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Περίληψη 

Η κριτική ανάγνωση επιχειρηματολογικών κειμένων συνιστά σημαντικό εφόδιο 

όχι μόνο για την ακαδημαϊκή επιτυχία και τη διά βίου μάθηση, αλλά και για τον 

εργασιακό χώρο, την ενεργό συμμετοχή στο σύγχρονο κοινωνικό και πολιτιστικό 

βίο και τη λήψη συνειδητών καθημερινών αποφάσεων. Εντούτοις, η κατανόηση 

εκτενών γραπτών επιχειρημάτων προϋποθέτει τη συντονισμένη διεκπεραίωση 

ενός συνόλου γνωστικών διαδικασιών, οι οποίες, σε συνδυασμό με την εγγενή 

πολυπλοκότητα του κειμενικού είδους, καθιστούν την επιτυχή ανάγνωσή τους 

ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο για τους μαθητές. Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί 

στην παραγωγή ερευνητικά τεκμηριωμένων δεδομένων αναφορικά με την 

επίδοση και τα είδη λαθών που κάνουν οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες (ΕΜΔ) και τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ) των Ε' και Στ' τάξεων του δημοτικού 

στην αναγνωστική κατανόηση επιχειρηματολογικών κειμένων. Η αξιολόγηση της 

ικανότητας κατανόησης των 142 συμμετεχόντων (41 με ΕΜΔ και 101 ΤΑ) 

υλοποιήθηκε μέσω αυτοσχέδιας δοκιμασίας, η οποία περιλάμβανε τρία κείμενα 

με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν δυσχέρεια 

των μαθητών στην κατανόηση των κειμένων, καθώς επίσης και επίδραση της 

προϋπάρχουσας γνώσης στην επίδοσή τους. Και οι δύο ομάδες συμμετεχόντων 

παρουσίασαν σημαντική δυσκολία στην επισήμανση των δομικών στοιχείων των 

κειμένων, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετικά ελλιπή γνώση του 

επιχειρηματολογικού σχήματος που διαθέτουν. Ωστόσο, οι μαθητές με ΕΜΔ 

σημείωσαν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση από τους ΤΑ συνομηλίκους τους. 

Τέλος, η ποιοτική ανάλυση λαθών έδειξε ποιοτική αντιστοιχία στις λανθασμένες 

απαντήσεις των δύο ομάδων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η περιορισμένη 

ικανότητα κατανόησης των μαθητών αποτελεί απόρροια της ανεπαρκούς 
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διδασκαλίας του επιχειρηματολογικού κειμένου στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. 

Τα λάθη των συμμετεχόντων και ιδίως των μαθητών με ΕΜΔ φανερώνουν 

αδυναμία χρήσης κατάλληλων στρατηγικών για την κατανόηση των κειμένων και 

τη διατήρηση της κειμενικής συνοχής. Βάσει, λοιπόν, των παραπάνω, καθίσταται 

επιτακτική η ανάγκη για παροχή σαφούς και συστηματικής διδασκαλίας, 

επικεντρωμένης στην αναγνώριση των επιχειρηματολογικών δομών και τον 

εντοπισμό των κύριων συστατικών τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ποιοτική ανάλυση λαθών, αναγνωστική κατανόηση, 

επιχειρηματολογικό κείμενο, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
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Abstract 

The critical reading of argumentative texts constitutes a crucial asset not only 

for academic success and learning across the lifespan, but also for many careers, 

the active participation in the modern socio-cultural life and the making of 

informed real-life decisions. Nevertheless, the comprehension of lengthy written 

arguments demands the simultaneous application of a number of cognitive 

processes which, in connection with the inherent complexity of the 

argumentative genre, makes their effective reading an exceptionally difficult 

task for students. The present study targets to produce research-based data 

regarding the performance and types of errors that fifth- and sixth-grade 

students with specific learning disabilities (SLD) and their typically developing 

peers (TDP) make in reading comprehension of argumentative texts. The 

comprehension skill assessment of the 142 participants (41 with SLD and 101 

TDP) was carried out with the use of an investigator-developed test comprising 

of three texts with multiple-choice questions. The results demonstrate the 

students' distress to comprehend texts as well as the effect of prior knowledge in 

their performance. Both participant teams presented considerable difficulty 

identifying the structural elements of texts which is due, to a great extent, to 

their dramatically limited knowledge of argumentative schema. However, 

students with SLD had significantly lower performance than their TDP. Finally, 

the qualitative analysis of errors showed qualitative matching to erroneous 

answers by both teams, which suggests that their inefficient comprehension skill 

derives from the insufficient teaching of argumentative text in the Greek 

primary school. The participants' errors, especially those with SLD, indicate their 

difficulty to use appropriate strategies in order to comprehend texts and 
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maintain textual coherence. All the above considered, it is more than imperative 

to provide explicit and systematic teaching focused on the recognition of 

argumentative structures and the identification of their main components. 

 

Keywords: Qualitative error analysis, reading comprehension, argumentative 

text, specific learning disabilities 
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Εισαγωγή 

Την τελευταία εικοσαετία παρατηρείται μια αναγέννηση του ενδιαφέροντος για 

την καλλιέργεια των επιχειρηματολογικών δεξιοτήτων των μαθητών διαμέσου 

της εκπαίδευσης. Αιτία αυτής της εξέλιξης αποτελεί η αποδεδειγμένη σύνδεση 

της επιχειρηματολογίας με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και, κατ' επέκταση, 

τη διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων πολιτών (Εγγλέζου, 2012· Rapanta, Garcia-

Mila, & Gilabert, 2013). 

 Ωστόσο, παρά τα προαναφερθέντα οφέλη του επιχειρηματολογικού 

γραμματισμού, η κριτική ανάγνωση του γραπτού επιχειρηματολογικού λόγου -ως 

διακριτού κειμενικού είδους- συνιστά ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο για τους 

μαθητές, εξαιτίας των αυξημένων γνωστικών και μεταγνωστικών διαδικασιών 

που προϋποθέτει (Εγγλέζου, 2011· Haria, 2010· Kuhn, 1992). Το γεγονός αυτό, 

σε συνδυασμό με τη σύνθετη φύση του εν λόγω είδους, συντελεί συχνά στην 

πλημμελή διδασκαλία του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Evensen, 

1992· Knudson, 1994). Έτσι, ένα σημαντικό ποσοστό αναγνωστών φτάνει στην 

ενηλικίωση χωρίς να είναι σε θέση να κατανοεί επαρκώς μακροσκελή γραπτά 

επιχειρήματα (Kirsch, Jungeblut, Jenkins, & Kolstad, 1993· Larson, Britt, & 

Larson, 2004). 

 Στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η ένταξη του 

επιχειρηματολογικού είδους στα αναλυτικά προγράμματα (2003) του μαθήματος 

της Γλώσσας γεννά το ερώτημα αν η προβλεπόμενη -από τα σχολικά εγχειρίδια- 

διδακτική προσέγγιση του πολυδιάστατου επιχειρηματολογικού φαινομένου 

θεωρείται επαρκής και αποτελεσματική προκειμένου να καταστούν οι μαθητές 

επιτυχημένοι αναγνώστες επιχειρηματολογικών κειμένων. Τα ελάχιστα διαθέσιμα 

ερευνητικά δεδομένα φανερώνουν ότι οι Έλληνες μαθητές δημοτικού 
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αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην επεξεργασία και κατανόηση του 

συγκεκριμένου είδους (Γερογιαννάκη, 2007)· διαπίστωση που παρουσιάζει 

αντιστοιχία με ευρήματα ξενόγλωσσων ερευνών με συμμετέχοντες αντίστοιχης 

ηλικίας (Chambliss & Murphy, 2002· Haria & Midgette, 2014· Reznitskaya, 

Anderson, & Kuo, 2007). Καθώς, όμως, η ικανότητα κριτικής ανάγνωσης 

γραπτών επιχειρημάτων αποτελεί σημαντικό εφόδιο τόσο για την επιτυχία στη 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και για τον κοινωνικό 

γραμματισμό των μαθητών (Knudson, 1992· Larson κ.ά., 2004), κρίνεται 

αναγκαία η παροχή συστηματικής, σαφούς και δομημένης διδασκαλίας για τη 

βελτίωση της εν λόγω ικανότητας των μαθητών δημοτικού. 

 Ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση συνιστά η ποιοτική 

ανάλυση των λαθών που κάνουν οι μαθητές στην αναγνωστική κατανόηση 

επιχειρηματολογικών κειμένων, καθώς η παραπάνω μέθοδος αξιολόγησης 

ενδείκνυται για την ανίχνευση της ποιότητας των γνώσεων και των μαθησιακών 

στρατηγικών που διαθέτουν (Pike & Salend, 1995). Ως εκ τούτου, τα τελικά 

συμπεράσματα τέτοιου είδους αναλύσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

σημεία αναφοράς κατά το σχεδιασμό υποστηρικτικών προγραμμάτων για τη 

διδασκαλία της ανάγνωσης του επιχειρηματολογικού είδους. 

 Στην παρούσα περιγραφική μελέτη επιχειρείται μία πιο λεπτομερής 

προσπάθεια παραγωγής ερευνητικά τεκμηριωμένων στοιχείων αναφορικά με την 

επίδοση των Ελλήνων μαθητών δημοτικού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) 

και τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ) στην αναγνωστική κατανόηση της γραπτής 

επιχειρηματολογίας, καθώς επίσης και μία πρώτη προσπάθεια ποιοτικής 

ανάλυσης των λαθών αναγνωστικής κατανόησης που κάνουν, προκειμένου να 

σκιαγραφηθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ερευνητικά θεμελιωμένη 
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ανεπαρκή κατανόηση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αυτό το 

κειμενικό είδος. Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές που φοιτούσαν στην Ε' και την 

Στ' δημοτικού, επιλογή που βασίστηκε στο γεγονός ότι το επιχειρηματολογικό 

κείμενο διδάσκεται, κατά κύριο λόγο, στις δύο αυτές τάξεις. Τα δεδομένα, που 

προέκυψαν από τη χορήγηση αυτοσχέδιου ερευνητικού εργαλείου, 

χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον για τη σύγκριση της ικανότητας κατανόησης των δύο 

ομάδων (μαθητές με ΕΜΔ και ΤΑ). 

Στη Θεωρητική Θεμελίωση της έρευνας (11οο  κκεεφφάάλλααιιοο) γίνεται σύντομη 

αναφορά στην αναγνωστική κατανόηση, σε θεωρίες που έχουν επηρεάσει τη 

σχετική έρευνα και, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΕΜΔ και ΤΑ 

στην εν λόγω γνωστική λειτουργία. Επιπλέον, παρέχονται ορισμοί και 

διασαφηνίζονται βασικές έννοιες που σχετίζονται με το γραπτό 

επιχειρηματολογικό λόγο, τη δομή και τις μορφές που μπορεί να προσλάβει. 

Παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τη διδασκαλία της επιχειρηματολογίας με 

βάση τα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου, καθώς επίσης 

και τις δυσκολίες των μαθητών στην κατανόηση των επιχειρηματολογικών 

κειμένων. Ακόμη, γίνεται αναφορά στη θεωρία του επιχειρηματολογικού 

σχήματος, στο επιχειρηματολογικό μοντέλο του Toulmin (1958) και στο μοντέλο 

κατανόησης των γραπτών επιχειρημάτων της Chambliss (1995), που συνέθεσαν 

το θεωρητικό πλαίσιο του ερευνητικού σχεδιασμού. Τέλος, γίνεται ανασκόπηση 

της ερευνητικής βιβλιογραφίας που αφορά την κατανόηση του 

επιχειρηματολογικού είδους και διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα της 

παρούσας μελέτης. 

Στο δδεεύύττεερροο  κκεεφφάάλλααιιοο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. Καθώς 

η παρούσα ερευνητική προσπάθεια αποσκοπούσε αποκλειστικά στην αξιολόγηση 
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της αναγνωστικής κατανόησης, η εξέταση των συμμετεχόντων υλοποιήθηκε μέσω 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, προκειμένου να περιοριστεί κατά το δυνατόν η 

εμπλοκή άλλων ελλειμματικών δεξιοτήτων που συχνά παρουσιάζουν οι μαθητές 

με ΕΜΔ. Επιπρόσθετα, προκειμένου να εκμηδενιστεί η επίδραση της 

αποκωδικοποιητικής ικανότητας των μαθητών στην αναγνωστική τους 

κατανόηση και, κατ' επέκταση, να εξασφαλιστούν ίδιες συνθήκες εξέτασης για 

όλους τους συμμετέχοντες, τα φύλλα αξιολόγησης διαβάζονταν με «μεικτό» 

τρόπο ανάγνωσης, δηλαδή ο αξιολογητής διάβαζε μεγαλόφωνα και οι μαθητές 

παρακολουθούσαν συγχρόνως την ανάγνωσή του στα φύλλα που είχαν μπροστά 

τους. 

Στο ττρρίίττοο  κκεεφφάάλλααιιοο αναφέρονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση. 

Στο ττέέττααρρττοο  κκεεφφάάλλααιιοο αναλύονται τα αποτελέσματα με αναφορές στη 

βιβλιογραφία και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης. Επίσης, 

αναφέρονται οι περιορισμοί και οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις της και, 

διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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11..  ΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΘΘΕΕΜΜΕΕΛΛΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  

1.1. Η ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

1.1.1. Η Κατανόηση ως Προϊόν της Αναγνωστικής Διαδικασίας 

Η ανάγνωση αποτελεί μία ιδιαίτερα πολύπλοκη και πολυεπίπεδη γνωστική 

διαδικασία, κατά την οποία ο αναγνώστης δομεί και αποσπά επιτυχώς νόημα από 

ένα κείμενο (National Reading Panel, 2000). Κατά τον Prince (όπως αναφέρεται 

στη Λεοντσίνη, 2000, σ. 27), η ανάγνωση είναι μία δραστηριότητα, για τη 

διεκπεραίωση της οποίας απαιτείται η συνύπαρξη τριών συνιστωσών: (α) ενός 

συνόλου οπτικών συμβόλων, δηλαδή ενός κειμένου, από το οποίο μπορεί να 

συναχθεί νόημα, (β) ενός αναγνώστη, δηλαδή ενός δρώντος υποκειμένου, ικανού 

να εξαγάγει αυτό το νόημα και, (γ) τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, ούτως ώστε 

ο αναγνώστης να είναι σε θέση να απαντήσει ορθά σε ερωτήματα αναφορικά με 

το νόημα του κειμένου. Κατά συνέπεια, η ανάγνωση συνιστά μία εμπρόθετη 

γνωστική διαδικασία διάδρασης ανάμεσα στον αναγνώστη και το κείμενο 

(National Reading Panel, 2000). 

 Η Καζάζη (2003) επισημαίνει ότι η ανάγνωση εξυπηρετεί τους ακόλουθους 

σκοπούς: (α) της επικοινωνίας, όταν ο αναγνώστης αποκωδικοποιεί και 

ερμηνεύει το κείμενο ενός συγγραφέα, (β) της μάθησης, όταν αποσκοπεί στην 

απόκτηση γνώσεων, (γ) της άντλησης πληροφοριών, κατά την οποία 

αξιοποιούνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις του, (δ) της ευχαρίστησης που του 

προξενεί το περιεχόμενο του κειμένου και, (ε) του ενδιαφέροντος, όταν διαβάζει 

κείμενα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά του, με απώτερο σκοπό, όπως 
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αναφέρει ο O'Hara (1996), την ενημέρωση ή ακόμη και την ικανοποίηση της 

περιέργειάς του. 

 Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002, σ. 41), η ανάγνωση αποτελεί μία 

διαδικασία μετατροπής των γραπτών συμβόλων σε φωνολογικό κώδικα, γεγονός 

που επιτρέπει την πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη για την κατανόηση της 

σημασίας του μηνύματος που υπάρχει στο γραπτό λόγο. Πιο συγκεκριμένα, η 

ανάγνωση ορίζεται ως δομημένη σύνθεση δύο βασικών, ανεξάρτητων, αλλά και 

αλληλοσχετιζόμενων γνωστικών λειτουργιών: της αποκωδικοποίησης και της 

κατανόησης, προσδιορισμός που αντανακλά τη θεώρησή της ως γνωστικής 

λειτουργίας και διαδικασίας επεξεργασίας πληροφοριών (Πόρποδας, 2002, σσ. 

44). 

 Η αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου περιλαμβάνει την αναγνώριση 

των οπτικών συμβόλων, από τα οποία συνίσταται ο γραπτός κώδικας, και τη 

μετατροπή τους σε φωνολογική παράσταση. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

αναγνώριση των γραμμάτων και ο φωνημικός προσδιορισμός τους, σύμφωνα με 

τους κανόνες που διέπουν την αντιστοιχία γραφημάτων-φωνημάτων, απαιτείται 

η σωστή λειτουργία της αντίληψης και μνήμης γραφημικών και φωνολογικών 

πληροφοριών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αναγνωστικής 

διαδικασίας συνιστά η κατανόηση, η οποία περιλαμβάνει την πρόσβαση στη 

σημασιολογική μνήμη και την ανάκληση της σημασίας των λέξεων (Πόρποδας, 

2002). 

 Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η ανάγνωση είναι το αποτέλεσμα της 

επιτυχούς λειτουργίας και των δύο προαναφερθέντων λειτουργικών παραγόντων 

και, ότι, αν κάποιος από τους δύο (ή και οι δύο) δυσλειτουργεί, τότε πλήττεται 
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το αποτέλεσμα. Επομένως, η ανάγνωση θα μπορούσε να αναπαρασταθεί ως το 

γινόμενο των δύο γνωστικών λειτουργιών, ως εξής (Πόρποδας, 2002, σ. 46): 

 
 

 

 

Υπό αυτό το πρίσμα, οι αναγνωστικές δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές, μπορεί να οφείλονται σε περιορισμένη αποκωδικοποιητική ικανότητα, 

σε ελλιπή κατανόηση ή σε δυσλειτουργία και των δύο παραγόντων (Πόρποδας, 

2002). 

Η ανάγνωση, όμως, εκτός από γνωστική διαδικασία (process), είναι 

ταυτόχρονα και ένα προϊόν (product) (Alderson, 2000). Το παραγόμενο προϊόν 

της αποτελεί η κατανόηση -το νόημα, δηλαδή, που συλλαμβάνει το άτομο ως 

αποτέλεσμα της αναγνωστικής διαδικασίας- η οποία συχνά αξιολογείται με βάση 

το κείμενο και, διαφέρει από αναγνώστη σε αναγνώστη (Κρόκου, 2011). 

Ορισμένοι ερευνητές (Meyer & Poon, 2001· Mishra & Brewer, 2003· Rapp, van den 

Broek, McMaster, Kendeou, & Espin, 2007) καθορίζουν, ως προϊόν της 

ανάγνωσης, το σύνολο των πληροφοριών του κειμένου που μπορεί να 

ανακαλέσει ο αναγνώστης, ενώ άλλοι (Kintsch, 1998· Ozuru, Briner, Kurby, & 

McNamara, 2013) το νόημα που μπορεί να αντλήσει από το κείμενο, 

αξιοποιώντας τις υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες του. 

Οι διαφορές των αναγνωστών ως προς την αναγνωστική κατανόηση 

περιγράφονται συνήθως σε σχέση με δύο διακριτά επίπεδα επεξεργασίας: τις 

βασικές αναγνωστικές δεξιότητες, όπως η φωνολογική επίγνωση, η 

αποκωδικοποίηση, η ευχέρεια, η γνώση του λεξιλογίου και, τις ανώτερες 

αναγνωστικές δεξιότητες, όπως η εξαγωγή συμπερασμάτων, η χρήση 

ΑΑννάάγγννωωσσηη    ==    ΑΑπποοκκωωδδιικκοοπποοίίηησσηη    xx    ΚΚααττααννόόηησσηη  
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στρατηγικών κατανόησης και μεταγνωστικών στρατηγικών, οι οποίες 

θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή ανάγνωση (National Reading Panel, 

2000· Oakhill, Cain, & Bryant, 2003· Paris & Paris, 2003). Μόλις ο αναγνώστης 

κατακτήσει το βασικό μηχανισμό της αποκωδικοποίησης, -δηλαδή την 

αυτοματοποιημένη αναγνώριση των λέξεων- αποδεσμεύονται οι γνωστικές του 

λειτουργίες, γεγονός που καθιστά δυνατή την επικέντρωσή του στην επίτευξη 

της κατανόησης, μέσω της ενεργοποίησης ενός συνόλου γνωστικών και 

μνημονικών στρατηγικών, όπως η ανάκληση της προϋπάρχουσας γνώσης, η 

δημιουργία συνειρμών ή λογικών συνεπαγωγών κ.ά. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η 

ανάγνωση μετατρέπεται σε εργαλείο μάθησης και απόκτησης γνώσεων 

(Verhoeven & van Leeuwe, 2008). Τέλος, εκτός από τις προαναφερθείσες 

δεξιότητες, άλλοι παράγοντες που συντελούν στην κατανόηση είναι η κανονική 

λειτουργία της μνήμης εργασίας και της προσοχής, το γνωστικό υπόβαθρο και τα 

κίνητρα του αναγνώστη, η αξιοποίηση των κατάλληλων στρατηγικών, το 

κειμενικό είδος και η δομή του κειμένου (Klinger, Vaughn, & Boardman, 2007· 

McNamara, 2007). 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι η πλήρης 

κατανόηση ενός κειμένου προϋποθέτει την κατοχή, από την πλευρά των 

μαθητών, ενός συνόλου προαπαιτούμενων γνώσεων, οι οποίες σχετίζονται με τις 

αναγνωστικές τους ικανότητες, καθώς επίσης και με το είδος και το περιεχόμενο 

του κειμένου (Fuchs, Fuchs, Hosp, & Jenkins, 2001· Mastropieri & Scruggs, 2002· 

Speece & Ritchey, 2005). Παρόλα αυτά, στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο 

υπάρχουν ακόμη εκπαιδευτικοί που αγνοούν ότι η κατανόηση είναι το 

αποτέλεσμα μιας συστηματικής διαδικασίας, που απαιτεί τη χρήση βασικών και 
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ανώτερων αναγνωστικών δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι η 

αποκωδικοποίηση ενός κειμένου συνεπάγεται και κατανόησή του και, να 

παραβλέπουν τη σημασία της διδασκαλίας αναγνωστικών στρατηγικών 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2007). 

