφικής αναπαράστασης. 

Επίσης, η ίδια η φύση της στρατηγικής δεν οδήγησε τους φοιτητές σε βαθύτερη 

επεξεργασία του κειμένου στον ίδιο βαθμό με την περίληψη. Οι φοιτητές έπρεπε να 

συμπληρώσουν τις γραφικές αναπαραστάσεις αναπαράγοντας τις πληροφορίες του 

κειμένου. Δε χρειάστηκε να σχεδιάσουν μόνοι τους τις γραφικές αναπαραστάσεις 

ούτε να εκφράσουν τις ιδέες στον γραπτό λόγο συνδέοντάς τες. 

     Από την άλλη, ως προς τα γλωσσικά επίπεδα που ωφελήθηκαν περισσότερο από 

την παρέμβαση, καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πειραματική ομάδα 2. Η βελτίωση 

αυτή αφορά την κατανόηση του κειμένου, την κυριότερη δηλαδή ερευνητική 

μεταβλητή-στόχο. Διαπιστώθηκε ότι, στην πειραματική ομάδα 2 που διδάχτηκε τις 

γραφικές αναπαραστάσεις δομής κειμένου υπήρξε βελτίωση σε όλα τα γλωσσικά 

επίπεδα στην κατανόηση κειμένου. Αντίθετα, μόνο το υψηλό γλωσσικό επίπεδο της 

πειραματικής ομάδας 1 βελτιώθηκε στην κατανόηση κειμένου. Ως προς την επίδοσή 

τους στη στρατηγική της περίληψης, σημείωσαν βελτίωση όλα τα γλωσσικά επίπεδα 

των ατόμων που διδάχτηκαν την περίληψη. Αντίστοιχα, μόνο το χαμηλότερο και το 

μεσαίο γλωσσικό επίπεδο των ατόμων που διδάχτηκαν τις γραφικές αναπαραστάσεις 

σημείωσαν βελτίωση στη στρατηγική. Όπως σχολιάστηκε και παραπάνω, φαίνεται 

ότι το υψηλότερο γλωσσικό επίπεδο διέθετε ήδη κάποια στρατηγική οργάνωσης των 

πληροφοριών του κειμένου.  
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     Σχολιάζοντας την αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή παρέχει μία εμπειρική επιβεβαίωση του θεωρητικού 

πλαισίου μέσω του οποίου προσεγγίσαμε τις δύο στρατηγικές. Στην περίπτωση της 

περίληψης, αυτό είναι το μοντέλο επεξεργασίας κειμένων και κατανόησης λόγου των 

Kintsch και van Dijk (1978) και η εξέλιξη αυτού του μοντέλου (Kintsch, 1998). Είναι 

προφανές από τα αποτελέσματα ότι η περίληψη οδήγησε σε βαθύτερη επεξεργασία 

και σε ενίσχυση της κατανόησης του κειμένου. Στην περίπτωση των γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου επιβεβαιώνεται η θεωρία της διπλής 

κωδικοποίησης (Paivio, 1971. 1986. 1991) και του οπτικού επιχειρήματος (Waller, 

1981) ή της αντιληπτικής ενίσχυσης (Larkin & Simon, 1987). Με βάση την υπόθεση 

της αντιληπτικής ενίσχυσης, οι γραφικές αναπαραστάσεις παρέχουν ένα υπολογιστικό 

πλεονέκτημα σε σχέση π.χ. με τα κείμενα ή με άλλες περισσότερο γραμμικές μορφές 

αναπαράστασης των πληροφοριών. Με άλλα λόγια, επιτρέπουν στους αναγνώστες, 

μέσω αυτόματων αντιληπτικών διαδικασιών, να ανιχνεύσουν το σύνολο των 

πληροφοριών και όχι μεμονωμένες πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, οι γραφικές 

αναπαραστάσεις οδηγούν σε σφαιρικότερη κατανόηση του κειμένου και σε ανώτερη 

ποιότητα επεξεργασίας. Η συγκεκριμένη θεωρία ενισχύεται από την 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, καθώς η χρήση των γραφικών 

αναπαραστάσεων φαίνεται ότι οδήγησε τα άτομα που διδάχτηκαν τη στρατηγική σε 

καλύτερη κατανόηση του κειμένου. Το υπολογιστικό αυτό πλεονέκτημα αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία για το χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο.  

     Εφόσον στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι η διδακτική παρέμβαση ήταν 

αποτελεσματική, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξηγήσουμε τους λόγους στους 

οποίους οφείλεται αυτό. Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αποτελεσματικότητα 

της παρέμβασης είναι ποικίλοι: ένας τέτοιος είναι η ενεργητική εμπλοκή στη μάθηση 

στην οποία οδήγησαν οι δύο στρατηγικές, λόγω της μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης 

των ατόμων με το κείμενο και, στην περίπτωση των γραφικών αναπαραστάσεων, της 

παράλληλης αλληλεπίδρασης με το κείμενο και τις γραφικές αναπαραστάσεις. Η 

ενεργή αυτή αλληλεπίδραση ενισχύθηκε περισσότερο λόγω του σκοπού της 

επεξεργασίας του κειμένου. Ο κοινός σκοπός της επεξεργασίας του κειμένου μέσω 

και των δύο στρατηγικών ήταν η δημιουργία νοήματος. Παράλληλα, η ενεργή 

αλληλεπίδραση με το κείμενο ενισχύθηκε από το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες 

στρατηγικές αποτελούν αυθεντικά γνωστικά έργα, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως 

για διαφορετικούς σκοπούς στο ακαδημαϊκό ή στο εργασιακό περιβάλλον. Το 
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στοιχείο της αυθεντικότητας των γνωστικών έργων μπορεί να ενίσχυσε περαιτέρω τα 

εσωτερικά κίνητρα των ατόμων για μάθηση. Τέλος, τα εξωτερικά κίνητρα με τη 

μορφή βαθμών που δόθηκαν στους μαθητές για τη συμμετοχή τους στα μαθήματα της 

παρέμβασης μπορεί να λειτούργησαν ως εξωτερική παρακίνηση για την εμπλοκή των 

μαθητών στην εκμάθηση των στρατηγικών. 

     Ένας άλλος λόγος που πιθανώς συνέβαλε στην αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης είναι η διάρκειά της. Τουλάχιστον ως προς τη στρατηγική της 

περίληψης, η διάρκεια της παρέμβασης ήταν μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Κατά συνέπεια αυτό μπορεί να οδήγησε στα θετικά 

αποτελέσματα στην κατανόηση και στην επίδοση στη στρατηγική. Από την άλλη, η 

διδασκαλία των γραφικών αναπαραστάσεων απαιτεί ίσως περισσότερο μακροχρόνιες  

παρεμβάσεις. Μπορεί, αν η παρέμβαση ήταν μεγαλύτερης διάρκειας, όπως  

συστήνεται στη βιβλιογραφία (Jiang, 2007), να οδηγούσε σε ακόμα καλύτερα 

αποτελέσματα ως προς την κατανόηση της δομής και την επίδοση στη στρατηγική 

αυτή. 

 

10.13. Συνεισφορά της παρούσας έρευνας 

 

     Η συγκεκριμένη έρευνα είναι η πρώτη στη διεθνή βιβλιογραφία μεγάλης κλίμακας 

και διάρκειας έρευνα με διδακτική παρέμβαση παράλληλα στις γνωστικές 

στρατηγικές της περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων. Παρόμοιας 

κλίμακας έρευνες δεν είναι συνηθισμένες με φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας και, ακόμα περισσότερο, με Έλληνες φοιτητές της Αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα ενισχύουν τη 

σημασία που έχουν παρόμοιου τύπου παρεμβάσεις για την κατανόηση κειμένου στο 

πλαίσιο της ξένης γλώσσας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα άτομα τα 

οποία ωφελήθηκαν ήταν Έλληνες φοιτητές στο μάθημα της Αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας, δηλαδή πληθυσμός για τον οποίο δεν υπήρχαν μέχρι πρότινος επαρκή 

δεδομένα, όσο είμαστε τουλάχιστον σε θέση να γνωρίζουμε. Παράλληλα, ο αριθμός 

των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος από αυτόν 

στις μέχρι τώρα έρευνες με διδασκαλία των στρατηγικών της περίληψης ή των 

γραφικών αναπαραστάσεων. Επίσης, η έρευνα είχε μεγαλύτερη διάρκεια από άλλες 

αντίστοιχες που αφορούν στη διδασκαλία της στρατηγικής της περίληψης, αλλά και 

από τις περισσότερες που αφορούν στη διδασκαλία των γραφικών αναπαραστάσεων. 
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     Επιπλέον, η διερεύνηση της επίδρασης της γλωσσομάθειας και του γλωσσικού 

επιπέδου καθώς και της μεταβίβασης της μάθησης αποτελούν σημαντικά ερωτήματα 

που δεν έχουν εξεταστεί ιδιαίτερα σε άλλες έρευνες. Μέσω της διερεύνησης της 

γλωσσομάθειας, αναδείχθηκε η σημασία των διδακτικών παρεμβάσεων στις 

συγκεκριμένες στρατηγικές κατανόησης, οι οποίες μπορούν να αντισταθμίσουν την 

επίδραση της γλωσσομάθειας. Τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν ίσως να 

γενικευτούν σε σχέση και με άλλες στρατηγικές κατανόησης, κυρίως ανώτερου 

επιπέδου, οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία νοήματος. Επίσης, προέκυψαν 

σημαντικά συμπεράσματα για τα γλωσσικά επίπεδα τα οποία ωφελούνται ιδιαίτερα 

από διδακτικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες στρατηγικές. Τα συμπεράσματα αυτά 

θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό της διδασκαλίας, ανάλογα με το 

γλωσσικό επίπεδο που θέλουμε να ωφεληθεί κάθε φορά. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι 

και οι δύο στρατηγικές οδηγούν σε θετική μεταβίβαση της μάθησης. Κατά συνέπεια, 

ανάλογα με τους εκάστοτε στόχους της διδασκαλίας και σε συνθήκες έλλειψης 

χρόνου, θα μπορούσαμε να διδάξουμε μία από τις δύο στρατηγικές, αναμένοντας ότι 

θα μας οδηγήσει σε μεταβίβαση της μάθησης σε σχέση και με την άλλη.  

     Τα θετικά αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης παρέχουν εμπειρικές 

ενδείξεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη θεωρία της επεξεργασίας κειμένου για την 

παραγωγή της περίληψης και τις θεωρίες της διπλής κωδικοποίησης και του οπτικού 

επιχειρήματος για τις γραφικές αναπαραστάσεις. Επίσης, τα αποτελέσματα 

αποδεικνύουν ότι η άμεση και ρητή διδασκαλία των συγκεκριμένων στρατηγικών 

κατανόησης, δηλαδή της περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου, οδηγούν σε μεγαλύτερα οφέλη στην κατανόηση κειμένου από ό,τι η 

έμμεση διδασκαλία ενός μεγαλύτερου εύρους στρατηγικών κατανόησης. Η 

παραπάνω διαπίστωση προκύπτει από το γεγονός ότι οι δύο πειραματικές ομάδες 

είχαν γενικά καλύτερη επίδοση στον τομέα της κατανόησης κειμένου από την ομάδα 

ελέγχου που διδάχτηκε διάφορες στρατηγικές κατανόησης, χωρίς να εστιάσει 

ιδιαίτερα σε κάποια από αυτές. 