 

1.1.2. Το Μοντέλο Οικοδόμησης και Ενσωμάτωσης της Γνώσης 

Ένα ευρέως αποδεκτό μοντέλο ερμηνείας της αναγνωστικής διαδικασίας, που 

αποτελεί σημείο αναφοράς πολλών ερευνητών, είναι αυτό της οικοδόμησης και 

ενσωμάτωσης της γνώσης (construction-integration model), το οποίο προτάθηκε 

από τον Kintsch (1988) και, εστιάζει στο προϊόν της ανάγνωσης, δηλαδή την 

κατανόηση. Σύμφωνα με τον Kintsch (1998), τα άτομα, κατά την ανάγνωση, 

κατασκευάζουν συγχρόνως δύο αλληλεπιδρώντα νοητικά μοντέλα: ένα νοητικό 

μοντέλο, που δομείται με βάση το κυριολεκτικό νόημα του κειμένου και, ένα 

επεξεργασμένο μοντέλο· η δημιουργία του οποίου στηρίζεται στις υπάρχουσες 

γενικές γνώσεις του αναγνώστη. 

 Στο πρώτο επίπεδο του μοντέλου, αυτό της οικοδόμησης, ο αναγνώστης 

συνθέτει την κειμενική βάση (text base), έργο που επηρεάζεται από την 

ικανότητά του να κατανοεί τη μικροδομή (microstructure, λεξικό και προτασιακό 

επίπεδο) και τη μακροδομή (macrostructure, αφαιρετικό κειμενικό επίπεδο) του 

κειμένου. Συνεπώς, οικοδομεί την αναπαράσταση του κειμένου, βάσει του 

εννοιολογικού περιεχομένου και της συντακτικής δομής του. 

 Στο (δεύτερο) δομικό επίπεδο της ενσωμάτωσης, η αναπαράσταση 

εμπλουτίζεται με τις σχετικές προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη, οι οποίες 



Ποιοτική Ανάλυση Λαθών Μαθητών Δημοτικού με ΕΜΔ και Τυπικών Συνομηλίκων τους στην 

Αναγνωστική Κατανόηση Επιχειρηματολογικών Κειμένων 

 

 

 21 

αξιοποιούνται, μόνο εφόσον συμφωνούν με τις πληροφορίες του κειμένου 

(McNamara, 2001· van Dijk, 1995). 

 Τα δύο παραπάνω νοητικά μοντέλα προκύπτουν χάρη στην επαναληπτική 

ανάγνωση και τον αναστοχασμό του αναγνώστη αναφορικά με τις έννοιες του 

κειμένου (Israel & Duffy, 2009). Ως αποτέλεσμα αυτών των δύο διαδικασιών, 

δημιουργείται η νοητική αναπαράσταση του κειμένου, μέσω της οποίας 

συντελείται η κατανόησή του σε δύο επίπεδα: το επίπεδο της κειμενικής βάσης 

(δηλ. κυριολεκτική κατανόηση) και αυτό του καταστασιακού μοντέλου 

(situational model, δηλ. κατανόηση μέσω της ενεργοποίησης –με τη βοήθεια των 

λογικών συνεπαγωγών- της προηγούμενης γνώσης) (Kintsch, 1988, 1998· van 

Dijk, 1995). 

 

1.1.3. Η Θεωρία του Σχήματος 

Σύμφωνα με τη θεωρία του σχήματος (schema theory), οι νέες γνώσεις ή οι 

πληροφορίες ενσωματώνονται σε προϋπάρχουσες γνωστικές δομές, ούτως ώστε 

να διασφαλίζεται η «γνωστική οικονομία», δηλαδή η εξοικονόμηση χώρου στη 

μνήμη, με απώτερο σκοπό την αποθήκευση μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών 

και την ευκολότερη ανάκλησή τους (Rumelhart, 1980). Η εν λόγω θεωρία 

επηρέασε την έρευνα σε διάφορα επιστημονικά πεδία και, ιδίως αυτή που αφορά 

την αναγνωστική κατανόηση, η οποία κατέδειξε ότι η ενεργητική δόμηση του 

νοήματος, κατά την ανάγνωση, επηρεάζεται από προϋπάρχοντα σχήματα 

(schemata) ή γνωστικές δομές που διαθέτουν οι αναγνώστες (Tierney & Pearson, 

1984). 
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Πολυάριθμες έρευνες έχουν αποδείξει ότι το γνωστικό υπόβαθρο του 

αναγνώστη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή κατανόηση (Liu, 

2015· McNamara & McDaniel, 2004· Taft & Leslie, 1985), καθώς και ότι οι 

αδύναμοι αναγνώστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αξιοποίηση της 

προηγούμενης γνώσης για τη δημιουργία συνεπαγωγών (Carr & Thompson, 1996· 

Holmes, 1983). Συγκεκριμένα, η οικειότητα του θέματος του κειμένου επιδρά 

άμεσα στην κατανόηση, καθώς όσο περισσότερα γνωρίζει ο αναγνώστης σχετικά 

με το υπό μελέτη θέμα τόσο πιο εύκολα και γρήγορα συλλαμβάνει τις 

πληροφορίες του κειμένου (Carr & Thompson, 1996· Kintsch & Franzke, 1995). 

Συνεπώς, ο αναγνώστης, ως ενεργητικός «οικοδόμος της γνώσης» (Israel & 

Duffy, 2009), είναι αυτός που διαδραματίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στην 

αναγνωστική διαδικασία, αφού οι προϋπάρχουσες γνώσεις του επηρεάζουν 

αποφασιστικά την ικανότητά του να κατανοεί και να απομνημονεύει το 

περιεχόμενο των κειμένων (Liu, 2015). 

 Η θεωρία του σχήματος εστιάζει στην ερμηνεία του τρόπου οικοδόμησης 

της ανθρώπινης γνώσης και, ως εκ τούτου, δεν αφορά άμεσα τη διαδικασία της 

ανάγνωσης. Ο ρόλος της ως προς αυτήν είναι περισσότερο επικουρικός, αφού 

περιγράφει τις λειτουργίες της μνήμης εργασίας, της ανάκληση των 

πληροφοριών, της δημιουργίας συνεπαγωγών και, κατ' επέκταση, της 

αναγνωστικής κατανόησης (Κρόκου, 2011). 

 Όσον αφορά τις ιδιότητες των σχημάτων, ο Anderson (1984) αναφέρει ότι 

τα σχήματα, ως γνωστικές δομές, έχουν κενά, στα οποία εισχωρούν οι νέες 

πληροφορίες, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η εκμάθηση, η συγκράτηση στη 

μνήμη και η ανάκλησή τους. Έτσι, καθίσταται δυνατή η αναδόμηση της γνώσης, 
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μέσω της δημιουργίας προδρομικών ή αναδρομικών συνεπαγωγών. Ακόμη, χάρη 

στα σχήματα που διαθέτει, ο αναγνώστης μπορεί να εντοπίζει και να συγκρατεί 

τα πιο ουσιώδη στοιχεία των κειμένων, χρησιμοποιώντας, κατά κύριο λόγο, τις 

στρατηγικές της περίληψης και της επεξεργασίας (McVee, Dunsmore, & Gavelek, 

2005). Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η έννοια του σχήματος προσδιορίζει 

γνωστικές δομές που περιέχουν απαραίτητες πληροφορίες, βάσει των οποίων 

καθορίζονται άμεσα οι συγκεκριμένες ενέργειες του αναγνώστη (Hayes, 1998). 

 

1.1.4. Δυσκολίες Αναγνωστικής Κατανόησης 

ii))  ΜΜααθθηηττέέςς  ΤΤυυππιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  

Η ανάγνωση αποτελεί μία πολυσύνθετη γνωστική διαδικασία, που προϋποθέτει 

τη χρήση ενός συνόλου αλληλοσχετιζόμενων γνωστικών δεξιοτήτων, όπως η 

ακριβής και ταχεία αποκωδικοποίηση, η αυτοματοποιημένη αναγνώριση των 

λέξεων, η κατανόηση του λεξιλογίου, η αξιοποίηση του γνωστικού υποβάθρου 

του αναγνώστη, η αναγνώριση της κειμενικής δομής, η δημιουργία 

συνεπαγωγών, η διατύπωση υποθέσεων και, η χρήση στρατηγικών για τη 

σύλληψη του βαθύτερου νοήματος του κειμένου (Carlisle & Rice, 2002). Εξαιτίας 

της πολυπλοκότητας της αναγνωστικής διαδικασίας, η δόμηση και εξαγωγή του 

νοήματος των κειμένων, δηλαδή η κατανόηση, συχνά καθίσταται δυσχερής. 

Ένας επιπλέον παράγοντας δυσχέρειας της εν λόγω λειτουργίας είναι η 

απουσία κατάλληλης διδασκαλίας -επικεντρωμένης στις στρατηγικές 

αναγνωστικής κατανόησης- μετά την τέταρτη τάξη του δημοτικού, που η 

αναγνωστική επίδοση πολλών μαθητών επιδεινώνεται, καθώς 

πολλαπλασιάζονται οι απαιτήσεις για κατανόηση ποικίλων κειμενικών ειδών και 
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περιεχομένου με πολύπλοκη διάρθρωση (Chall & Jacobs, 2003· Duffy & McIntyre, 

1982· Durkin, 1979). Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν 

δυσκολία τόσο στη σύλληψη σύνθετου αναγνωστικού υλικού όσο και στην 

κατανόηση των διαφορετικών ειδών κειμένου ή κειμενικών δομών που 

διδάσκονται στο σχολείο. 