 

10.14. Παιδαγωγικές επιπτώσεις 

 

     Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έχουν ποικίλες παιδαγωγικές επιπτώσεις, 

όσον αφορά στη γλωσσική διδασκαλία και στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη 

διδακτικού υλικού. Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των δύο στρατηγικών και 
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το γεγονός ότι και οι δύο είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το ακαδημαϊκό περιβάλλον 

μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μπορούν να ενσωματωθούν στη διδασκαλία της 

Αγγλικής ως ξένης γλώσσας και να συμβάλουν ιδιαίτερα στην κατανόηση. Ιδιαίτερα, 

αν στόχος της διδασκαλίας είναι η βελτίωση των ατόμων στην οργάνωση και στην 

επεξεργασία των πληροφοριών του κειμένου, μπορούν να επιλεγούν οι στρατηγικές 

των γραφικών αναπαραστάσεων και της περίληψης, οι οποίες αποδείχτηκε ότι 

ενισχύουν αυτές τις ικανότητες. Συγκεκριμένα, οι γραφικές αναπαραστάσεις δομής 

κειμένου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απεικονίσουν έναν μεγάλο αριθμό 

κειμένων στην Αγγλική γλώσσα, καθώς σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι δομές των 

κειμένων είναι περιορισμένες. Σε πρακτικό επίπεδο, αν υιοθετηθούν οι γραφικές 

αναπαραστάσεις ιεραρχικής μορφής, δηλαδή ένας κοινός τρόπος απεικόνισης των 

διαφόρων δομών θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν με ευκολία από 

ένα μεγάλο αριθμό διδασκόντων.  

     Η παρούσα έρευνα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διδασκαλία των στρατηγικών – 

και συγκεκριμένα το μοντέλο της άμεσης και ρητής διδασκαλίας- θα μπορούσε να 

ενσωματωθεί στη γλωσσική διδασκαλία για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με 

έναν πιο άμεσο τρόπο -χωρίς απαραίτητα να θυσιάζεται το κομμάτι της γλωσσικής 

εκμάθησης. Το τελευταίο συμπέρασμα προκύπτει από τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας, κατά την οποία οι φοιτητές βελτιώθηκαν και σε τομείς που 

σχετίζονται με τη γλωσσική εκμάθηση –όπως είναι η ποιότητα του γραπτού λόγου 

(μεταβλητές της παράφρασης, της οργάνωσης και της χρήσης της γλώσσας). 

Επιπλέον, η εστίαση της διδασκαλίας σε συγκεκριμένες στρατηγικές κατανόησης –

όπως αυτές της παρούσας έρευνας -αντί της απλής επαφής των φοιτητών με ένα 

μεγαλύτερο εύρος αντίστοιχων στρατηγικών κατανόησης κειμένου- θα μπορούσε να 

ενισχύσει την εκμάθησή τους σε βάθος και κατά συνέπεια την επιτυχή εφαρμογή τους 

με ένα πλήθος κειμένων.  

     Όσον αφορά στα γλωσσικά επίπεδα, οι πιθανές παιδαγωγικές επιπτώσεις της 

έρευνας διαφέρουν για τις δύο στρατηγικές. Εφόσον αποδείχτηκε και σε αυτή την 

έρευνα ότι η στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου οδήγησε σε 

βελτίωση της κατανόησης όλα τα γλωσσικά επίπεδα –ακόμα και το χαμηλότερο- 

μπορούμε να την επιλέξουμε, αν ο κύριος στόχος της διδασκαλίας μας είναι η 

βελτίωση της κατανόησης για όλα τα γλωσσικά επίπεδα. Αντίθετα, η περίληψη, η 

οποία απαιτεί περισσότερη ενασχόληση με το κείμενο και βαθύτερη επεξεργασία του, 

δεν προσφέρεται ίσως για άτομα με χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, 
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αν επιλέξουμε τη στρατηγική της περίληψης για διδασκαλία, θα πρέπει να έχουμε 

υπόψη ότι η βελτίωση στους τομείς της περίληψης θα ποικίλλει ανάλογα με το 

γλωσσικό επίπεδο και ότι το χαμηλότερο επίπεδο δε θα βελτιωθεί ιδιαίτερα σε 

ανώτερους τομείς της περίληψης καθώς και στην κατανόηση του κειμένου. Τέλος, 

εφόσον τα άτομα του υψηλότερου γλωσσικού επιπέδου δε βελτιώθηκαν στη χρήση 

της στρατηγικής των γραφικών αναπαραστάσεων επειδή προφανώς ήδη διέθεταν τη 

γνώση για την οργάνωση των πληροφοριών του κειμένου, το ενδιαφέρον τους θα 

μπορούσε να κινητοποιηθεί με τον εξής τρόπο: τα άτομα αυτά θα μπορούσαν να 

απεικονίσουν μόνα τους τη δομή του κειμένου ή να συμπληρώσουν το σύνολο του 

περιεχομένου στις γραφικές αναπαραστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο ο επιπλέον 

παράγοντας της δυσκολίας στην εφαρμογή της στρατηγικής θα τους έκανε να 

επωφεληθούν περισσότερο κατά την εκμάθησή της. 

     Επιπλέον παιδαγωγικές επιπτώσεις σχετίζονται με τη φύση των δύο στρατηγικών. 

Από τη στιγμή που οι μαθητές αντιληφθούν την εγγενή αξία των στρατηγικών της 

περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων, δηλαδή ότι και οι δύο στρατηγικές 

παραπέμπουν σε αυθεντικά μαθησιακά έργα, τα οποία μπορούν να μεταβιβαστούν σε 

άλλα μαθησιακά ή μελλοντικά εργασιακά περιβάλλοντα, μπορούν να οδηγηθούν σε 

περισσότερο ενεργητική εμπλοκή με το κείμενο και σε επεξεργασία σε βάθος. Στην 

περίπτωση των γραφικών αναπαραστάσεων, η ενεργή αυτή εμπλοκή μπορεί να 

ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με τον σχεδιασμό και όχι με την απλή μελέτη των 

γραφικών αναπαραστάσεων.  

 

10.15. Περιορισμοί της έρευνας 

 

     Υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί σε σχέση με τον σχεδιασμό της έρευνας και τη 

δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Ο σημαντικότερος ίσως περιορισμός 

αφορά στο ότι δεν ελέγχθηκε η επίδοση των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα 

και σε μετέπειτα χρονική στιγμή (π.χ. μετά την παρέλευση 3-6 μηνών) και όχι μόνο 

μετά το πέρας της παρέμβασης. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης 

στις δύο στρατηγικές σε μετέπειτα χρονική στιγμή θα συνέβαλε στο να διαπιστωθεί η 

ενδεχόμενη διατήρηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης στο χρόνο. Στην 

περίπτωση που η διατήρηση των αποτελεσμάτων στο χρόνο ήταν θετική, θα 

ενισχυόταν ακόμα περισσότερο η σημασία της διδακτικής παρέμβασης.  
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     Ένας επιπλέον περιοριστικός παράγοντας είναι η απουσία τυχαιοποίησης στη 

δειγματοληψία. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα δεν 

επιλέχθηκαν τυχαία, καθώς υιοθετήθηκε ο χωρισμός των ατόμων σε τμήματα 

εκμάθησης της ξένης γλώσσας, όπως αυτός προβλεπόταν από το πρόγραμμα 

σπουδών του Πανεπιστημίου. Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι το δείγμα 

αποτέλεσαν οι φοιτητές που παρακολουθούσαν το μάθημα. Το γεγονός αυτό σημαίνει 

ότι το συγκεκριμένο μπορεί να μην ήταν το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα γιατί 

μπορεί να διέθετε εξ’ ορισμού ισχυρότερα εσωτερικά κίνητρα για τη συμμετοχή του 

στο πρόγραμμα. Παράλληλα, η συμμετοχή αυτή μπορεί να ενισχύθηκε ακόμη 

περισσότερο από την παροχή εξωτερικών κινήτρων με τη μορφή βαθμών. Μία πιθανή 

συνέπεια των γεγονότων που επισημάνθηκαν παραπάνω είναι ότι η δυνατότητα 

γενίκευσης των αποτελεσμάτων βάσει του συγκεκριμένου δείγματος μπορεί να είναι 

περιορισμένη. Από την άλλη, θεωρείται ότι η απουσία της τυχαιοποίησης και η 

πιθανή μη αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος αντισταθμίστηκε από α) τον μεγάλο 

αριθμό των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, β) τις ομοιότητες του δείγματος με 

τον γενικότερο πληθυσμό των φοιτητών του μαθήματος της Αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας, οι οποίες μπορούν να καταστήσουν το δείγμα αντιπροσωπευτικό, γ) το 

γεγονός ότι οι διάφορες ομάδες δεν παρουσίασαν –πλην ελάχιστων περιπτώσεων- 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κατανόηση κειμένου και τις μεταβλητές των 

στρατηγικών κατά την εξέταση της αρχικής φάσης δ) το γεγονός ότι τα άτομα που 

συμμετείχαν στην έρευνα ήταν κατά κάποια έννοια κατανεμημένα με τυχαίο τρόπο, 

καθώς είχαν διαχωριστεί σε τμήματα βάσει του αρχικού γράμματος του επιθέτου 

τους. Με άλλα λόγια, είναι πιθανό να εκπροσωπήθηκε σε αυτά τα τμήματα το σύνολο 

των γλωσσικών και γνωστικών επιπέδων των φοιτητών. Τέλος, το γεγονός ότι οι 

φοιτητές και οι διδάσκοντες συμμετείχαν εθελοντικά στην παρούσα έρευνα και δεν 

επελέγησαν από την ερευνήτρια περιορίζει τη μεροληπτικότητα που προκύπτει από 

την επιλογή συγκεκριμένων υποκειμένων. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η 

απουσία τυχαιοποίησης δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην παρούσα έρευνα 

και ότι η γενίκευση των αποτελεσμάτων είναι δυνατή.  

     Ένας τελευταίος περιορισμός που σχετίζεται με την επιλογή του δείγματος αφορά 

τα άτομα που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Ο περιορισμός αυτός προκύπτει από το 

γεγονός το οποίο επισημάνθηκε και στην ενότητα 8.3.2, ότι την ομάδα ελέγχου 

αποτέλεσαν φοιτητές από το Α’ εξάμηνο της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς (2008-

09) και όχι φοιτητές του Β’ εξαμήνου (εαρινό εξάμηνο 2007-2008), του εξαμήνου 
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δηλαδή στο οποίο έγινε η παρέμβαση στις δύο πειραματικές ομάδες. Σύμφωνα με τον 

αρχικό σχεδιασμό της έρευνας, την ομάδα ελέγχου θα αποτελούσαν άτομα από το ίδιο 

ακαδημαϊκό εξάμηνο με αυτό των δύο πειραματικών ομάδων. Ενώ όμως αρχικά 

ικανός αριθμός φοιτητών είχε δηλώσει συμμετοχή στα τεστ της αρχικής και της 

τελικής εξέτασης, στη συνέχεια όλα τα άτομα δε συμμετείχαν στο σύνολο των τεστ. 

Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε την ομάδα ελέγχου να αποτελέσουν άτομα από το 

αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Το γεγονός αυτό είχε σαν συνέπεια τα άτομα 

των δύο πειραματικών ομάδων να εκτεθούν για μεγαλύτερο διάστημα σε κείμενα 

στην Αγγλική και γενικότερα στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Παρ’ όλα αυτά 

και η ομάδα ελέγχου εκτέθηκε σε τέσσερις βδομάδες διδασκαλίας, η οποία εστίαζε σε 

δεξιότητες λεξιλογίου και κατανόησης κειμένου πριν να συμμετάσχει στα τεστ της 

τελικής εξέτασης. Αυτό σημαίνει ότι είχε εξοικειωθεί –για μικρότερο βέβαια 

διάστημα- με δεξιότητες κατανόησης κειμένου, είχε δηλαδή κάποια πρότερη γνώση. 

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι κατά τις μετρήσεις της αρχικής φάσης, η ομάδα 

ελέγχου δε βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντικές διαφορές από τις άλλες δύο ομάδες 

-πλην ελαχίστων περιπτώσεων- ενώ σε μερικές περιπτώσεις βρέθηκε να έχει το 

προβάδισμα. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το γεγονός ότι τα άτομα 

της ομάδας ελέγχου προέρχονταν από διαφορετικό εξάμηνο διδασκαλίας δεν 

οφείλεται στον ελλιπή σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης και επιπλέον δεν 

φαίνεται να έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην επίδοση των ατόμων. 

     Ένα άλλο γεγονός που μπορεί να επηρέασε τα αποτελέσματα είναι ότι η 

διδασκαλία των τριών ερευνητικών ομάδων έγινε από τρεις διδάσκουσες. Αυτό 

θεωρείται ότι αντιμετωπίστηκε με τις σαφείς οδηγίες σε γραπτή μορφή που δόθηκαν 

στις διδάσκουσες, τη συχνή τους επαφή με την ερευνήτρια για την αντιμετώπιση 

τυχόν ζητημάτων στη διεξαγωγή της έρευνας και τη χορήγηση του ίδιου διδακτικού 

υλικού στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.  

     Ο τελευταίος περιορισμός, που αφορά στο ίδιο το υλικό της παρέμβασης, είναι ότι 

δεν έγινε σε αυτό πιλοτική εφαρμογή ώστε να ελεγχθεί η καταλληλότητά του. Παρ’ 

όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης δεν εντοπίστηκαν αδυναμίες 

του υλικού, οι οποίες να δυσχεράνουν τη διεξαγωγή της έρευνας.  
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10.16. Ερωτήματα για μελλοντική διερεύνηση 

 

     Από τις απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα–στόχους και από την επισήμανση 

των περιορισμών της έρευνας προκύπτουν μία σειρά από νέα ερωτήματα για 

μελλοντική διερεύνηση. Αυτά μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: θα ήταν χρήσιμο να 

επιβεβαιωθούν τα ευρήματα που προέκυψαν κατά την παρούσα έρευνα, μέσω της 

διδασκαλίας των δύο στρατηγικών σε άλλες ηλικιακές ομάδες μαθητών, π.χ., σε 

Έλληνες μαθητές γυμνασίου ή λυκείου στο μάθημα της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. 

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά τους και σε 

αυτές τις ηλικίες. Η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε επίσης να περιλάβει και τη 

διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών, οι οποίες θα ενίσχυαν τα άτομα στον 

έλεγχο της συνολικής διαδικασίας της εφαρμογής των δύο στρατηγικών, στη 

συνειδητοποίηση της αξίας των στρατηγικών και στις δυνατότητες μεταβίβασής τους 

σε άλλα μαθήματα του ακαδημαϊκού προγράμματος ή του μετέπειτα επαγγελματικού 

τους περιβάλλοντος. 

     Ένας σημαντικός τομέας που θα άξιζε να διερευνηθεί μελλοντικά είναι η 

διατήρηση των αποτελεσμάτων στον χρόνο, καθώς η διάρκεια διατήρησης των 

αποτελεσμάτων είναι αυτή που κυρίως ενδιαφέρει μία έρευνα διδασκαλίας 

στρατηγικών. Μέσω αυτού του ελέγχου, θα διαπιστώναμε κατά πόσο η 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης διατηρήθηκε στον χρόνο, π.χ., στα επόμενα 

εξάμηνα φοίτησης των ατόμων. Επίσης, αξίζει να διερευνηθεί η επίδραση της 

μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας στην αποτελεσματικότητα της διδακτικής 

παρέμβασης. Η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, η οποία θα έδινε στα άτομα 

περισσότερες ευκαιρίες για την εξάσκηση και εφαρμογή των στρατηγικών και η 

οποία συστήνεται ιδιαίτερα για τη διδασκαλία των γραφικών αναπαραστάσεων, 

(Jiang, 2007) ενδέχεται να οδηγούσε σε καλύτερη επίδοση των φοιτητών στη 

συγκεκριμένη στρατηγική.  

     Επιπλέον, έρευνες θα μπορούσαν να διεξαχθούν μελλοντικά ώστε να καταδειχθεί 

αν η ρητή διδασκαλία, κατά την οποία οι φοιτητές πληροφορούνται άμεσα για τον 

σκοπό, τη σημασία και τον τρόπο εφαρμογής των στρατηγικών, αποτελεί την 

καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας των στρατηγικών για τους Έλληνες φοιτητές της 

Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, σε σύγκριση με άλλες περισσότερο έμμεσες μεθόδους 

διδασκαλίας. Παράλληλα, θα μπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω η επίδραση της 
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διδασκαλίας για τα διάφορα γλωσσικά επίπεδα ή να προσαρμοστεί η διδασκαλία με 

τέτοιο τρόπο ώστε να ωφεληθούν όλα τα γλωσσικά επίπεδα.  

     Στα πλαίσια της διερεύνησης της ενδεχόμενης μεταβολής στο επίπεδο της 

αναγνωστικής ικανότητας των ατόμων μέσω της διδακτικής παρέμβασης, θα 

μπορούσε να δοθεί ένα ευρέως αναγνωρισμένο τεστ (π.χ. TOEFL), το οποίο θα 

έλεγχε τη μεταβολή στη γενικότερη αναγνωστική ικανότητα των ατόμων και όχι μόνο 

τη μεταβολή στην ικανότητα κατανόησης των συγκεκριμένων κειμένων που δόθηκαν. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια παρόμοιας διδακτικής παρέμβασης θα μπορούσαν να 

γίνουν διαδοχικές μετρήσεις ώστε να εξακριβωθεί η χρονική στιγμή κατά την οποία 

αρχίζει να σημειώνεται βελτίωση της επίδοσης στις δύο στρατηγικές. 

     Ειδικότερα, όσον αφορά στη στρατηγική των γραφικών αναπαραστάσεων, η 

επίδραση της διδασκαλίας θα μπορούσε να διερευνηθεί με ένα μεγαλύτερο εύρος 

γραφικών αναπαραστάσεων. Το εύρος δεν θα αφορά μόνο στην απεικόνιση και 

άλλων ειδών δομής του κειμένου (π.χ. σύγκρισης, αιτίας-αποτελέσματος) αλλά και 

στη χρήση ποικίλων γραφικών αναπαραστάσεων –όχι μόνο ιεραρχικής μορφής- οι 

οποίες θα διαφέρουν ως προς την απεικόνιση του κάθε είδους δομής. 

     Ως προς τον ερευνητικό στόχο της μεταβίβασης της μάθησης, θα μπορούσαν να 

εξεταστούν και άλλα είδη μεταβίβασης και όχι μόνο η μεταβίβαση της δεξιότητας 

που σχετίζεται με την εκμάθηση των δύο στρατηγικών. Ένα τέτοιο είδος αφορά τη 

μεταβίβαση της ικανότητας χρήσης των δύο στρατηγικών με εκτενέστερα 

ακαδημαϊκά κείμενα. Έτσι θα μπορούσε να εξακριβωθεί, από τη μία, η μεταβίβαση 

της περιληπτικής ικανότητας και της ικανότητας κατανόησης της δομής σε 

εκτενέστερο περιεχόμενο και, ακόμα σημαντικότερο, η ικανότητα κατανόησης 

εκτενέστερων κειμένων μέσω των συγκεκριμένων στρατηγικών. Ένα άλλο είδος 

μεταβίβασης της μάθησης το οποίο θα μπορούσε να εξεταστεί είναι η μεταβίβαση της 

περιληπτικής ικανότητας ή της ικανότητας κατανόησης της δομής σε σχέση με άλλα 

γνωστικά αντικείμενα τα οποία διδάσκονται στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Με αυτόν 

τον τρόπο, θα μπορούσε να καταδειχθεί με σαφήνεια αν ο παράγοντας της ξένης 

γλώσσας ή η πολυπλοκότητα των κειμένων στην ελληνική γλώσσα ευθύνεται για τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα στην εφαρμογή των δύο στρατηγικών. 

Επίσης, αν οι δύο στρατηγικές, αντί να εφαρμοστούν με κείμενα γενικού 

ακαδημαϊκού περιεχομένου όπως στην περίπτωση της παρούσας έρευνας, 

εφαρμόζονταν με κείμενα περισσότερο εξειδικευμένου περιεχομένου, θα δινόταν η 

δυνατότητα να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των δύο 
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στρατηγικών και η τυχόν επίδραση του εξειδικευμένου περιεχομένου και λεξιλογίου 

στην κατανόηση. 
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Παράρτημα 1 

Τεστ ελέγχου της περιληπτικής ικανότητας 

 

1α. Κείμενο για περίληψη 
 

Όνομα:      Ηλικία: 

Τμήμα:      Πτυχίο Αγγλικής: 

Εξάμηνο: 

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο προσεκτικά. 

Trends in the European Population today 

 

1. There are two salient trends in Europe’s current demographic situation--that the 

size of the population is likely to decline over the coming decades and that the 

population is becoming dramatically older. While not all European countries are 

facing a population decline, the majority of them will experience little or no growth, 

and for those with particularly low fertility rates the decline may be substantial. Two 

prime examples of the latter are Italy and Spain, whose populations are predicted by 

the year 2050 to fall from a current level of nearly 58 million to just 45 million in the 

case of the Italians, and from around 40 million to 37 million in the case of the 

Spanish. 

 

2. The aging trend is equally striking. For much of Europe, life expectancies have 

been on the rise throughout the post-World War II decades, the principal exception 

being Russia, where life expectancies have declined somewhat since the breakup of 

the Soviet Union. On average, children born today in most European countries can 

expect to live well into their 70s in the case of boys, and in a majority of countries 

into their 80s in the case of girls. The long-term trend toward greater longevity 

coupled with the aging of the outsized “baby boom” generation, which will begin 

reaching retirement in the decades around 2010, is accelerating what is often referred 

to as the “graying of Europe.” 

 

3. The share of the elderly across Europe is expected to rise to 37% by 2050, up 

sharply from roughly 20% today. More than a quarter of the elderly will be over 80 

years of age by that time, as opposed to just 15% today. At the same time, given 

prevailing low levels of fertility the share of the younger economically active 

population will fall to historic lows. In the pay-as-you-go social protection systems 

common to most European countries, the currently economically active population 

pays through its taxes for the state pensions and medical benefits of the elderly. Today 

across the whole of Europe there are roughly 100 working people for every 20 

pensioners, but by mid-century the number of pensioners supported by 100 workers is 

forecasted to rise to 50, precipitating profound consequences for the comprehensive 

and generous social protection systems that European have come to enjoy. 

 

4. Some countries will face these stresses to a lesser degree than others. Those who 

currently enjoy higher levels of fertility and are likely to have more stable populations 

may feel somewhat less pressured, although they too, given current age structures, 
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will have to support a larger elderly population than they do now. The countries that 

will experience the least pressure include Iceland along with some of the least 

developed countries in the Balkans. Countries such as Britain and the Netherlands, 

where private pension plans are more common, may also be spared somewhat. 

 

5. It is also important to remember that the elderly are seldom evenly distributed 

geographically even within countries and that the burden of providing the necessary 

infrastructure—for example, clinics, retirement homes, and recreational facilities—to 

support the aged may vary from place to place. Major cities, especially the capitals 

and those with expanding economies, tend on the whole to have much younger 

populations, while predominantly rural or economically declining urban regions have 

significantly older populations. Examples of such regions include the southwestern 

portions of England and France, much of Italy outside the large cities of the north, and 

the Baltic coastal regions of north-eastern Germany. 

 
Glossary  

baby boom: a sudden large increase in the birthrate over a specific period, 

especially the 15 years after World War II. 



Παραρτήματα 

 286 

1β. Περίληψη του κειμένου 

 

Όνομα: 

Τμήμα: 

 

Κάντε περίληψη του κειμένου που διαβάσατε. 
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1γ. Τεστ πολλαπλών επιλογών για τον έλεγχο της κατανόησης του 

κειμένου 

 

Όνομα: 

Τμήμα: 

 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις κατανόησης που βασίζονται στο κείμενο 

που διαβάσατε βάζοντας σε κύκλο τη σωστή επιλογή. 

 

1. Which is the main purpose of the writer in this text? 

a. to compare and contrast the demographic situation in different European countries 

b. to discuss a problem and offer a solution 

c. to describe major demographic trends  

d. to classify European countries according to their demographic trends 

 

2. In which paragraph is the main idea of the paragraph not expressed in the 1
st
 

sentence? 

a. Paragraph 4 

b. Paragraph 5 

c. Paragraph 1 

d. Paragraph 3 

 

3. The idea expressed in paragraph 1 that “the population is becoming dramatically 

older” is repeated through different expressions in the text. Find four expressions in 

paragraphs 2 and 3 with a similar meaning. 

 

a. ………………………………. 

b. ………………………………. 

c. ………………………………. 

d. ………………………………. 