 Οι Carlisle & Rice (2002) αναφέρουν ότι, στις περισσότερες τάξεις του 

δημοτικού, περίπου το 1/5 των μαθητών παρουσιάζει μέτρια έως σοβαρά 

προβλήματα στην αναγνωστική κατανόηση, καθώς επίσης και έλλειψη ανώτερων 

αναγνωστικών δεξιοτήτων. Οι συγκεκριμένοι αναγνώστες, ενώ συνήθως 

αποκωδικοποιούν τις λέξεις ορθά, αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στη σύλληψη 

του βαθύτερου νοήματος των κειμένων, στον αυτοέλεγχο της κατανόησής τους, 

καθώς επίσης και στη σύνδεση και ενσωμάτωση των επιμέρους μερών του 

γραπτού κειμένου προκειμένου να δομήσουν μία ακριβή αναπαράσταση του 

μηνύματος του συγγραφέα (Bos & Vaughn, 1994). Επιπλέον, δεν αγνοούν τις 

ασήμαντες λεπτομέρειες, δεν προβαίνουν στη γρήγορη ανάγνωση ενός κειμένου, 

στην επαναληπτική ανάγνωση των σημείων που δεν κατάλαβαν ή στη διατύπωση 

υποθέσεων, δεν ενσωματώνουν τις νέες πληροφορίες στις προϋπάρχουσες 

γνώσεις τους, δεν κρατούν σημειώσεις, δυσκολεύονται στον εντοπισμό των πιο 

σημαντικών στοιχείων των κειμένων και στην παραγωγή ενδοκειμενικών 

συνεπαγωγών, ενώ γενικότερα, δεν αξιοποιούν ή δε χρησιμοποιούν επιτυχώς τις 

στρατηγικές που έχουν διδαχθεί (Duke, & Pearson, 2002· McKoon & Ratcliff, 

1992· Paris, Lipson, & Wixson, 1983· Perfetti, Landi, & Oakhill, 2005· Rapp & 

Kendeou, 2007), όπως οι ικανοί αναγνώστες (Swanson & De La Paz, 1998). 

Τέλος, αρκετές έρευνες αποδίδουν τη δυσχέρεια των ανεπαρκών -ως προς την 
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κατανόηση- αναγνωστών στην περιορισμένη προσοχή τους, στην απουσία 

εσωτερικών αναγνωστικών κινήτρων, καθώς και σε αδυναμία στη μνήμη 

εργασίας τους (Carretti, Borella, Cornoldi, & De Beni, 2009· Miller & Faircloth, 

2009· Rapport κ.ά., 2008). 

 Επιπρόσθετα, η ερευνητική βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες, ακόμη και όταν μπορούν να αποκωδικοποιούν με 

ευχέρεια, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην κατανόηση κειμένων, σε 

σύγκριση με τους τυπικής ανάπτυξης συνομηλίκους τους (Englert & Thomas, 

1987). 

 

iiii))  ΜΜααθθηηττέέςς  μμεε  ΕΕιιδδιικκέέςς  ΜΜααθθηησσιιαακκέέςς  ΔΔυυσσκκοολλίίεεςς  

 Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) (specific learning disabilities) ή 

ειδικές μαθησιακές διαταραχές (specific learning disorders) αποτελούν μία 

ετερογενή ομάδα εγγενών διαταραχών [National Joint Committee on Learning 

Disabilities (NJCLD), 1991], οι οποίες εκδηλώνονται, «κατά τη διάρκεια της 

τυπικής εκπαίδευσης, με επίμονες δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή, την 

αριθμητική ή τις δεξιότητες μαθηματικού συλλογισμού» [American Psychiatric 

Association (APA), 2013a, σ. 1]. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη, πέμπτη έκδοση 

του DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), ο όρος 

προσδιορίζει μία ευρεία κατηγορία μαθησιακών δυσκολιών, στην οποία 

συγκαταλέγονται η ειδική μαθησιακή διαταραχή στην ανάγνωση, η ειδική 

μαθησιακή διαταραχή στα μαθηματικά και η ειδική μαθησιακή διαταραχή στη 

γραπτή έκφραση (APA, 2013b). 
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 Οι μαθητές με ΕΜΔ παρουσιάζουν συνήθως αδυναμίες στις γνωστικές 

λειτουργίες (αντίληψη, φωνολογική επεξεργασία, μνήμη κτλ.), οι οποίες 

στηρίζουν τη μάθηση και τη διαδικασία της ανάγνωσης (Πόρποδας, 2002· 

Johnson, Humphrey, Mellard, Woods, & Swanson, 2010). Η συντριπτική 

πλειοψηφία των ερευνητών συμφωνεί ότι οι εν λόγω μαθητές εμφανίζουν 

συγκεκριμένες δυσκολίες ή καθυστέρηση στην εκμάθηση της ανάγνωσης (Peer, 

2001· Sawyer, Wade, & Kim, 1999). Συχνά, κατά την αναγνωστική διαδικασία, 

αντικαθιστούν, προσθέτουν, παραλείπουν ή αντιμεταθέτουν γράμματα, συλλαβές 

ή ακόμα και λέξεις, μαντεύουν λέξεις και παραλείπουν ή ξαναδιαβάζουν 

ολόκληρες γραμμές κειμένου, με αποτέλεσμα να κάνουν αρκετά λάθη, τα οποία 

αυξάνονται καθώς προχωράει η ανάγνωση, καθιστώντας αργή και κοπιώδη τη 

λειτουργία της αποκωδικοποίησης (Aaron & Simurdak, 1991· Παντελιάδου, 2004· 

Peer, 2001· Στασινός, 1999· Τομαράς, 2008). 

Ακόμη, έχει διαπιστωθεί ότι, παρόλο που δεν έχουν προβλήματα στην 

ακουστική κατανόηση, παρουσιάζουν ελλιπή αναγνωστική κατανόηση, γεγονός 

που οφείλεται στην περιορισμένη αποκωδικοποιητική ικανότητά τους (Aaron & 

Simurdak, 1991· NJCLD, 2008). Οι μαθητές με ΕΜΔ δίνουν, συνήθως, μεγαλύτερη 

έμφαση στην αποκωδικοποίηση –καθώς δεν έχουν κατακτήσει την 

αυτοματοποιημένη αποκωδικοποίηση- παρά στον απώτερο σκοπό της 

ανάγνωσης, δηλαδή την κατανόηση (Στασινός, 1999· Wong & Butler, 1998). 

Συγκεκριμένα, δυσκολεύονται να συνθέσουν μία συνολική νοητική 

αναπαράσταση του νοήματος ενός κειμένου και παραβλέπουν βασικά κειμενικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. τον τίτλο), ενώ παρουσιάζουν δυσχέρεια στην αναζήτηση 

πληροφοριών σε κείμενα, στον εντοπισμό της κεντρικής ιδέας και των 
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ουσιωδέστερων στοιχείων των κειμένων, στην ανάκληση και συνοπτική 

παρουσίασή τους, καθώς επίσης και στην απάντηση σε ερωτήσεις αναφορικά με 

το περιεχόμενό τους (Παντελιάδου, 2004· Πολυχρόνη κ.ά., 2006· NJCLD, 2008· 

Peer, 2001). Εντούτοις, ορισμένοι ερευνητές αποδίδουν τις προαναφερθείσες 

δυσκολίες στη μνημονική αδυναμία των μαθητών με ΕΜΔ και, όχι σε 

δυσλειτουργία του μηχανισμού της κατανόησης (Pumfrey & Reason, 1991· Wong, 

1996). 
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1.2. Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ – ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΑΘΩΝ 

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τρόπος ερμηνείας των λαθών των μαθητών έχει 

αλλάξει, καθώς έχει περιοριστεί, αφενός, η αρνητική τους αντιμετώπιση και, 

αφετέρου, έχει ενισχυθεί η προσπάθεια αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική 

πράξη για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών. Στη σύγχρονη 

Παιδαγωγική, τα λάθη βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, 

αφού νοούνται ως δείκτες πιθανών αδυναμιών των μαθητών, που μπορούν να 

συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση και την επιτυχή άρση των μαθησιακών 

δυσκολιών, καθώς παρέχουν πληροφορίες απαραίτητες για τον σχεδιασμό 

αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης (Κασσωτάκης & Βάμβουκα, 2007). 

 Προκειμένου, όμως, να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι διάφορες 

δυσκολίες, είναι ανάγκη να επισημανθούν οι συγκεκριμένοι τρόποι σκέψης που 

παράγουν τα λάθη, καθώς η διαφορική διάγνωση των λαθών συνιστά βασική 

προϋπόθεση της εξατομικευμένης παρέμβασης που απαιτείται για την εξάλειψη 

των δυσκολιών (Jost, Erni, & Schassman, όπ. αν. στον Αγαλιώτη, 1997). Η 

προσέγγιση αυτή του λάθους, που αποσκοπεί όχι μόνο στη διαπίστωση της 

ύπαρξής του, αλλά και στη διαλεύκανση των αιτίων στα οποία οφείλεται η 

εμφάνισή του, λέγεται ποιοτική ή γνωστική ανάλυση λάθους (Αγαλιώτης, 2012, 

σ. 260). Συγκεκριμένα, αυτό που επιδιώκεται είναι: (α) η κατανόηση της 

επίδοσης του μαθητή αναφορικά με το τι γνωρίζει, τι κάνει και γιατί το κάνει, (β) 

η πρόβλεψη για το τι θα κάνει στο επόμενο βήμα και, (γ) η επιλογή της 

κατάλληλης διορθωτικής παρέμβασης (Pellegrino & Goldman, 1987, σ. 23). 

Συνεπώς, η ποιοτική ανάλυση λαθών εξυπηρετεί διττό σκοπό: διαγνωστικό, γιατί 

παρέχει πληροφορίες για τις ανάγκες του μαθητή σε ένα συγκεκριμένο σημείο 



Ποιοτική Ανάλυση Λαθών Μαθητών Δημοτικού με ΕΜΔ και Τυπικών Συνομηλίκων τους στην 

Αναγνωστική Κατανόηση Επιχειρηματολογικών Κειμένων 

 

 

 29 

της μαθησιακής του πορείας και, προγνωστικό, επειδή τα συμπεράσματά της 

αποτελούν τη βάση των διδακτικών προσαρμογών στις οποίες χρειάζεται να 

προβεί ο εκπαιδευτικός για την υποστήριξή του (Κασσωτάκης & Βάμβουκα, 

2007). 