 

4. The terms “population decline” and “low fertility rates” in paragraph 1 have the 

following logical relationship: 

a. cause/effect 

b. effect /cause 

c. general term/example 

d. synonyms 

 

5. What do you understand by the “graying of Europe” in paragraph 2? 

a. increasing numbers of elderly people  

b. decreasing numbers of young people 

c. people losing their optimism regarding the future of Europe 

d. population decline in Europe 
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6. The word comprehensive in paragraph 3 is closest in meaning to 

a. that can be easily understood 

b. all-inclusive  

c. that takes into consideration the needs of people 

d. public 

 

7. The following sentence has been omitted from the text. 
The political process of bringing about reforms will likely be a long and difficult one, 

especially in the light of the fact that so many of the voters who must be persuaded to 

cut back on benefits and eligibility are in those generations that are already retired or 

soon to retire. 

 

Where would the sentence best fit? 

 

a. at the end of paragraph 2 

b. at the end of paragraph 4 

c. after the second sentence in paragraph 3 

d. at the end of paragraph 3  

 

8. Which of the following best describes the writer’s view of the European social 

protection system in paragraph 3? 

a. it is without doubt the best that could ever exist 

b. it is good but will have to change soon 

c. it has been ineffective 

d. it works only for Europeans 

 

9. In paragraph 4, “these stresses” probably refers to 

a. psychological stresses 

b. stresses on the economy 

c. stresses arising out of changes in the social protection systems 

d. stresses in countries with higher levels of fertility 

 

10. According to the text, Britain and the Netherlands in paragraph 4 

a. will become the models for the new social protection systems 

b. will not have so much trouble adjusting to changing demands  

c. have much more progressive social protection systems 

d. only rely on private pension plans 

 

11. What is the purpose of the contrast the author makes in paragraph 5 between 

“major cities” and “rural or economically declining urban regions”? He wants to show 

that 

a. rural or economically declining urban regions will never be able to face 

 the burden of caring for their elderly 

b. major cities will feel the pressure more 

c. major cities are better equipped to provide for young people 

d. the second will be more pressured to cater to the needs of their old citizens  
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12. From the demographic trends discussed in the text, we can safely assume that in 

the future these trends could have potentially damaging consequences 

a. for the European psychology 

b. for the European “image” 

c. for European economies  

d. for the European private pension systems 
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Παράρτημα 2 

Τεστ ελέγχου κατανόησης της δομής 

2α. Κείμενο 

Όνομα:      Ηλικία: 

Τμήμα:      Πτυχίο Αγγλικής: 

Εξάμηνο: 

Α. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο προσεκτικά. 

Creating Markets for Recycling 

 

1. Recycling is the best known pro-environment action that you can take without 

major investments in time, equipment or social organizing. Anyone can do it. Anyone 

can collect recyclables or buy products made with recycled materials. 

 

2. Common sense says recycled goods should be cheaper than those made from 

“virgin” materials because recycled material need not be mined or milled, nor does it 

require the energy and pollution prevention needed to manufacture new materials. 

This is not always the case, sometimes because companies charge the same for both 

products no matter what their costs, but also because it can still be costly to process 

recycling. 

 

3. Recycling has made good sense and good business for one recycling industry that 

takes old or broken wooden pallets and turns them into new pallets for the transport 

industry, or into furniture. Recycled and virgin-made pallets perform equally well, 

and manufacturers charge about the same for both. However, economic incentives to 

recycle are not so strong everywhere. We still need markets and need to create 

recycled materials for manufacturers more efficiently. Recycling is not free. Every 

time waste is touched, costs are incurred.  

 

4. Dumping and incineration, meanwhile are cheaper than the public imagines. This 

weakens the incentive of cities to recycle-especially as the US is not in danger of 

running out of landfill space. Recycling is, however, a more attractive form of waste 

management when “full-cost accounting,” including environmental costs, is 

employed. After all, the cost of dumping or incineration, which degrade land, water 

and air quality and may cause serious health hazards can not be calculated so easily.  

 

5. Three recent developments, however, promise to make recycling more 

economically viable. The first is the “pay as you throw” system of municipal garbage 

disposal. Here municipalities charge households for trash pick-up based on how much 

they put out on the curb, usually calculated per container, much as utilities charge 

homes for the electricity they use. When residents pay for trash collection and 

disposal directly, instead of indirectly through property taxes, they cut back on their 

waste and recycle more.  
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6. The second development is called “producer responsibility.” Here governments 

require that producers recycle reusable materials and dispose of unusable wastes or 

ask them to voluntarily arrange for recycling and disposal. This is particularly 

important for dangerous materials where no recycling infrastructure exists as yet.  

 

7. Europe has taken this approach for a while--beginning with Germany’s “Green 

Dot” system, and continuing with similar programs in France, Belgium, and the 

Netherlands. It has just started to catch on in the US, notably with the manufacturers 

of rechargeable batteries and some home computers. The Portable Rechargeable 

Battery Association (including the manufacturers Energizer, Panasonic, Sanyo, 

Energy and Varta) will take back some rechargeables, nickel-cadmium cells and some 

other batteries. Hewlett-Packard offers take-back on a case-by-case basis; as of 1994, 

the company processed 900,000 pounds of equipment per month. 

 

8. The third sustainable development is “green design.” For recycling this means 

designing products to separate cleanly and quickly into reusable materials. Unless the 

parts of more products can be easily separated and recycled, recycling’s rapid growth 

will come to a halt. Green design is already employed in car production, making cars 

the world’s most recycled product; about 70% of a vehicle’s parts, mostly metals, are 

recycled. Plastics, glass, rubber, and carpet from cars are usually not recycled. Where 

green design is in place, cars are easily disassembled with most parts resold as 

replacements or reused as feedstock for new car parts or raw material for other 

recyclers. 

 

9. In the US the Big Three auto makers have been at work on this agenda for five 

years while European firms such as Mercedes Benz, BMW, and Peugeot have more 

fully implemented green design. The Europeans aim to avoid non-recyclable or 

hazardous materials and to avoid parts whose distinct materials cannot be separated. 

Their cars are easier to disassemble and they use plastics that are easily identifiable by 

resin type. Whether green design ever catches on in other industries will depend in 

part on whether a market develops for the component materials. 

 

Glossary  

incineration: burn thoroughly to destroy 
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2β. Συμπλήρωση γραφικής αναπαράστασης βασισμένης στο κείμενο 

B. Συμπληρώστε τη γραφική αναπαράσταση. 

 

Συμπληρώστε τη γραφική αναπαράσταση που βρίσκεται στην επόμενη σελίδα και η 

οποία βασίζεται στο κείμενο που διαβάσατε, λαμβάνοντας υπόψη σας τα εξής : 

 

 Πληροφορίες λείπουν από 18 κουτάκια. Συμπληρώστε αυτές τις πληροφορίες στη 

σελίδα με τα κουτάκια πίσω από τη γραφική αναπαράσταση. 

 

 Για να συμπληρώσετε τα κουτάκια χρειάζεται να εντοπίσετε τις αντίστοιχες 

πληροφορίες στο κείμενο αλλά επίσης να προσέξετε και τις πληροφορίες που 

παρέχονται στους κατακόρυφους και στους οριζόντιους άξονες της γραφικής 

αναπαράστασης. 

 

 Μη γράψετε ολόκληρες προτάσεις ή πολύ κείμενο στα κουτάκια. Προσέξτε το 

στυλ και το μέγεθος του κειμένου στα κουτάκια της γραφικής αναπαράστασης. 

 

 Χρησιμοποιήστε τα δικά σας λόγια και μην αντιγράφετε από το κείμενο. 
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                                                                                        SITUATION 

 
 

                PROBLEM                                                                                                       SOLUTION 

 
General problems  Specific problem  General solutions  Alternative solutions                                 Specific solutions                                                       

         a. Dumping 

                                                                                                 b. Incineration      
                                                                                                       

          First solution:              Second solution:  Third solution:         

  Reasons                                    “pay  as you throw”                            (7)                                (11) 

                                                                                  

 Description Description      Description 

 

                                                                

 

                                                                    

 
                                                                    Negative evaluation  Positive   evaluation       Positive  evaluation              Evaluation                                              
                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                              
    

                                                                                                                                                Examples of         Comparison/       Best               Examples of 

                                                                                                                                                 countries evaluation           example                countries 

  

                                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                     Positive  evaluation                                            Comparison/ 

                                                                                                                                                                                                                       Final evaluation              evaluation 

Recycling: the most popular and most easily 

carried out environment – friendly action. 

a. lack of 

incentives 

b. lack of 

markets for 

recycling 
a. 

companies 

may not 

charge less 

for 

recycled 

products 

b. may be 

expensive 

to process 

recycling  

a. provide 

incentives 

b.  

              (2) 

                                    

                           

                                     

                                           (5) 

a.                  (6) 

                               

b. involves 

direct payment  

                           

                           

 

              (3) 

                    
                        

 

serves as 

incentive to 

reduce 

waste and 

recycle 

more 

               

                    
                        

 

 

              (1) 

                     (8) 

                               

                                (9) 

                   (12) 

                               

                             (13) 

Europe and 

the U.S. 

               

                    
                        

 

 

            (10)               

                    
                        

 

 

         (14)               

                    
                        

 

                        

            (15) 

                               

 

            (16)               

                    
                        

 
                        

            (17) 

                               

                                       

                        

                       (18)       

 

              (4) 
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2γ. Τεστ πολλαπλών επιλογών για τον έλεγχο της κατανόησης του 

κειμένου 
 

Όνομα: 

Τμήμα: 

 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις κατανόησης που βασίζονται στο κείμενο που 

διαβάσατε, βάζοντας σε κύκλο τη σωστή απάντηση ή δίνοντας εσείς απαντήσεις όπου 

χρειάζεται. 

 

1. The text is organized according to the situation/problem/solution/evaluation 

pattern. Decide into which paragraph or paragraphs each of the above categories falls. 

There may be some overlap i.e. more than one category can be exemplified in the 

same paragraph. 

 

Situation  Paragraph/s: ……………. 

Problem  Paragraph/s: ……………. 

Solution  Paragraph/s: ……………. 

Evaluation  Paragraph/s: ……………. 

 

2. Which of the following paragraphs expresses the idea that an efficient market for 

recycled goods must be characterized by competitive prices, good quality goods 

and reduced cost of manufacturing? 

 

a. Paragraph 8 

b. Paragraph 2 

c. Paragraph 3 

d. Paragraph 5 

 

3. The sentence “This is not always the case,” in paragraph 2 states something 

opposite to the idea that  

 

a. companies charge the same for both recycled and virgin products 

b. recycling is costly 

c. recycled goods should be cheaper than “virgin” material goods 

d. recycling is a friendly to the environment action 

 

4. The word incentives in paragraph 3 is closest in meaning to 

 

a. applications 

b. advantages 

c. motives 

d. plans 

 

5. The writer compares “dumping and incineration” in paragraph 4 with recycling  

 

a. to prove that each form of waste management has its advantages and disadvantages 

b. to indicate that dumping and incineration are preferable because they are cheaper 
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c. to show that when “full-cost accounting” is employed recycling is preferable 

d. to explain the term “full-cost accounting” 

 

6. According to the “pay as you throw” system in paragraph 5, 

 

a. You pay money to a garbage collector the minute you take out your garbage 

b. Households are charged money on a regular bill based on amount of trash per 

container 

c. Households may choose between direct and indirect payment for trash collection 

d. People tend to prefer to pay through their taxes for their waste 

 

7. According to “producer responsibility” in paragraph 6, 

 

a. The producers choose whether to recycle their products 

b. The government intervenes to protect the citizens and the environment  

c. Only the producers of dangerous materials have to arrange for recycling the latter 

d. The government subsidizes the disposal of wastes by the producers 

 

8. The following sentence has been omitted from the text. 

 

Cellular telephones, industrial batteries and certain auto parts all fall in this 

category, as do hard-to-dispose of products that contain hazardous materials like 

computers, fluorescent lights, and medical apparatus. 

 

Where do you think would it best fit? 

a. after the second sentence of paragraph 6 

b. at the end of paragraph 6  

c. after the second sentence in paragraph 7 

d. at the end of paragraph 7 

 

9. In paragraphs 7 and 8, the writer uses the US as an example of a country which, in 

connection with recycling, 

 

a. is more advanced than Europe in some respects 

b. is at a satisfactory level 

c. still has a long way to go  

d. recycles a much bigger quantity of products 

 

10. The infinitive phrase “to separate cleanly and quickly into reusable materials” is 

repeated through similar expressions in paragraphs 8 and 9. 

 

Find 3 such expressions in these paragraphs. 

a. ………………………………………. 

b. ………………………………………. 

c. ………………………………………. 
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11. Which of the following best summarizes the writer’s view of the future of 

recycling in paragraphs 8 and 9? The writer is  

 

a. aware of the progresses made in connection with recycling but cautious 

b. aware of the progresses made and enthusiastic 

c. certain that recycling will work  

d. frustrated by the little progress made and pessimistic  

 

12. Recycling is described in the text as an action aiming at the protection of the 

environment. Find expressions in paragraphs 1, 3, 6 and 8 (one in each paragraph) 

which illustrate this idea. 

 

a. …………………………………………… 

b. …………………………………………… 

c. …………………………………………… 

d. …………………………………………… 
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Παράρτημα 3 

Οδηγίες για την εφαρμογή των κανόνων περίληψης και περιγραφή 

των κανόνων 

3α. Οδηγίες για την εφαρμογή των κανόνων 

Πώς να εφαρμόσετε τους κανόνες 

 

Πριν την ανάγνωση  

1. Κάντε προεπισκόπηση του κειμένου. Προσέξτε τον τίτλο που πολλές φορές 

εκφράζει το κύριο θέμα του κειμένου τον υπότιτλο, τυχόν επικεφαλίδες κ.λπ.  

2. Σκεφτείτε μήπως ήδη έχετε κάποια γνώση σε σχέση με το θέμα του κειμένου.  

3. Τι παραπάνω πληροφορίες, απόψεις κ.λπ. περιμένετε να βρείτε στο άρθρο που θα 

διαβάσετε; 

 

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

1. Διαβάστε το κείμενο, ελέγχοντας συγχρόνως την κατανόησή σας.  

 οι συγγραφείς μπορεί να χρησιμοποιούν χαρακτηριστικές εκφράσεις οι οποίες 

κατευθύνουν την προσοχή σας σε σημαντικό περιεχόμενο του κειμένου (π.χ. 

“It is important to note that…”), ή στη λειτουργία που έχει μια πρόταση ή 

παράγραφος μέσα στο κείμενο (“In summary,” “Let me conclude by…”). 

 οι συγγραφείς μπορεί να χρησιμοποιούν άλλες εκφράσεις που παραπέμπουν 

στον τρόπο οργάνωσης ενός κειμένου. Αν ένα κείμενο είναι περιγραφικό 

μπορεί να απαριθμεί τις κύριες ιδέες με εκφράσεις, όπως “first, second, 

finally.” Άλλες εκφράσεις μπορεί να χρησιμοποιούνται για την περιγραφή 

ενός προβλήματος και των προτεινόμενων λύσεων, τη σύγκριση δύο εννοιών, 

την παράθεση των αιτιών και των αποτελεσμάτων ενός φαινομένου, κ.λπ. 

 

2. Προσπαθήστε να εντοπίσετε την κεντρική ιδέα του κειμένου. Ποια νομίζετε ότι 

είναι αυτή; Για να βρείτε την κεντρική ιδέα αναρωτηθείτε τα παρακάτω: 

α. Ποιο είναι το θέμα του κειμένου; 

β. Ποια είναι η άποψη του συγγραφέα για το θέμα του; 
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3. Προσπαθήστε να εκφράσετε την κεντρική ιδέα με δικά σας λόγια. Αποφύγετε 

αόριστες και ασαφείς αναφορές του τύπου «Το άρθρο είναι για τον τουρισμό» ή «έχει 

να κάνει με την ανακύκλωση».  

 

4. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τις κύριες ιδέες κάθε παραγράφου ή μιας ομάδας 

παραγράφων. Μπορείτε να υπογραμμίσετε τις κύριες ιδέες ή να γράψετε μια λίστα με 

τις κύριες ιδέες. 

Για να βρείτε την κύρια ιδέα κάθε παραγράφου ή ομάδας παραγράφων, αναρωτηθείτε 

τα παρακάτω: 

α. Σε τι αναφέρεται η παράγραφος, δηλ. ποιο είναι το θέμα της; 

β. Ποια είναι η άποψη του συγγραφέα σε σχέση με το θέμα αυτό; 

 

5. Ξαναδιαβάστε την παράγραφο για να βεβαιωθείτε ότι έχετε εντοπίσει την κύρια 

ιδέα. Εκφράζεται η κύρια ιδέα ξεκάθαρα με μία σαφή θεματική πρόταση; Αντίθετα, 

αν η κύρια ιδέα υπονοείται, πώς θα μπορούσατε να την εκφράσετε; (κανόνας 2) 

 

6. Μερικές φορές 2 ή 3 παράγραφοι μπορούν να συγχωνευτούν στην περίληψή σας. 

Παράγραφοι που θα μπορούσαν να συγχωνευτούν είναι αυτές που αναπτύσσουν το 

ίδιο θέμα ή δεν προσθέτουν καμία καινούργια πληροφορία στο θέμα. Σε αυτήν την 

περίπτωση, επιχειρήστε να χρησιμοποιήσετε την ίδια πρόταση για τη συνοπτική 

απόδοση του νοήματος. (κανόνας 4) 

 

Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης 

1. Επιχειρήστε να εκφράσετε συνοπτικά τα νοήματα στην περίληψη 

α. Για να είναι η περίληψή σας σύντομη, παραλείψτε τις λεπτομέρειες που 

πλαισιώνουν και εκφράζουν την κύρια ιδέα. Π.χ. παραλείψτε παραδείγματα, ιστορίες, 

λεπτομέρειες. (κανόνας 3)  

β. Μην ξεχάσετε όμως να δώσετε τη γενικότερη ιδέα που εκφράζεται μέσα από αυτές 

τις λεπτομέρειες, παραδείγματα κ.λπ. (κανόνας 1) 

γ. Μη χρησιμοποιείτε επαναλήψεις 
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2. Γράψτε την περίληψη 

1. Αρχίστε με μια θεματική πρόταση που εκφράζει την κύρια ιδέα του κειμένου  

2. Σκεφτείτε πώς οι επιμέρους κύριες ιδέες συνδέονται με την κύρια ιδέα ολόκληρου 

του κειμένου 

3. Συνδέστε τις κύριες ιδέες, αναδεικνύοντας τις μεταξύ τους σχέσεις  

4. Γράψτε σύνθετες προτάσεις για να εκφράσετε περισσότερες από μια κύριες ιδέες  

5. Οργανώστε τα νοήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σκεφτείτε ποια είναι η 

καλύτερη σειρά για να παρουσιάσετε τις κύριες ιδέες. Μην παραθέτετε απλώς 

προτάσεις σε μορφή λίστας  

6. Χρησιμοποιήστε παράφραση 

 

3. Ελέγξτε την περίληψη σας, συγκρίνοντάς την με το αρχικό κείμενο 

1. Συμπεριλάβατε τις πιο σημαντικές πληροφορίες; 

2. Αρχίσατε με την κεντρική ιδέα του κειμένου; 

3. Παραλείψατε τις λεπτομέρειες, αντικαθιστώντας τες με γενικότερες ιδέες;  

4. Αποφύγατε τις αόριστες προτάσεις σε σχέση με το θέμα;  

5. Αποφύγατε τις επαναλήψεις;  

6. Χρησιμοποιήσατε παράφραση, δηλ. τα δικά σας λόγια; 

7. Λάβατε υπόψη τον συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης των πληροφοριών στο αρχικό 

κείμενο; 

8. Προσέξατε να μην παρερμηνεύσετε το κείμενο; 

9. Προσέξατε να μην προσθέσετε την δικιά σας ερμηνεία; 
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3β. Περιγραφή των κανόνων 

1. Χρησιμοποιήστε γενικεύσεις δηλαδή βρείτε την γενικότερη έκφραση με την 

οποία μπορείτε να εκφράσετε μία σειρά από πράξεις, αντικείμενα κ.λπ. Π.χ. αντί για 

μάτια, αυτιά, λαιμός, μπράτσα, κ.λπ. μπορείτε να πείτε «μέρη του σώματος». Αντί για 

«ο Γιάννης πλύθηκε, ντύθηκε, έπλυνε τα δόντια του, έφαγε το πρωινό του και πήγε 

στο σχολείο» μπορείτε να γράψετε «Αφού ο Γιάννης ετοιμάστηκε, έφυγε για το 

σχολείο.» (Κανόνας 1:
 
γενίκευση) 

 

2. Χρησιμοποιήστε θεματικές προτάσεις. Πολλές φορές οι συγγραφείς γράφουν μία  

πρόταση η οποία εκφράζει περιληπτικά το νόημα μιας παραγράφου. Αυτή ονομάζεται 

θεματική πρόταση. Αν ο συγγραφέας σας δίνει μια ξεκάθαρη θεματική πρόταση 

μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στην περίληψή σας, μεταφέροντάς την με δικά σας 

λόγια. Αν όχι, σκεφτείτε πώς θα μπορούσατε να επινοήσετε εσείς μια θεματική 

πρόταση. Μερικές φορές η κύρια ιδέα της παραγράφου εκφράζεται σε διαφορετικά 

σημεία της παραγράφου, οπότε θα πρέπει να συνδυάσετε αυτά τα σημεία για να 

καταλήξετε σε μια θεματική πρόταση. Άλλες φορές, σε περίπτωση που οι ιδέες 

υπονοούνται, θα πρέπει οι ίδιοι να επινοήσετε εξ’ ολοκλήρου μια θεματική πρόταση. 

(Κανόνας 2
 
:επιλογή θεματικής πρότασης ή επινόηση θεματικής πρότασης) 

 

3. Ξεφορτωθείτε τις λεπτομέρειες που δεν είναι απαραίτητες. Κάποιες 

πληροφορίες μπορεί να επαναλαμβάνονται σε ένα κείμενο. Με άλλα λόγια, η ίδια 

ιδέα μπορεί να εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους στο ίδιο κείμενο. Παράλληλα, 

άλλες πληροφορίες του κειμένου μπορεί να είναι ασήμαντες. Εφόσον η περίληψη 

πρέπει να είναι σύντομη, ξεφορτωθείτε τις πληροφορίες που επαναλαμβάνονται ή 

είναι ασήμαντες. (Κανόνας 3: διαγραφή λεπτομερειών) 

 

4. Συγχωνεύστε τις παραγράφους. Πολλές φορές οι παράγραφοι συνδέονται. 

Κάποιες παράγραφοι επεξηγούν μία ή περισσότερες άλλες παραγράφους ή απλώς 

παρέχουν επιπλέον λεπτομέρειες για το ίδιο θέμα. Επιπλέον κάποιες παράγραφοι 

είναι περισσότερο απαραίτητες για το συνολικό νόημα του κειμένου. Αποφασίστε 

ποιες παράγραφοι θα έπρεπε να διατηρηθούν στην περίληψή σας, ποιες να 

παραλειφθούν και ποιες να συγχωνευτούν. (Kανόνας 4: συγχώνευση παραγράφων) 
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5. Βελτιώστε τον γραπτό σας λόγο. Πολλές φορές στην προσπάθεια να εκφράσουμε 

τις κύριες ιδέες ή να συμπυκνώσουμε τα νοήματα, ο γραπτός μας λόγος ακούγεται 

αφύσικος. Ένα ανώτερο επίπεδο γραπτού λόγου στην περίληψη χαρακτηρίζεται από 

οργάνωση και συνοχή και προϋποθέτει τη χρήση παράφρασης, συνδετικών λέξεων, 

κ.λπ.  
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Παράρτημα 4 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των γραφικών αναπαραστάσεων δομής 

κειμένου 

 

4α. Γενικές οδηγίες 

1
ο
 βήμα 

 

Κάντε επισκόπηση του κειμένου.  

 

1. Προσέξτε τον τίτλο που πολλές φορές εκφράζει το κύριο θέμα του κειμένου, τον 

υπότιτλο, τυχόν επικεφαλίδες κλπ.  