 Ο Αγαλιώτης (2012), συνδυάζοντας διάφορα μοντέλα άλλων ερευνητών, 

προτείνει τα ακόλουθα στάδια διενέργειας της ανάλυσης λαθών: 

 Συγκέντρωση επαρκούς δείγματος εργασίας του μαθητή από την περιοχή 

στην οποία εμφανίζονται τα λάθη. 

 Προσδιορισμός λαθών, διατύπωση υποθέσεων για τους μηχανισμούς 

παραγωγής τους και έλεγχος των υποθέσεων διαμέσου συνέντευξης με το 

μαθητή. 

 Ακριβής περιγραφή και κατηγοριοποίηση των λαθών με βάση τη φύση 

τους ή τη διαδικασία παραγωγής τους. 

 Καταγραφή των τελικών συμπερασμάτων της ανάλυσης και διατύπωση 

προτάσεων για την υποστήριξη του μαθητή. (σ. 261) 

Επομένως, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των λαθών προϋποθέτει τόσο 

την εξατομίκευση της διδασκαλίας, σύμφωνα με τις μαθησιακές ανάγκες των 

μαθητών, όσο και την εξειδίκευσή της, ανάλογα με το είδος και τη συχνότητα 

εμφάνισης των λαθών. Για να καταστεί, ωστόσο, δυνατή αυτή η εξειδίκευση 

απαιτείται όχι μόνο η αναγνώριση των διάφορων λαθών, αλλά και η ταξινόμησή 

τους, η οποία μπορεί να γίνει με βάση κατηγορίες που διαμορφώνει ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός, καθώς και σύμφωνα με έτοιμα ταξινομικά συστήματα γενικού 

χαρακτήρα ή εξειδικευμένα κατά γνωστικό αντικείμενο (π.χ. κατηγορίες 
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αναγνωστικών λαθών, λαθών κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων 

κτλ.) (Αγαλιώτης, 2012· Κασσωτάκης & Βάμβουκα, 2007· Φραντζή, 2001). 

Όσον αφορά το πεδίο της ανάγνωσης, η ποιοτική ανάλυση αναγνωστικών 

λαθών αξιοποιείται από ερευνητές και εκπαιδευτικούς για την ανίχνευση των 

γνωστικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές κατά την αναγνωστική 

διαδικασία και, κατόπιν, για το σχεδιασμό ειδικών παρεμβατικών προγραμμάτων 

για την άρση ενδεχόμενων σχετικών δυσκολιών τους (Goodman & Goodman, 

1994).  
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1.3. Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

1.3.1. Βασικές Έννοιες της Επιχειρηματολογίας 

Ο επιχειρηματολογικός λόγος επιτελεί πολλαπλές λειτουργίες σε ποικίλες 

εκφάνσεις της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Ως επιδιωκόμενο λειτουργικό 

αποτέλεσμά του ορίζεται η πειθώ, δηλαδή η εμπρόθετη ανθρώπινη επικοινωνία 

κατά την οποία επιδιώκεται ο επηρεασμός των νοητικών αναπαραστάσεων ενός 

άλλου ατόμου, μέσω της μεταβολής των πεποιθήσεων, αξιών ή στάσεών του 

(Εγγλέζου, 2011).  

Σύμφωνα με την Πραγματο-διαλεκτική θεωρία, η επιχειρηματολογία 

(argumentation) συνιστά επικοινωνιακό φαινόμενο, στο πλαίσιο του οποίου δύο 

ή περισσότεροι συνομιλητές εμπλέκονται σε μία συντονισμένη λεκτική 

αλληλεπίδραση, αποβλέποντας στην αποδοχή ή απόρριψη ενός επίμαχου 

ισχυρισμού (van Eemeren & Grootendorst, 2004, σσ. 52, 57· van Eemeren, 

Grootendorst, & Henkemans, 1996, σ. 277). Κατά συνέπεια, ο όρος αναφέρεται 

τόσο στη διαδικασία της πειθούς όσο και στο προϊόν-αποτέλεσμά της 

(Παγκουρέλια, 2013). Πιο συγκεκριμένα, οι εισηγητές της θεωρίας ορίζουν τον 

επιχειρηματολογικό λόγο ως «λεκτική, κοινωνική και ορθολογική 

δραστηριότητα που έχει ως στόχο να πείσει έναν λογικό κριτή για το βάσιμο μιας 

θέσης, προκρίνοντας μία ή περισσότερες προτάσεις για την αιτιολόγησή της» 

(van Eemeren & Grootendorst, 2004, σ. 1). Προϋπόθεση για την έναρξη αυτής 

της δραστηριότητας αποτελεί η μη αυτόματη αποδοχή της υποστηριζόμενης 

θέσης, δηλαδή η αμφισβήτηση της εγκυρότητάς της από το συνομιλητή 

(Παγκουρέλια, 2013). Ως συμπλήρωση του ανωτέρω ορισμού, ο Πολίτης (2006) 
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αναφέρει ότι μέσω της επιχειρηματολογίας «προωθείται η αποδοχή: (α) μιας 

τοποθέτησης ως αληθούς (ή ψευδούς, αν επιζητείται η ανασκευή της αντίθετης 

θέσης), ή (β) της αξιολόγησης μιας άποψης ως επιθυμητής/ανεπιθύμητης, με 

απώτερο σκοπό τη μεταβολή της γνώμης, της συναισθηματικής στάσης και της 

συμπεριφοράς του δέκτη σχετικά με το αμφιλεγόμενο ζήτημα». 

 Κατά τον Fulkerson (1996), ως επιχειρηματολογικός λόγος νοείται τόσο ο 

εσωτερικός διάλογος του συγγραφέα -κατά τη σύνθεση ενός 

επιχειρηματολογικού κειμένου- πριν καταλήξει με τη διατύπωση ενός 

συμπεράσματος όσο και η διαδικασία λεκτικής αλληλεπίδρασης μιας ομάδας 

αντίπαλων συνομιλητών, οι οποίοι παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους 

προκειμένου να επιλυθεί η διάσταση απόψεων. Χάρη, λοιπόν, στη χρήση 

επιχειρημάτων και την εκατέρωθεν συναίνεση των συνδιαλεγόμενων, 

επιτυγχάνεται η αποσαφήνιση απόψεων, καθώς και η επίλυση προβληματικών 

καταστάσεων (Εγγλέζου, 2011). 

 Το επιχείρημα συντίθεται από μία θέση (claim) ή συμπέρασμα (conclusion) 

και έναν υποστηρικτικό λόγο/αιτία (supporting reason) ή προκείμενη (premise), 

που παρέχεται για την υπεράσπισή της/του (Voss & Means, 1991, σ. 2). 

Αντιθέτως, δε νοείται επιχείρημα χωρίς τουλάχιστον μία προκείμενη και μία 

θέση. Επομένως, μόλις ο ομιλητής/συγγραφέας προβεί στη διατύπωση ενός 

ισχυρισμού, κατόπιν προβάλλει ένα δεύτερο ισχυρισμό για την τεκμηρίωση του 

πρώτου (Fulkerson, 1996). Για το χαρακτηρισμό μιας γλωσσικής έκφρασης ως 

θέσης, προϋποτίθεται η στράτευση υπέρ ή κατά του υπό συζήτηση θέματος, 

αφού η ανάπτυξη επιχειρηματολογίας στοχεύει στην ενίσχυση ή ανατροπή μιας 

τοποθέτησης (Παγκουρέλια, 2013). 
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 Αναπόσπαστα στοιχεία της διαδικασίας της πειθούς συνιστούν ο 

στοχασμός και η ανασκευή των επιχειρημάτων της αντίθετης πλευράς. Συνεπώς, 

για τη δικαιολόγηση ή την ανατροπή μιας θέσης, κρίνεται, αντίστοιχα, αναγκαία 

η εύρεση και παράθεση επιχειρημάτων ή αντεπιχειρημάτων. Τα αντεπιχειρήματα 

χρησιμοποιούνται ως αποδεικτική στήριξη του αντίθετου συμπεράσματος, ενώ η 

παρουσία τους επηρεάζει ουσιαστικά την αξιολόγηση των επιχειρημάτων (Voss & 

Means, 1991). Τα ευρήματα των Voss & Means (1991, σ. 8) καταδεικνύουν ότι 

ακόμη και ένα αδύναμο αντεπιχείρημα ελαττώνει σημαντικά την ισχύ ενός 

ισχυρού επιχειρήματος. Αντίθετα, ένα αδύναμο επιχείρημα θεωρείται ισχυρότερο 

όταν παρουσιάζεται μαζί με ένα αδύναμο αντεπιχείρημα. 

 Τέλος, στενά συνυφασμένη με την αντεπιχειρηματολογία είναι η έννοια 

της ανασκευής, η οποία αναπτύσσεται με αφορμή την προβολή ενός (ή 

περισσότερων) αντεπιχειρήματος, ικανού να κλονίσει την εγκυρότητα κάποιου 

επιχειρήματος του ομιλητή και, αποσκοπεί να αντικρούσει τη θέση ενός 

αντιπάλου (Εγγλέζου, 2011). 
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1.3.2. Είδη Επιχειρηματολογίας ως προς τη Δομή 

Το ζήτημα της οργάνωσης του επιχειρηματολογικού λόγου βρίσκεται στο 

επίκεντρο των σύγχρονων θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων ανάλυσης 

των επιχειρημάτων. Η επίγνωση της δομής της επιχειρηματολογίας αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της, ενώ συμβάλλει στη βαθύτερη 

κατανόηση της διαδικασίας δικαιολόγησης μιας θέσης. Για τη σφαιρική κρίση της 

ποιότητας ενός σύνθετου επιχειρήματος, απαιτείται όχι μόνο η διάκριση των 

μεμονωμένων επιχειρημάτων, αλλά και ο σχηματισμός μιας ξεκάθαρης εικόνας 

των μεταξύ τους σχέσεων. 

 Παρά τη φαινομενική ταύτιση στην ορολογία των προτεινόμενων 

τυπολογιών, η προσεκτικότερη μελέτη της βιβλιογραφίας αναδεικνύει τις 

ποικίλες διαφορές των επιστημόνων ως προς τη διάκριση των ειδών 

επιχειρηματολογίας. Συχνά γίνεται χρήση της ίδιας ορολογίας σε 

κατηγοριοποιήσεις που διαφέρουν σε κρίσιμα σημεία, ενώ το πλήθος 

διαφορετικών χαρακτηρισμών των δομών αντικατοπτρίζει θεμελιώδεις διαφορές 

στην προσέγγιση του επιχειρηματολογικού φαινομένου (Snoeck Henkemans, 

2000). Κατά την Snoeck Henkemans (2000, σ. 448) οι διάφορες θεωρητικές 

προσεγγίσεις υπάγονται σε δύο κυρίαρχα ρεύματα: (α) το δομικό ή λογικό 

(structural ή logical), το οποίο εξετάζει αποκλειστικά τα δομικά στοιχεία των 

επιχειρημάτων, όπως αυτά εκδηλώνονται στο προϊόν της συλλογιστικής 

διαδικασίας και, (β) το λειτουργικό ή διαλεκτικό (functional ή dialectical), το 

οποίο δίνει έμφαση στη διαδικασία από την οποία προκύπτουν οι ποικίλες δομές, 

καθώς και στις λειτουργίες που επιτελούν σε αυτήν. 
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 Μία τυπολογία που προσεγγίζει τον επιχειρηματολογικό λόγο από τη 

σκοπιά της λειτουργικής θεώρησης είναι αυτή των van Eemeren και Grootendorst 

(1989). Η εξέταση της δομής των επιχειρημάτων εντάσσεται στο πλαίσιο μιας 

«διαλεκτικής κατάστασης» (dialectical situation), στην οποία ο εισηγητής 

αναπτύσσει ένα επιχείρημα σε απάντηση των ερωτήσεων αμφισβήτησης του 

συνομιλητή του (Snoeck Henkemans, 2000, σ. 462). Συγκεκριμένα, οι εν λόγω 

θεωρητικοί διακρίνουν τέσσερα είδη δομών επιχειρηματολογίας: (α) την απλή 

(simple), (β) την πολλαπλή (multiple), (γ) τη συμπλεκτική (coordinate) και (δ) 

την υποτακτική (subordinate), από τα οποία, τα τρία τελευταία αντιστοιχούν στα 

τρία κυριότερα συλλογιστικά πρότυπα της λογικής προσέγγισης: (α) τη 

συγκλίνουσα συλλογιστική (convergent reasoning), (β) τη συνδετική (linked) και 

(γ) τη σειριακή (serial) (Snoeck Henkemans, 2000, σ. 447). Πιο αναλυτικά: 

 Η απλή επιχειρηματολογία (βλ. Σχήμα 1) συνιστά τη βασική δομή του 

επιχειρηματολογικού λόγου. Διατυπώνεται με απόλυτα σαφή τρόπο και 

αποτελείται από δύο δηλώσεις, εκ των οποίων η μία εκφράζει την κύρια 

τοποθέτηση του εισηγητή, ενώ η άλλη (λόγος/αιτία) επιστρατεύεται για τη 

δικαιολόγηση ή την ανασκευή της (van Eemeren & Grootendorst, 1989, σ. 14). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1. Απλή επιχειρηματολογία. 
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Η πολλαπλή επιχειρηματολογία (βλ. Σχήμα 2) απαρτίζεται από έναν 

αριθμό ανεξάρτητων απλών επιχειρημάτων, τα οποία παρατίθενται για την 

υπεράσπιση της ίδιας θέσης. Μέσω της παρουσίασης πολλαπλών επιχειρημάτων, 

ισχυροποιείται η τοποθέτηση του ομιλητή/συγγραφέα, γεγονός που καθιστά πιο 

πιθανή την αποδοχή της από τον ακροατή/αναγνώστη, αφού συμβάλλει στην 

εξάλειψη τυχόν αμφιβολιών του (van Eemeren & Grootendorst, 1992, σ. 74). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η συμπλεκτική επιχειρηματολογία (βλ. Σχήμα 3) συντίθεται από μία 

σειρά απλών επιχειρημάτων, τα οποία (όπως και στην πολλαπλή 

επιχειρηματολογία) αναφέρονται στην ίδια θέση, αλλά παρέχουν επαρκή 

αποδεικτική στήριξη μόνο από κοινού. Συνεπώς, πολλαπλή επιχειρηματολογία 

μπορεί να θεωρηθεί ένα σύνολο ανεξάρτητων απλών επιχειρημάτων, ενώ 

συμπλεκτική ένας συνδυασμός αλληλεξαρτώμενων απλών επιχειρημάτων (van 

Eemeren & Grootendorst, 1989, σ. 15). Το παρακάτω Σχήμα αναπαριστά μία 

συμπλεκτική επιχειρηματολογία, επειδή κανένας δεν πρόκειται να πιστέψει ότι το 

ολλανδικό Ταχυδρομικό Δίκτυο λειτουργεί άψογα βασιζόμενος μόνο στο γεγονός 

Σχήμα 2. Πολλαπλή επιχειρηματολογία. 
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ότι τα γράμματα παραδίδονται στη σωστή διεύθυνση. Είναι ο συνδυασμός των 

παρουσιαζόμενων δεδομένων που επαληθεύει την εγκυρότητα του ισχυρισμού. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η υποτακτική επιχειρηματολογία (βλ. Σχήμα 4) περιλαμβάνει έναν αριθμό 

απλών επιχειρημάτων, που (όπως και στη συμπλεκτική επιχειρηματολογία) μόνο 

από κοινού δικαιολογούν επαρκώς την αρχική τοποθέτηση, αλλά δεν 

αναφέρονται όλα απευθείας σε αυτήν. Μόνο το πρώτο επιχείρημα στηρίζει άμεσα 

τη θέση, το οποίο με τη σειρά του δικαιολογείται από ένα δεύτερο και ούτω 

καθεξής. Η συγκεκριμένη επιχειρηματολογική μορφή προκύπτει όταν το πρώτο 

επιχείρημα θεωρείται αμφίβολο ή εικάζεται ότι θα αμφισβητηθεί (van Eemeren & 

Grootendorst, 1989, σσ. 15-16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήμα 3. Συμπλεκτική επιχειρηματολογία (van Eemeren & Grootendorst, 1992, σ. 77). 

 

Σχήμα 4. Υποτακτική επιχειρηματολογία. 
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Φυσικά, ένα σύνθετο επιχείρημα μπορεί να συνδυάζει όλα τα 

προαναφερθέντα είδη δομών. Παραδείγματος χάρη (βλ. Σχήμα 5): 

 Ο Φίλιππος είναι εντελώς κακομαθημένος. Η γυναίκα του δεν του χαλάει 

χατίρι. Για να μην αναφέρω ότι είναι μοναχοπαίδι, τα οποία ως επί το 

πλείστον είναι κακομαθημένα, επειδή οι γονείς νιώθουν ενοχές που δεν 

έχουν ένα αδερφάκι να παίζουν και, προσπαθούν να επανορθώσουν 

ενδίδοντας σε όλα τους τα καπρίτσια. (van Eemeren & Grootendorst, 

1989, σ. 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Λόγω της ορολογικής αμφισημίας και των προβλημάτων ανάλυσης, 

ορισμένοι συγγραφείς αμφισβητούν τη σημαντικότητα της διάκρισης των 

ποικίλων δομών επιχειρηματολογίας, υποστηρίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις 

καθίσταται, πρακτικά, τόσο δύσκολη που είναι προτιμότερο να μην επιδιώκεται 

καν (Snoeck Henkemans, 2000). Παρόλα αυτά, οι μαθητές μπορούν να 

 
Σχήμα 5. Σύνθετη επιχειρηματολογία. 
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αποκτήσουν σταδιακά γνώση των παραπάνω δομών και, να συνειδητοποιήσουν 

ότι μία θέση δικαιολογείται άλλοτε με ένα και άλλοτε με περισσότερα, 

ανεξάρτητα ή αλληλεξαρτώμενα, επιχειρήματα, μέσα από πολλαπλές εμπειρίες 

διαλεκτικής αλληλεπίδρασης με το δάσκαλο και τους συμμαθητές τους 

(Εγγλέζου, 2011). 

 

1.3.3. Τα Επιχειρηματολογικά Κείμενα 

Η γραπτή επιχειρηματολογία αναγνωρίζεται, στη διεθνή βιβλιογραφία, από την 

πλειοψηφία των κειμενικών ταξινομιών ως διακριτό κειμενικό είδος. Σύμφωνα με 

τους de Beaugrande και Dressler (1981, σ. 184), επιχειρηματολογικά είναι τα 

κείμενα που «προωθούν την αποδοχή ή την αξιολόγηση συγκεκριμένων 

πεποιθήσεων/ιδεών ως αληθών ή ψευδών, θετικών ή αρνητικών». Ο Kinneavy 

(1971), λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς του λόγου, διακρίνει τον 

επιχειρηματολογικό κειμενικό τύπο (persuasive text type) από την αφήγηση 

(narration), την περιγραφή (description) και την έκθεση (exposition), καθώς, σε 

αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη, αποβλέπει στον επηρεασμό της γνώμης, της 

συμπεριφοράς ή της συναισθηματικής στάσης του αναγνώστη. 

Ο γραπτός επιχειρηματολογικός λόγος αποτελεί έκφανση της μη 

μυθοπλαστικής ή μη-αφηγηματικής (non-fiction) γραφής (Γεωργακοπούλου & 

Γούτσος, 1999). Ο Martin (1985) τον προσδιορίζει ως έκθεση (exposition) και τον 

κατατάσσει στο είδος της τεκμηριωμένης ή συμβαντολογικής (factual) γραφής. Ο 

ίδιος θεωρητικός διαιρεί τα επιχειρηματολογικά κείμενα σε: (α) αναλυτικά 

(analytical), τα οποία επιδιώκουν -με λογικά επιχειρήματα- να πείσουν τον 

αναγνώστη για την ορθότητα μιας θέσης και, (β) τελεστικά (hortatory), στόχος 
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των οποίων είναι η παρακίνηση του αναγνώστη σε συγκεκριμένη δράση ή 

πρακτική στάση, μέσω της επίκλησης στη λογική και το συναίσθημα (Martin, 

1989). 

Η πληθώρα των ανωτέρω ορισμών, διαφοροποιήσεων και ταξινομήσεων 

αναδεικνύει το πρόβλημα σαφούς προσδιορισμού του τύπου γραπτής 

επιχειρηματολογίας που καλούνται να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, αλλά και του τύπου που τίθεται υπό εξέταση στις διάφορες έρευνες 

(Εγγλέζου, 2011). 