2. Προσπαθήστε να εντοπίσετε το θέμα του κειμένου. Ποιο νομίζετε ότι είναι αυτό;  

3. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τη βασική δομή του κειμένου, δηλαδή τον τρόπο με 

τον οποίο ο συγγραφέας οργανώνει τις πληροφορίες του.  

 Για να εντοπίσετε τη βασική δομή του κειμένου απαντήστε στις παρακάτω 

ερωτήσεις: 

 ποιος είναι ο πρωταρχικός στόχος του συγκεκριμένου κειμένου;  

 ο κύριος στόχος είναι η περιγραφή μιας έννοιας ή των 

χαρακτηριστικών ενός φαινομένου;  

 ο κύριος στόχος είναι η παρουσίαση ενός προβλήματος και των 

πιθανών λύσεων; 

 ποιες συγκεκριμένες λέξεις στο κείμενο μας βοηθούν να επιλέξουμε 

ένα από τα παραπάνω είδη; 

 

4. Προσπαθήστε να βρείτε την κεντρική ιδέα του κειμένου. Για να το πετύχετε αυτό 

αναρωτηθείτε τα παρακάτω: 

 Ποιο είναι το θέμα ολόκληρου του άρθρου; 

 Ποια είναι η άποψη του συγγραφέα σε σχέση με το θέμα; Η 

απάντηση σε αυτή την ερώτηση θα σας υποδείξει την 

κεντρική ιδέα του κειμένου. 
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2
ο
 βήμα  

Απαντήστε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για την κάθε δομή 

Αφού καταλήξετε στη βασική δομή του κειμένου, προσπαθήστε να απαντήσετε στις 

παρακάτω ερωτήσεις:  

 

Αν το κείμενο έχει δομή περιγραφής: 

 ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες, οι κύριες έννοιες; 

  ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που συνδέονται με αυτές τις κατηγορίες 

ή έννοιες;  

 ποιες είναι οι πιθανές δευτερεύουσες κατηγορίες ή έννοιες; 

 

Αν το κείμενο έχει τη δομή προβλήματος-επίλυσης: 

 ποιο είναι το πρόβλημα;  

 ποια τα χαρακτηριστικά του;  

 υπάρχουν περισσότερα από ένα προβλήματα;  

 υπάρχει γενικότερο και πιο συγκεκριμένο πρόβλημα;  

 υπάρχουν γενικότερες και επιμέρους λύσεις;  

 γίνεται αξιολόγηση των λύσεων ως προς την καταλληλότητά τους ή την 

αποτελεσματικότητά τους; 

 αν ναι, είναι η αξιολόγηση θετική ή αρνητική;  

 

3
ο
 βήμα 

Συμβουλευτείτε τη γραφική αναπαράσταση.  

Σε ένα περιγραφικό κείμενο, βρείτε τις κατηγορίες που περιγράφονται καθώς και 

την επιμέρους οργάνωση κάθε κατηγορίας, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο η 

περιγραφή προχωρά από γενικότερα σε πιο ειδικά χαρακτηριστικά και κατόπιν σε 

λεπτομέρειες και παραδείγματα (κατακόρυφη σχέση). Επίσης παρατηρήστε τη 

σχέση μεταξύ των αντιστοίχων κατηγοριών σε οριζόντιο επίπεδο. 

 

Σε ένα κείμενο με δομή προβλήματος-επίλυσης προσπαθήστε να βρείτε ποιο είναι το 

πρόβλημα, ποια τα χαρακτηριστικά του, αν υπάρχουν περισσότερα από ένα 

προβλήματα, ή γενικότερο και πιο συγκεκριμένο πρόβλημα, γενικότερες λύσεις και 
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επιμέρους λύσεις και γενικά τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι 

πληροφορίες στον οριζόντιο και στον κατακόρυφο άξονα. 

 

4β. Οδηγίες για τη συμπλήρωση μερικώς συμπληρωμένων γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου 

 

Α. Εντοπίστε τη βασική δομή της αναπαράστασης του κειμένου 

1. Προσέξτε πώς εκφράζεται η βασική δομή του κειμένου στο ανώτερο επίπεδο 

της αναπαράστασης με τις εκφράσεις Description ή Problem-Solution.  

2. Δείτε πώς εκφράζεται η κεντρική ιδέα του κειμένου στο αμέσως επόμενο 

επίπεδο της αναπαράστασης με τη μορφή τίτλου. 

 

Β. Εντοπίστε τη μικροδομή του κειμένου 

Δείτε πώς εκφράζεται η μικροδομή του κειμένου, δηλαδή πώς το κάθε καινούργιο 

στοιχείο πληροφορίας στην αναπαράσταση συνδέεται με αυτό που προηγείται.  

 

Για να κατανοήσετε καλύτερα την οργάνωση και τη συνοχή του κειμένου, κάντε τα 

παρακάτω. 

 

1. Παρατηρήστε τις σχέσεις μεταξύ των κατηγοριών στον κατακόρυφο άξονα της 

αναπαράστασης 

 

 Στις γραφικές αναπαραστάσεις της περιγραφικής δομής δείτε ποιες γενικές 

κατηγορίες έχουμε στο πρώτο επίπεδο. Αυτές θα εκφράσουν και τα κύρια 

χαρακτηριστικά ή κύριες κατηγορίες της έννοιας ή του θέματος. Κατόπιν, 

παρατηρήστε τι είδους πληροφορίες δίνονται σε δεύτερο και σε τρίτο επίπεδο 

κ.λπ. 

 

 Στις γραφικές αναπαραστάσεις προβλήματος-επίλυσης, οι επιμέρους 

κατηγορίες είναι οι Situation/Problem/Solution/Evaluation. Η κατηγορία 

Situation βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας και εξακτινώνεται σε 

Problem-Solution. Η κατηγορία Solution συνοδεύεται και από την κατηγορία 
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Evaluation, εφόσον πληροφορίες για τη συγκεκριμένη κατηγορία παρέχονται 

μέσα στο κείμενο. 

 

2. Παρατηρήστε τις σχέσεις μεταξύ των κατηγοριών στον οριζόντιο άξονα της 

αναπαράστασης 

Σε ένα πρώτο επίπεδο του οριζόντιου άξονα της αναπαράστασης μπορούν π.χ. να 

βρίσκονται γενικές έννοιες, σε ένα δεύτερο επιμέρους χαρακτηριστικά, σε ένα τρίτο 

επεξηγήσεις ή αιτίες, σε ένα τέταρτο παραδείγματα, κ.λπ. Εφόσον υπάρχουν στο 

αρχικό κείμενο, αυτές οι κατηγορίες θα βρίσκονται σε παράλληλη σχέση στη γραφική 

αναπαράσταση, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο οπτικά.  

 

Γ. Ανατρέξτε στο κείμενο και στη γραφική αναπαράσταση  

Θα μπορέσετε πιο εύκολα να εντοπίσετε τις πληροφορίες που λείπουν από τη 

γραφική αναπαράσταση, αν συμβουλεύεστε συγχρόνως το κείμενο και την γραφική 

αναπαράσταση.  

 

Δ. Εντοπίστε το είδος της πληροφορίας που πρέπει να συμπληρωθεί 

Πληροφορίες μπορεί να λείπουν από τις παρακάτω κατηγορίες: 

 

1. Περιεχόμενο  

Ένα συγκεκριμένο κουτάκι της γραφικής αναπαράστασης μπορεί να είναι τελείως 

κενό ή μισοσυμπληρωμένο. Σε αυτές τις περιπτώσεις συμπληρώστε το κουτάκι, 

χρησιμοποιώντας τα δικά σας λόγια. Αποδώστε το νόημα συνοπτικά και όχι με 

ολόκληρη πρόταση. 

 

2. Απεικόνιση της δομής  

Μπορεί επίσης να έχουν παραλειφθεί πληροφορίες που συνδέονται με κάποιες από τις 

κατηγορίες της δομής του κειμένου. Σε αυτή την περίπτωση, αφού συμβουλευτείτε 

τις κατηγορίες που υπάρχουν στον κατακόρυφο και στον οριζόντιο άξονα, 

συμπληρώστε τη λέξη που λείπει, όπως π.χ. Description, Characteristics, Positive 

evaluation, κ.λπ. 
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3. Τμήμα της γραφικής αναπαράστασης 

Ένα ολόκληρο τμήμα της ίδιας της γραφικής αναπαράστασης μπορεί να λείπει. Κατά 

συνέπεια θα χρειαστεί να εντοπίσετε τη σχέση του συγκεκριμένου κομματιού με την 

υπόλοιπη αναπαράσταση και να το σχεδιάσετε, προσέχοντας να αποδώσετε με 

ακρίβεια τη θέση του στον οριζόντιο και στον κατακόρυφο άξονα. 
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Παράρτημα 5 

Απόσπασμα από το υλικό της διδακτικής παρέμβασης 

5α. Κείμενο  

Higher Education 

 

1. European systems of higher education have moved steadily over the last 30 years 

toward an American-style mass production process. As a result, enrollment in 

university and polytechnic institutions has risen sharply. Between 1980 and 1995 

there was a 75% increase in students in higher education within the 15 countries of the 

EU. Some countries, notably Greece, Ireland and Britain posted increases well in 

excess of 100%.  

 

2. At the same time higher education became more open to women. In 1995 there 

were 103 women per 100 men in higher education across the EU, which means that 

the gender gap had disappeared among EU countries with the exception of Germany, 

where the participation of women remained significantly lower. 

 

3. One consequence of all this growth is that nearly all European systems of higher 

education have been faced with difficulties of adaptation and change. In France and 

Germany, both of which opened their universities to a broader segment of society in 

the wake of student unrest and public criticism in the 1960s, resources fell behind 

growing student numbers. The French system, facing especially severe financial 

difficulties has generated calls for a shift toward higher requirements for those 

entering the university. German universities which lack formal structures that push 

students through to degrees in a timely manner, are chronically overcrowded and slow 

to produce graduates. Indeed, less than a fifth of the students who enter German 

universities ever actually get a degree. German universities have also suffered from 

stagnant funding. 

 

4. Perhaps the most recent development that brings European higher education closer 

to a more American-style system is a EU-sponsored accord, now agreed to by 32 

countries, to introduce a single system of awarding degrees. Between now and 2010 

the signatories have agreed to replace traditional degrees and degree programs with a 

3-year undergraduate degree and a 2-year master’s degree. The aim is to eliminate the 

confusion caused by many different national degree systems by establishing one 

universally accepted or “portable” degree system. The change is expected to increase 

job mobility across Europe. 

 

5. Another area of impending change has to do with the funding of higher education. 

The belief that higher education is a public good and that the costs of access to it, for 

those who are qualified should be carried by the state has always been held strongly in 

Europe much in contrast to the US, where students or their families are required to 

make substantial contributions to the cost of their education in the form of tuition and 

fees. However, the opening up of European education to larger numbers of students in 

recent years and the consequent failure of public funding to keep pace with the 

growing demand have begun to undermine this ideal. 
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6. One other interesting development in higher education that has received substantial 

support from the EU is the movement of students across national boundaries to study 

in other countries. Whereas the opportunity to study abroad was once restricted to the 

sons and daughters of Europe’s elite, the EU is now funding a program that enables 

students to attend courses lasting between 3 months and a year in any of 29 

participating European countries, and to have the time credited to their degree course. 

Known as “Erasmus,” the program has enjoyed remarkable success. Since its 

beginnings at the end of the 1980’s, participation has grown by roughly 8-10% a year, 

so that by the 1998-1999 academic year 181,000 students had taken part. However, 

taken as a whole, mobility remains relatively low, affecting only a small proportion of 

the entire EU university population. 

 

Glossary 

 

1.   post: to announce or publish 

2.   gender gap: a noticeable difference in the attitudes between men and women 

3.   segment: component part into which an object or group is divided 

4.   resources: a reserve supply of something such as money 

5.   timely: happening or done at an appropriate time 

6.   stagnant: inactive; still and unmoving 

7.   signatories: a person, government that has signed a treaty or contract 

8.   eliminate: get rid of something 

9.   impending: about to happen 

10. undermine: to weaken something gradually 

11. credit: to award a credit to a student for successful completion of a course of 

      study 
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5β. Φυλλάδιο ασκήσεων για τη σύνταξη της περίληψης  

Ονοματεπώνυμο: 

Τμήμα: 

 

Higher Education 

 

Οι παρακάτω ασκήσεις θα σας βοηθήσουν να εξασκηθείτε καλύτερα στη διαδικασία 

της περίληψης. 