Στα επιχειρηματολογικά κείμενα, οι διάφορες λεκτικές εκφορές αποκτούν 

τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά ως μέρη του κειμένου στο οποίο 

εντάσσονται· ανάλογα, δηλαδή, με το ρόλο που επιτελούν όσον αφορά (α) τη 

διάρθρωση των επιμέρους δομικών στοιχείων και (β) την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου επικοινωνιακού σκοπού. Χάρη στην προαναφερθείσα ιδιότητα της 

επιχειρηματολογικής ακολουθίας, καθίσταται δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των 

συστατικών μερών για την επέκταση του κειμένου, καθώς ένα συμπέρασμα 

μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια ως υποστηρικτικός λόγος για ένα άλλο 

συμπέρασμα (Adam, 1999). Ορισμένα εκτενή επιχειρηματολογικά κείμενα 

περιλαμβάνουν, εκτός από την τοποθέτηση του συγγραφέα και, προεπισκόπηση 

(preview) των χρησιμοποιούμενων επιχειρημάτων, προκαθορίζοντας, μάλιστα, 

και τη σειρά παρουσίασής τους. Η ενσωμάτωση προεπισκόπησης στο κείμενο 

χρησιμεύει τόσο για την οργάνωση του λόγου του γράφοντα όσο και στην 

προϊδέαση των αναγνωστών για τα ακόλουθα υποστηρικτικά στοιχεία (Knapp & 

Watkins, 2005, σ. 193). Τέλος, η ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας μπορεί να 
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είναι προοδευτική, κινούμενη από τα δεδομένα στο συμπέρασμα ή να ακολουθεί 

την αντίστροφη πορεία (αναδρομική) (Adam, 1999, σ. 180). 

Εξέχουσα μορφή επιχειρηματολογικής γραφής συνιστά το 

επιχειρηματολογικό δοκίμιο (argumentative essay), κυρίαρχος 

πραγματολογικός στόχος του οποίου είναι να πείσει τον αναγνώστη για την 

ορθότητα μιας θέσης σε ένα επίμαχο ζήτημα (Εγγλέζου, 2011). Η επιλογή 

θεμάτων που εγείρουν αντιμαχόμενες τοποθετήσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και συμβάλλει στην παραγωγή 

κατάλληλων επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων (Golder & Coirier, 1996). 

Λαμβάνοντας ως αφετηρία μία «διαφωνία» (dissensus), ο συγγραφέας επιχειρεί 

την εξασφάλιση «ομοφωνίας» (consensus), ανασκευάζοντας την αντίθετη θέση 

του αναγνώστη (Eggs, όπ. αν. στην Εγγλέζου, 2011). Συνεπώς, πέρα από τη 

στήριξη της άποψής του, καλείται να εισαγάγει στο λόγο του και να αντικρούσει 

τα αντίθετα επιχειρήματα. Έτσι, επιτυγχάνεται η αποφυγή του «τόπου των 

προσωπικών προκαταλήψεων» (locus of my-side bias) (Wolfe & Britt, 2007, σσ. 

4-5), δηλαδή αμερόληπτη επιχειρηματολογία (unbiased argumetation) (Leitão, 

2003, σ. 274). 

Σύμφωνα με τον Fulkerson (1996), ο επιχειρηματολογικός λόγος 

εμπεριέχεται στα περισσότερα είδη κειμένων (π.χ. αφηγηματικά, περιγραφικά, 

πραγματολογικά, συμβουλευτικά κείμενα, δοκίμια, κείμενα διαφημίσεων, 

βιβλιοκριτικές, συστατικές επιστολές, αξιολογήσεις), όταν σε αυτά εκφράζονται 

γνώμες, απόψεις και λόγοι υπέρ ή κατά μιας θέσης. Επομένως, κάθε κείμενο που 

συντάσσεται με στόχο να πείσει τους αναγνώστες –τόσο με λογικά επιχειρήματα 
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όσο και με στρατηγικές που αξιοποιούν πεποιθήσεις, αξίες και συναισθήματα- 

συνιστά δείγμα επιχειρηματολογικής γραφής (Εγγλέζου, 2011). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνθεση συνεκτικών επιχειρηματολογικών 

κειμένων αποτελεί η επιδέξια χρήση -σε επίπεδο μακροδομής, αλλά και 

μικροδομής (Chaudron & Richards, 1986)- των εξής ειδών συνδετικών στοιχείων 

ή δεικτών λόγου (discourse markers) (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999, σσ. 

127-130): (α) αιτιολογικών και τελικών συνδετικών στοιχείων (επειδή, για να), 

τα οποία εισάγουν τη δικαιολόγηση των τοποθετήσεων, (β) αντιθετικών (όμως, 

αλλά), τα οποία εκφράζουν την αντίθεση μεταξύ δύο απόψεων, (γ) 

παραχωρητικών (παρόλα αυτά, μολονότι, αν και), που εκφράζουν την 

αναγνώριση διαφορετικών θέσεων (βλ. παράδειγμα i) και γεφυρώνουν τις 

αντιθέσεις αντιμαχόμενων επιχειρημάτων (βλ. ii), και (δ) συμπερασματικών 

(άρα, επομένως), που εισάγουν τη διατύπωση ρητών συμπερασμάτων (Εγγλέζου, 

2011). 

i. Παρόλο που το τρέξιμο είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος βελτίωσης της φυσικής 

κατάστασης, μεγάλος αριθμός ανθρώπων προτιμάει την κολύμβηση. 

ii. Παρόλο που το παίξιμο ηλεκτρονικών συμβάλλει στην ανάπτυξη ορισμένων 

δεξιοτήτων, η συνεχής ενασχόληση με τέτοιου είδους παιχνίδια θα μπορούσε 

να έχει αρνητικές επιδράσεις στα παιδιά. 

Πέρα από τους συνδέσμους (επειδή, γιατί, αλλά, λοιπόν), ως δείκτες 

λόγου χαρακτηρίζονται, επίσης, επιρρήματα (έτσι, βέβαια, φυσικά, αντίθετα, 

πάντως, συνεπώς, τελικά), επιρρηματικές φράσεις (κατά τη γνώμη μου, κατά 

κοινή ομολογία, κατά τις ενδείξεις, τέλος πάντων), παρενθετικές φράσεις (να 

πούμε, ξέρω εγώ, και που λες) και μεταγλωσσικές εκφράσεις (με άλλα λόγια, 
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κατ' αυτή την έννοια), που συναντώνται συνήθως στην αρχή των προτάσεων και 

διασαφηνίζουν τις δομικές και νοηματικές σχέσεις του κειμένου (Schiffrin, 1987). 

Κατά συνέπεια, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι υπαγορεύουν τον τρόπο 

ερμηνείας του, συμβάλλοντας, έτσι, στην ευκολότερη πρόσληψη και εις βάθος 

κατανόηση του κειμένου από το δέκτη (Caron, 1987), όπως επίσης και στην 

παραγωγή πειστικών επιχειρημάτων (Azar, 1999). 

Οι μεταγλωσσικές εκφράσεις καθιστούν πιο εμφανή την ταυτότητα του 

συγγραφέα στο κείμενο (Golder & Coirier, 1996) και ευκολότερη την 

πραγμάτευση των τοποθετήσεών του (Golder, 1992), ενώ λειτουργούν ως 

επιχειρηματολογικοί δείκτες, παρέχοντας στον αναγνώστη πληροφορίες για την 

οργάνωση, ερμηνεία και αξιολόγηση της επιχειρηματολογίας (Vande Copple, 

1985). Συχνά λειτουργούν ως δείκτες τροπικότητας (modality), καθώς 

φανερώνουν το «βαθμό δέσμευσης» του ομιλητή, δηλαδή το βαθμό βεβαιότητας 

ή αμφιβολίας του γράφοντα ως προς την ισχύ των παρουσιαζόμενων απόψεων 

(Snoeck Henkemans, 1992, σσ. 113-116). Η «αξία» ή, αλλιώς, ο βαθμός 

τροπικότητας (degree of modality) των δεικτών μπορεί να είναι χαμηλός, μεσαίος 

ή υψηλός και, να δηλώνει, αντίστοιχα, το «πιθανό» (ή «αβέβαιο»), το «δυνατό» ή 

το «βέβαιο» (Ηübler, 1983). Τέλος, τροπικότητα εκφράζουν και άλλες 

γραμματικές μορφές, όπως ουσιαστικά (πιθανότητα, ενδοιασμός), βοηθητικά 

ρήματα [μπορεί (να), πρέπει (να)], επίθετα (πιθανός –η –ό, σίγουρος, -η -ο) και 

επιρρήματα (οπωσδήποτε, πιθανόν) (Παγκουρέλια, 2013). 

Στα γραμματικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματολογικού είδους 

συγκαταλέγονται η επανειλημμένη χρήση ρημάτων σκέψης/κρίσης (θεωρώ, 

νομίζω, αμφιβάλλω), απρόσωπης παθητικής σύνταξης, η οποία προσδίδει 
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«πειστικό» ουδέτερο ύφος και, ονοματοποιήσεων (nominalizations) (δηλ. 

μετατροπή της ρηματικής σύνταξης σε ονοματική). Η χρήση της παθητικής φωνής 

και οι συχνές ονοματοποιήσεις καθιστούν πιο αντικειμενική την έκθεση των 

επιχειρημάτων και, κατ' επέκταση, «πιο επιχειρηματολογικό» το κείμενο. Ακόμη, 

σύνηθες φαινόμενο συνιστά η διατύπωση ρητορικών ερωτήσεων, ενώ χάρη στη 

χρήση του γ' ρηματικού προσώπου, το κείμενο γίνεται λιγότερο προφορικό, 

περισσότερο αντικειμενικό και δυσκολότερα ανατρέψιμο, αφού δεν 

παρουσιάζεται ως καταγραφή των θέσεων ενός μόνο ατόμου (Αρχάκης, 2005· 

Knapp & Watkins, 2005). 

Η συγγραφή ενός επιχειρηματολογικού κειμένου είναι μία ιδιαίτερα 

απαιτητική διαδικασία, όχι μόνο για λόγους κατάλληλης διαχείρισης των 

γλωσσικών επιλογών, αλλά, κυρίως, επειδή η αποδοχή της υποστηριζόμενης 

άποψης εξαρτάται από τις προσωπικές πεποιθήσεις, τη λογική, τις γνώσεις και 

τις προσδοκίες του κάθε αναγνώστη (Παγκουρέλια, 2013). 

 

1.3.4. Η Δομή των Επιχειρηματολογικών Κειμένων 

Ο ορισμός της δομής των κειμενικών ειδών αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας 

μεταξύ των κειμενολόγων, γεγονός που αποδίδεται τόσο στις πολιτισμικές 

διαφορές των ατόμων όσο και στην πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία των 

κειμένων εν γένει (Παπαδοπούλου, 2009). Στα τυπικά σχήματα δομής (formal 

schemata) εμπεριέχονται πληροφορίες αναφορικά με την οργάνωση, τα ρητορικά 

στοιχεία και το ύφος κάθε κειμενικού είδους (Swales, 1990, σ. 86). 