 

Αφού συμβουλευτείτε το φυλλάδιο Πώς να εφαρμόσετε τους κανόνες, κάντε τις 

παρακάτω ασκήσεις. 

 

Α. Πριν την ανάγνωση 

Γράψτε όλες τις ιδέες, λέξεις που μπορείτε να σκεφτείτε σε σχέση με τον τίτλο 

Higher Education. 

 

  

  

  

  

  

 

 

Β. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

 

1. Εντοπίστε την κύρια ιδέα ολόκληρου του κειμένου.  

Λαμβάνοντας υπόψη σας συγκεκριμένες εκφράσεις που αναφέρονται σε σημαντικό 

περιεχόμενο του κειμένου, στη δομή του και στο θέμα του, ποια νομίζετε ότι είναι η 

κύρια ιδέα ολόκληρου του κειμένου; 

 

Κύρια ιδέα:  

 

 

 

 

2. Βρείτε τις κύριες ιδέες κάθε παραγράφου 

Α. Γράψτε μια θεματική πρόταση για την παράγραφο 3, συνδυάζοντας την αρχική 

πρόταση της παραγράφου και γενικεύοντας από τα παραδείγματα της Γαλλίας και της 

Γερμανίας σχετικά με συγκεκριμένα “difficulties of adaptation and change.” 
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Για να γενικεύσετε, υπογραμμίστε εκφράσεις που επαναλαμβάνονται ή προσέξτε πιο 

γενικές περιγραφές σε σχέση με τη γαλλική και τη γερμανική ανώτατη παιδεία. 

 

Θεματική πρόταση (παρ. 3): 

 

 

 

 

3. Επίσης γράψτε μια θεματική πρόταση για τις παραγράφους 5 και 6 

χρησιμοποιώντας, όσο μπορείτε, τα δικά σας λόγια. 

 

Θεματική πρόταση (παρ. 5): 
 

 

 

 

Θεματική πρόταση (παρ. 6): 
 

 

 

4. Βρείτε τις κύριες ιδέες μιας ομάδας παραγράφων για να συγχωνεύσετε τις 

παραγράφους. 

Συγχωνεύστε τις παραγράφους 1 και 2 στην περίληψή σας, οι οποίες αναφέρονται στο 

χαρακτηριστικό της ανάπτυξης (growth) στον χώρο της ανώτατης παιδείας.  

 

Κοινή θεματική πρόταση (παρ. 1 και 2): 

 

 

 

 

 

Γ. Για να γράψετε την περίληψη 

Τώρα που έχετε βρει τις κύριες ιδέες των παραγράφων και έχετε καταλάβει πώς αυτές 

συνδέονται μεταξύ τους, γράψτε μια θεματική πρόταση που εκφράζει την κύρια ιδέα 

του κειμένου. 

 

Εισαγωγική πρόταση περίληψης: 
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5γ. Φυλλάδιο ασκήσεων για τη συμπλήρωση γραφικής 

αναπαράστασης 
 

Ονοματεπώνυμο: 

Τμήμα: 

 
Higher Education 

 
Ασκήσεις βασισμένες στα φυλλάδια: 

 Γενικές Οδηγίες για την εφαρμογή της στρατηγικής των γραφικών 

αναπαραστάσεων της δομής του κειμένου 

 Οδηγίες για τη συμπλήρωση μερικών συμπληρωμένων γραφικών 

αναπαραστάσεων δομής κειμένου. 

 

1
ο
 βήμα 

Διαβάστε το κείμενο, ελέγχοντας συγχρόνως την κατανόησή σας 

Σημειώστε τις εκφράσεις που παραπέμπουν: 

o σε σημαντικό περιεχόμενο του κειμένου 

Παράδειγμα: European systems of higher education have moved steadily over the 

last 30 years (par.1)  

Perhaps the most recent development (par.4) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

o στη λειτουργία που έχει μια πρόταση ή παράγραφος μέσα στο κείμενο. Στο 

συγκεκριμένο κείμενο, αναζητήστε εκφράσεις που δηλώνουν αποτέλεσμα ή 

σκοπό. 

Παράδειγμα: As a result, enrollment in university and polytechnic institutions has 

risen sharply (par. 1). 

………………………………………………………………………………………….. 

o στον τρόπο που είναι οργανωμένο ένα κείμενο, δηλαδή στη δομή του 

κειμένου 

Παράδειγμα: Perhaps the most recent development (par.4) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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Εντοπίστε τη βασική δομή του κειμένου 

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη σας, ποια είναι η βασική δομή του κειμένου 

και τι κοινό έχουν / τι δηλώνουν οι εκφράσεις που σας οδήγησαν σε αυτό το 

συμπέρασμα; 

Απάντηση: 

 

 

3
ο
 βήμα 

Στη γραφική αναπαράσταση υπάρχουν δύο ειδών βελάκια. Το ↓ που αντανακλά την 

ιεραρχική δομή (σύνδεση μεταξύ ανώτερων και κατώτερων επιπέδων) και το  

που έχει την έννοια του αποτελέσματος (δηλ. this characteristic leads to that one / has 

that one as a result). Παρατηρώντας τη θέση που έχει το δεύτερο βελάκι, βρείτε ποιο 

είναι το ενδιάμεσο και ποιο το τελικό αποτέλεσμα για την τρίτη και τέταρτη 

ανώτερη κατηγορία που απεικονίζονται στην πρώτη γραφική αναπαράσταση  

Απάντηση: 

 

 

 

Παρατηρήστε τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών της 

περιγραφικής δομής στον κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα της 

γραφικής αναπαράστασης 

Στη δεύτερη γραφική αναπαράσταση οι γενικότερες κατηγορίες χαρακτηριστικών 

προκύπτουν όχι από κάθε παράγραφο μεμονωμένα αλλά από τη σύνδεση των κύριων 

ιδεών και από τον εντοπισμό των κοινών τους σημείων. Αφού συμβουλευτείτε το 

κείμενο και τη γραφική αναπαράσταση, γράψτε ποια κύρια ιδέα του πρώτου επιπέδου 

της γραφικής αναπαράστασης προκύπτει από τις κοινές αναφορές στο ίδιο θέμα στις 

παραγράφους 1, 4 και 5. 

 

Κύρια ιδέα: 
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Χρήση παράφρασης 

Από την πρώτη γραφική αναπαράσταση, βρείτε τις αντίστοιχες πρωτότυπες 

εκφράσεις του κειμένου αντί για τις εξής παραφρασμένες: 1. wider access to women 

2. absence of formal system for timely graduation 3. abolition of mix-up by 

differences in degrees 4. education a private responsibility. 

 

1. 3. 

2. 4. 

 

Στη συνέχεια, γράψτε τρεις εκφράσεις που χρησιμοποιήσατε εσείς για να 

συμπληρώσετε κάποια κουτάκια της γραφικής αναπαράστασης και τις αντίστοιχες 

εκφράσεις του κειμένου στις οποίες παραπέμπουν. 

 

1.  

2.  

3.  
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  vs. 

HIGHER EDUCATION 

Description 

Developments in European Higher Education 

shift towards 

American mass 

production process 

wider access to 

women 

 

                         

single system of 

awarding degrees 

changes in funding 

of higher education 

 

                        

student mobility 

rise in  enrollment            

75% rise in 

E.U. – 15 

countries 

over 100% 

in other 

countries 

 

           

103 women / 100 men 

gender 

gap died 

out 

exception: 

only 

Germany 

 

         
growth 

       difficulties of adjustment 

France  Germany 

Examples 

serious financial 

difficulties 

absence of formal 

system for timely 

graduation 

 

                     
 request for 

higher entrance 

requirements 

 

overcrowding 

and delay in 

graduation 

similarities with U.S. system 

substitution of 

traditional degrees 

                           

abolition of 

mix-up by 

differences  

in degrees  

 

 

 

              

increased 

job 

mobility 

European 

view 

U.S. 

view 

education 

a public 

good 

 

          

costs 

supported 

by the 

state 

education a 

private 

responsibility 

students and 

families 

support costs 

 

              

challenge to the 

European view 

Erasmus program 

duration       

3 

months 

to a 

year 

time 

recognized 

for 

completion 

of studies 

participation 

has 

risen 

low 

participation 

in general 

 

            

number of 

participants 

 

 

8 – 10 % 181.000 

students  
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HIGHER EDUCATION 

Description 

Developments in European Higher Education 

First Characteristic Third Characteristic 

        (1) 

Description 

 

             (2) 

 

                   (3) 

 

Example Example 

75% rise in 

E.U. – 15 

countries 

over 100% 

rise in other 

countries 

     difficulties of adjustment 

Second   Characteristic 

Examples France  Germany 

  Description Description 

serious financial 

difficulties 

absence of formal 

system for timely 

graduation 

request for 

higher entrance 

requirements 

overcrowding 

and delay in 

graduation 

Americanization 

Explanation Explanation Explanation 

 

 

 

                (4) 

Characteristic 

rise in 

enrollment 

 

 

                          (5) 

Characteristic 

substitution of 

traditional degrees 

abolition of 

mix-up by 

different 

degree 

systems 

increased job 

mobility 

                            (6) 

                          

Characteristic 

changes in European 

funding 

European 

view 

U.S. 

view 

Description Description 

1.     

 

            (7) 

2.  

 

            (8) 

1.  

 

              (9) 

2.  

 

             (10) 

challenge 

of the 

European 

view 

                  (11)                     

(11 

 Description 

 

 

                       (12) 

Example 

                    (13) 

Characteristics 

duration participation 

3 

months 

to a 

year 

time 

recognized 

for 

completion 

of studies 

has 

risen  

number of 

participants 

low in 

general 

8 – 10 % 181.000 

students  
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HIGHER EDUCATION 

Description 

Developments in European Higher Education 

First Characteristic Third Characteristic 

Growth 

Description 

rise in 

enrollment 

wider access to 

women 

Example Example 

75% rise in 

E.U. – 15 

countries 

over 100% 

rise in other 

countries 

       difficulties of adjustment 

Second   Characteristic 

Examples France  Germany 

  Description Description 

serious financial 

difficulties 

absence of formal 

system for timely 

graduation 

request for 

higher entrance 

requirements 

overcrowding 

and delay in 

graduation 

Americanization 

Explanation Explanation Explanation 

mass 

production 

process 

Characteristic 

rise in 

enrollment 

single or “portable” 

system of degree 

awarding 

Characteristic 

substitution of 

traditional degrees 

abolition of 

mix-up by 

different 

degree 

systems 

increased job 

mobility 

      funding 

Characteristic 

changes in European 

funding 

European 

view 

U.S. 

view 

Description Description 

1. education 

a public 

good 

2. costs 

supported 

by the state 

1. education a 

private 

responsibility 

2. students 

and families 

support costs 

challenge 

of the 

European 

view 

Student mobility 

 Description 

movement of 

students across 

national boundaries 

Example 

Erasmus program 

Characteristics 

duration participation 

3 

months 

to a 

year 

time 

recognized 

for 

completion 

of studies 

has 

risen 

number of 

participants 

low in 

general 

8 – 10 % 181.000 

students  
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Παράρτημα 6 

Απόσπασμα από το υλικό της διδακτικής παρέμβασης 

 

6α. Αρχικό κείμενο  

 
Economic Incentives 

1. Imagine for a moment that you are the manager of a day-care center. You have a 

clearly stated policy that children are supposed to be picked up by 4 p.m. But very 

often parents are late. The result: at day’s end, you have some anxious children and at 

least one teacher who must wait around for the parents to arrive. What to do? 

 

2. A pair of economists who heard of this dilemma -it turned out to be a rather 

common one- offered a solution: fine the late parents. Why, after all, should the day-

care center take care of these kids for free? 

 

3. The economists decided to test their solution by conducting a study of ten day-care 

centers in Haifa, Israel. The study lasted twenty weeks, but the fine was not 

introduced immediately. For the first four weeks, the economists simply kept track of 

the number of parents who came late; there were, on average, eight late pickups per 

week per day-care center. In the fifth week, the fine was enacted. It was announced 

that any parent arriving more than ten minutes late would pay $3 per child for each 

incident. The fee would be added to the parents’ monthly bill, which was roughly 

$380. 

 

4. After the fine was enacted, the number of late pickups promptly went … up. Before 

long there were twenty late pickups per week, more than double the original average. 

The incentive had plainly backfired. 

 

5. Economics is, at root, the study of incentives: how people get what they want, or 

need, especially when other people want or need the same thing. Economists love 

incentives. They love to dream them up and enact them, study them and tinker with 

them. The typical economist believes the world has not yet invented a problem that he 

cannot fix if given the freedom to design the proper incentive scheme. His solution 

may not always be pretty—it may involve coercion or exorbitant penalties or the 

violation of civil liberties—but the original problem you can be sure will be fixed. An 

incentive is a bullet, a lever, a key: an often tiny object with astonishing power to 

change a situation. 

 

6. So what was wrong with the incentive at the Israeli day-care center? You have 

probably already guessed that the $3 fine was simply too small. For that price, a 

parent with one child could afford to be late every day and only pay an extra $60 each 

month—just one sixth of the base-fee. As babysitting goes, that’s pretty cheap. What 

if the fine had been set at $ 100 instead of $3? That would have likely put an end to 

the late pickups, though it would have also engendered plenty of ill will. (Any 

incentive is a trade-off; the trick is to balance the extremes.) 
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7. But there was another problem with the day-care center fine. It substituted an 

economic incentive (the $3 penalty) for a moral incentive (the guilt that parents were 

supposed to feel when they came late). For just a few dollars each day, parents could 

buy off their guilt. Furthermore, the small size of the fine sent a signal to the parents 

that late pickups weren’t such a big problem. If the day-care center suffers only $3 

worth of pain for each late pickup, why bother to cut short the tennis game? Indeed, 

when the economists eliminated the $3 fine in the 17
th

 week of their study, the number 

of late-arriving parents didn’t change. Now they could arrive late, pay no fine, and 

feel no guilt.  

 

8. Such is the strange and powerful nature of incentives. A slight tweak can produce 

drastic and often unforeseen results. 

 

Glossary 

keep track of: keep a record of (par. 3) 

enact: official pass a law, a rule etc. (par. 3) 

backfire: have an unexpected and undesired effect (par. 4) 

tinker: try to repair something by making a lot of small alterations and adjustments to 

it. (par. 5) 

coercion: the act or process of persuading someone forcefully to do something that they 

did not want to do. (par. 5) 

exorbitant: unreasonably high or large (par. 5) 

lever: way of achieving something (par. 5) 

base fee: standard charge (par.6) 

ill will: hostility (par.6) 

trade-off: an exchange that occurs as a compromise (par. 6) 

eliminate: do away with (par. 7) 

tweak: adjustment (par. 8) 

 

Additional explanation of economic incentives from Wikipedia. 

In economics, an incentive is any factor (financial or non-financial) that provides a 

motive for a particular course of action, or counts as a reason for preferring one 

choice to the alternatives. Incentives can be classified according to the different ways 

in which they motivate agents to take a particular course of action. One common and 

useful taxonomy divides incentives into three broad classes: 

Remunerative incentives (or financial incentives) are said to exist where an agent 

can expect some form of material reward — especially money — in exchange for 

acting in a particular way. Moral incentives are said to exist where a particular choice 

is widely regarded as the right thing to do, or as particularly admirable, or where the 

failure to act in a certain way is condemned as indecent.  Coercive incentives are said 

to exist where a person can expect that the failure to act in a particular way will result 

in physical force being used against them (or their loved ones) by others in the 

community — for example, by inflicting pain in punishment, or by imprisonment. 
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6β. Φυλλάδιο ασκήσεων για τη συμπλήρωση γραφικής 

αναπαράστασης 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Τμήμα: 

 

Economic Incentives 

 

Α. Αφού διαβάσετε το κείμενο προσεκτικά, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις 

κατανόησης. 

 

1. What is the topic of the text? 

 

2. What is the relation of paragraph 4 with the rest of the text? 

 

3. In the text we have a situation/problem/solution/evaluation pattern of 

organization. Find expressions in the text that fit into any of these categories. 

4. Provide brief information about each of the following categories. Make sure to use 

your own words: 

  

Specific situation:  

 

Specific problem:  

 

Specific solution:  

 

 

Evaluation of the specific solution:  

 

 

5. Do the same for the following two categories of paragraph 4: 

General problem:  

 

 

General solution:  
 

 

6. In paragraph 5, the author states that “the typical economist believes the world has 

not yet invented a problem that he cannot fix if given the freedom to design the proper 

incentive scheme.”  
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Do you think the proper incentive scheme was designed in this specific case? If not, 

why not, i.e. what was wrong with it? 

 

7. What is the main idea of the text? 

 

 

8. After you complete the graphic organizer, write down in the table below those 

expressions from the text that you attempted to paraphrase as well as their original 

wording.  

 

         Paraphrased information   Original wording 
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SITUATION 

 

 

                    PROBLEM                                                                                                                                                 SOLUTION 

 

 

General problem   Specific problem              General solution                                                                             Specific solutions 

 

  Method                              Procedure                                 Results                                                                 

 

 

  

                                         Negative                 Positive  

 evaluation              evaluation 

 

 

 

 

 

 Goal   Goal 

 

 

 

 

 

  Negative evaluation 

 

                                                                            Final evaluation 

            Reasons 

 

 

 

  for 

   a 

General situation: how economic incentives work 

 Specific situation:                                             (1)                       

(1) 

how people 

compete with 

each other to 

satisfy their 

identical  

needs 

 

 

 

                 (2) 

 

1. parents 

arriving late 

at the day – 

care center 

2. 

 

 

                (3) 

finding the 

proper 

solution 

the application of the proper 

incentive scheme 

a.  

 

 

                 (4) 

b. may be  

punitive 

c.  

                 (5) 

 

 

 acts as a 

lever 

         

        

 

 

 

                 (6) 

 

 

                                     (16) 

 

                         (7) 

3 – stage procedure: 

20 weeks 

a. first four weeks :  

 

                            (8) 

b. week 5 to week 17:  

                             (9) 

c. week 17 to week 20: 

elimination of fine 

8 late pickups / 

week 

 

                          (10) 

20 / week 

 opposite  effect 

 

               (11) 

 

              (14) 

 

 

                 (12) 

in comparison 

to baby sitting 

economic 

incentive 

 

          (15) 

 

                    (13) 
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SITUATION 

 

 

                    PROBLEM                                                                                                                                                 SOLUTION 

 

 

General problem   Specific problem              General solution                                                                             Specific solutions 

 

  Method                              Procedure                                 Results                                                                 

 

 

  

                                         Negative                 Positive  

 evaluation              evaluation 

 

 

 

 

 

 Goal   Goal 

 

 

 

 

 

  Negative evaluation 

 

                                                                            Final evaluation 

            Reasons 

 

 

 

  for 

   a 

General situation: how economic incentives work. 

Specific situation: a day – care center context. 

how people 

compete with 

each other to 

satisfy their 

identical  

needs 

designing the  

right 

incentive plan 

 

1. parents 

arriving late 

at the day – 

care center 

2. anxious 

children and 

teachers 

waiting 

finding the 

proper 

solution 

the application of the proper 

incentive scheme 

a. may make  

use of  force 

or  

threats 

b. may be  

punitive 

c. may be 

undemocratic 

 

 

 acts as a 

lever 

         

        

 

altering a 

situation 

Incentives: strange, powerful 

with unexpected results 

fine the late parents 3 – stage procedure: 

20 weeks 

a. first four weeks : 

keeping track of late 

parents 

b. week 5 to week 17: 

enactment of fine 

c. week 17 to week 20: 

elimination of fine 

8 late pickups / 

week 

rise in late pickups: 

20 / week 

20 / week 

 opposite  effect 

too small 

amount 

inappropriate 

substitute of 

in comparison 

to standard  

charge 

in comparison 

to baby sitting 

economic 

incentive 

moral 

incentive 

served as a signal: 

it’s OK to be late 
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Παράρτημα 7 

Απόσπασμα από το υλικό της διδακτικής παρέμβασης 
 

 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Problems posed by the media 
 

Ονοματεπώνυμο: 

Τμήμα: 

 

A. Κατατάξτε τις παρακάτω εισαγωγικές προτάσεις της περίληψης του κειμένου 

σε σχέση με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

 είναι ελλιπείς  

 είναι ασαφείς 

 αναφέρονται στο θέμα και όχι στην κύρια ιδέα του κειμένου  

 αποδίδουν λανθασμένα το νόημα του κειμένου  

 αποδίδουν αποτελεσματικά την κύρια ιδέα του κειμένου 

 

Β. Επίσης σκεφτείτε σε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις η διατύπωση μπορεί 

να θεωρηθεί πετυχημένη, σε ποιες όχι και γιατί. 

 

1. Why are the functions of the media more and more subject to criticism nowadays, 

although it is widely known that they play a vital role to the harmonized function of 

every liberal democratic system? 

2. The text refers το the fact that the media do not support liberal democracy and for 

this reason there are many criticisms and comments. 

3. It can not be denied that nowadays, in many countries the media is politically 

biased despite the fact that it plays a major role in the functioning of liberal 

democracy. 

4. The writer in his text analyzes the basic problems of the functions of the media. 

5. Even though the role of the media is very important, many problems derive from 

them. 

6. The media are important to the functioning of liberal democracy. 

7. Partisanship is a problem that exists in many countries and affects many sections of 

the media. 

8. The main idea of the text is the two important problems which are faced by the 

media. 

9.The main idea of the text is the partisanship of the media. 

10. Partisanship is a problem in which the media -especially the press- tends to 

support one party and to act against this party’s opponents. 

11. Nowadays the media are on the one hand the fastest means of information but on 

the other hand they are blamed for partisanship and selective coverage of events. 

12. Even though the media are considered important to the functioning of democracy, 

they are severely criticized concerning their operation. 

13. The media are characterized by two problems. The first is partisanship. 

14. The media’s operations are often exposed to criticism. 

15. The text is about partisanship and the role that it plays in the media. 

16. Although nowadays the functions of the media are vital for our modern societies, 

there is major criticism against them. 
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17. The major arguments against the media are partisanship and selective coverage of 

events. 

18. Although the media has a significant role in our lives, it also has some “dangers”. 

 

Γ. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις εκφράζουν αποτελεσματικά το νόημα /την 

κύρια ιδέα της παραγράφου; Ποιες όχι; Γιατί; 

 

Partisanship is not necessarily a problem: if a country possesses a press which is 

diverse, a relatively wide range of political opinion will be presented. The biases of 

one newspaper, for example, can be offset by another presenting a totally different 

report or analysis of the same issue. Most members of the general public, however, do 

not read a wide range of newspapers to secure such a balanced view. We tend to be 

selective in our choice of newspaper and thus may be influenced by the interpretation 

which it puts forward. 

 

1. On the other hand, if there were many newspapers and each one supported a 

different political opinion then partisanship wouldn’t be a problem, but this doesn’t 

happen. 

2. It is possible that partisanship wouldn’t pose such a big problem if all political 

perspectives were presented and people read a wide range of newspapers. 

Unfortunately, this is not always the case. 

3. Although the wide range of different political opinions would solve the problem of 

partisanship, the public prefers to get informed selectively. 

5. However, if a country has a diverse press and people read various newspapers, they 

will have a clear and objective view about what happens. 

6. The positive side of that problem of partisanship could be that the media presents a 

wide range of opinions and so a right opinion is reached by the public. 

7. Although the big variety in biased information could offer a balanced view, no one 

reads a big number of papers, rather selecting their favorite one that expresses their 

ideas. 

8. On the other hand, many different biased opinions may create a more balanced 

view for the public. 

9. Partisanship may not have been a problem if we read a wide range of newspapers–

which we don’t- as in this way we would be able to look at an issue from different 

points of view. 

10. But partisanship can be a good thing too as it permits to different opinions to be 

presented. 
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11. Partisanship is not necessarily a problem since when a newspaper expresses a 

specific political opinion, another one will support the opposite view. The real 

problem is that we usually read only one newspaper, so we are influenced only by its 

view. 
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