Στο επιχειρηματολογικό κειμενικό είδος (argumentative genre) εντάσσεται 

ένα σύνολο δομών, τις οποίες αποκτούν τα άτομα μέσω της εμπειρίας. Από το 
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συνδυασμό των διαφόρων δομών και εξαιτίας του εκάστοτε επικοινωνιακού 

πλαισίου και σκοπού προκύπτουν διαφορετικοί τύποι επιχειρηματολογικών 

κειμένων (Παπαδοπούλου, 2009). Στη σχετική βιβλιογραφία εντοπίζεται μία 

πληθώρα τυπικών σχημάτων του επιχειρηματολογικού είδους. Σύμφωνα με τη 

Hatch (1992), η ποικιλομορφία αυτή οφείλεται σε πολιτισμικές διαφορές σχετικά 

με τον τρόπο συγγραφής ενός επιχειρηματολογικού κειμένου. Η ίδια κάνει λόγο 

για μία «κλασική» δομή –παραλλαγές της οποίας συναντώνται και σε άλλους 

ερευνητές (βλ. Kirszner & Mandell, 1992· Smalley, Ruetten & Kozyrev, 2000)- 

που συνίσταται από τα ακόλουθα συστατικά: (α) εισαγωγή, (β) επεξήγηση του 

υπό εξέταση θέματος, (γ) γενική περιγραφή του επιχειρήματος, (δ) απόδειξη, (ε) 

ανασκευή και (στ) συμπέρασμα (Hatch, 1992, σ. 185). 

Ένα σχήμα δομής που αξιοποιείται συχνά από τους ερευνητές για τη 

δομική ανάλυση και σύνθεση επιχειρηματολογικών κειμένων, και υιοθετήθηκε 

από τον γράφοντα, είναι αυτό των Dardano και Trifone (όπ. αν. στην Εγγλέζου, 

2011, σσ. 137-138), το οποίο περιλαμβάνει τα εξής δομικά στοιχεία: 

1. Έκθεση ενός προβλήματος. 

 Π.χ. Είναι σωστό να φυλακίζουμε τα ζώα σε κλουβιά για τη δική μας 

ψυχαγωγία; 

Το συγκεκριμένο συστατικό της επιχειρηματολογίας είναι «πολυλειτουργικό», 

αφού εισάγει και καταδεικνύει τη συνάφεια του θέματος συζήτησης, δημιουργεί 

προσδοκίες στον αναγνώστη και, τον καθοδηγεί κατά την αναγνωστική 

διαδικασία (Evensen, 1992, σ. 4). 

2. Διατύπωση της θέσης του συγγραφέα για την επίλυση του 

προβλήματος. 
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 Π.χ. Θεωρώ ότι τα ζώα πρέπει να ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. 

3. Παρουσίαση λογικών, αξιακών, πραγματολογικών επιχειρημάτων για 

τη στήριξη της προτεινόμενης θέσης. 

 Π.χ. Η γνώμη μου αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στον ζωολογικό κήπο τα 

ζώα συχνά εξαναγκάζονται να ζουν σε μικρά και βρόμικα κλουβιά. 

4. Παρουσίαση μιας αντίθετης, με αυτή του συγγραφέα, άποψης για την 

επίλυση του προβλήματος. 

 Π.χ. Οι υπεύθυνοι των ζωολογικών κήπων υποστηρίζουν ότι τα πάρκα αυτά 

έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 

5. Ανασκευή των προβαλλόμενων αντεπιχειρημάτων μέσω της χρήσης 

κατάλληλων επιχειρημάτων. 

 Π.χ. Σήμερα οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν για τα άγρια ζώα και να 

παρακολουθήσουν πώς συμπεριφέρονται στο φυσικό τους περιβάλλον μέσω 

της τηλεόρασης και του διαδικτύου. 

6. Επεξεργασία των προτεινόμενων επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων 

και εξαγωγή ενός τελικού συμπεράσματος. 

 Π.χ. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αιχμαλωτίζουμε τα 

ζώα. 

Η ενσωμάτωση των τυπικών σχημάτων στη διδασκαλία του γλωσσικού 

μαθήματος, μέσω της παροχής πολλαπλών εμπειριών σχετικών με τη διάκριση 

και εφαρμογή των διαφόρων μορφών κειμένου, συμβάλλει στην ενεργοποίηση 

της υπάρχουσας άρρητης γνώσης των μαθητών για τα κειμενικά είδη και τη 

σταδιακή μετατροπή της σε ρητή γνώση (Martin, 1989). Η επίγνωση της ακριβούς 

δομής (executive structure) των επιχειρηματολογικών κειμένων προϋποθέτει την 
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εσωτερίκευση των κειμενικών συμβάσεων βάσει των οποίων οργανώνεται η 

μακροδομή (macrostructure) του είδους (Εγγλέζου, 2011). Ως αποτέλεσμα της 

μεταφοράς και εφαρμογής της γνώσης αυτής, επιτυγχάνεται η 

αποτελεσματικότερη κατανόηση και ανάκληση επιχειρηματολογικών κειμένων 

(Carrell, 1992· Larson κ.ά., 2004· Reznitskaya κ.ά., 2007). Χαρακτηριστικό είναι 

ότι πολλοί ερευνητές αποδίδουν τις δυσκολίες των μαθητών στην κατανόηση των 

συγκεκριμένων κειμένων στην αδυναμία τους να αναγνωρίσουν τη δομή τους 

και, όχι σε γνωστικούς περιορισμούς τους (Chambliss, 1995· Haria & Midgette, 

2014). 

 

1.3.5. Τα Επιχειρηματολογικά Σχήματα 

Η κατανόηση επιχειρημάτων εμπεριέχει ένα πλήθος αναγνωστικών και 

συλλογιστικών διαδικασιών υψηλού επιπέδου, η πιο θεμελιώδης από τις οποίες 

είναι η αναπαράσταση των βασικών επιχειρηματολογικών στοιχείων (Larson 

κ.ά., 2004). Με τον ίδιο περίπου τρόπο που χρησιμοποιείται το αφηγηματικό 

σχήμα για την κατανόηση ιστοριών (Mandler & Johnson, 1977· Trabasso & van 

den Broek, 1985), οι άνθρωποι κάνουν χρήση ενός επιχειρηματολογικού 

σχήματος (argument schema) για να κατανοήσουν ένα γραπτό επιχείρημα 

(Wolfe, Britt, & Butler, 2009). Η επίγνωση ενός επιχειρηματολογικού σχήματος 

μπορεί να καταστήσει εφικτή την ακριβή αναπαράσταση του μηνύματος που 

επιδιώκει να μεταφέρει ο συγγραφέας (Larson κ.ά., 2004). 

Σύμφωνα με τη θεωρία του επιχειρηματολογικού σχήματος (argument 

schema theory) (Reznitskaya & Anderson, 2002), η γνώση του 

επιχειρηματολογικού λόγου αποτυπώνεται σε δομές αφηρημένης γνώσης, οι 
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οποίες οργανώνονται κατά αντιστοιχία με τον τρόπο χρήσης της (van 

Merriënboer & Sweller, 2005). Μολονότι μπορεί να ακολουθούνται διαφορετικά 

επιχειρηματολογικά πρότυπα στους διάφορους τομείς (δηλ. ηθικός, 

επιστημονικός, νομικός) (Toulmin, 1958), ακόμη και αυτοί οι εξαρτημένοι πεδίου 

(field-dependent) κανόνες μπορούν να γενικευτούν σε μία πληθώρα πλαισίων. 

Συνεπώς, η επιχειρηματολογική γνώση μπορεί να ιδωθεί ως ένα σύνολο 

αμετάβλητων (field-invariant) και εξαρτημένων πεδίου κανόνων, άτυπων 

ευριστικών κανόνων (heuristics) και αρχών, που μαζί συνιστούν ένα 

επιχειρηματολογικό σχήμα (Reznitskaya & Anderson, 2008, σ. 178). 

Τα επιχειρηματολογικά σχήματα αποτελούν συμβατικούς τρόπους 

αναπαράστασης της σχέσης ανάμεσα στην άποψη που προβάλλεται και τα 

υποστηρικτικά στοιχεία που τη δικαιολογούν (Ferretti, Andrews-Weckerly, & 

Lewis, 2007), ενώ ενέχουν την κατανόηση της ρητορικής οργάνωσης των 

επιχειρημάτων, τις ιδιότητες, λειτουργίες και τους όρους χρήσης τους 

(Reznitskaya & Anderson, 2008). Ένα αναπτυγμένο επιχειρηματολογικό σχήμα 

περιλαμβάνει τη δήλωση μιας θέσης, δεδομένα ή υποστηρικτικούς λόγους, 

επικυρωτικές αρχές (warrants), στήριξη του συμπεράσματος, προσδιορισμούς, 

αντεπιχειρήματα και ανασκευές. Η τοποθέτηση κατέχει κυρίαρχη θέση σε αυτό, 

καθώς όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του επιχειρήματος παρέχονται είτε για τη 

στήριξη είτε για την αμφισβήτησή της (Larson κ.ά., 2004). Τα διαφορετικά 

στοιχεία του σχήματος συνδέονται μέσω ενός ερμηνευτικού πλαισίου που εξηγεί 

και αιτιολογεί τις υπάρχουσες μεταξύ τους σχέσεις (Mishra & Brewer, 2003). 

Η τυπολογία των επιχειρηματολογικών σχημάτων έχει αποτελέσει 

αντικείμενο μακρόχρονης μελέτης, αφού αρκετοί θεωρητικοί του χώρου της 
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επιχειρηματολογίας έχουν εισηγηθεί, κατά καιρούς, διαφορετικές 

κατηγοριοποιήσεις και υποκατηγοριοποιήσεις τους (βλ. ενδεικτικά Corbett & 

Connors, 1999· Fulkerson, 1996· Grennan, 1997· Schellens, 1985· van Eemeren & 

Grootendorst, 1992· Walton, 1996). Εξαιτίας της ευρύτητας του θέματος, 

θεωρούμε ότι η εκτενής παρουσίαση των ποικίλων προτεινόμενων τυπολογιών 

δεν εμπίπτει στις στοχεύσεις του παρόντος πονήματος. Για το λόγο αυτό, 

περιοριζόμαστε στη γενική περιγραφή ενός σχήματος, βασισμένοι στην 

αναπαράσταση του Wolfe και των συνεργατών του (2009) (βλ. Σχήμα 6), που 

επικεντρώνεται στην κατανόηση των γραπτών επιχειρημάτων. Σύμφωνα με τους 

εν λόγω ερευνητές, το επιχειρηματολογικό σχήμα είναι «ένα σύνολο προσδοκιών 

και ερωτημάτων που προκύπτουν κατά την ανάγνωση επιχειρηματολογικών 

κειμένων» (Wolfe κ.ά., 2009, σ. 185). Έτσι, η θέση δημιουργεί τρεις προσδοκίες 

ή «υποδοχές» στο σχήμα, η πλήρωση των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

τη βοήθεια του κειμένου: το θέμα (theme), την πλευρά (side) και την τοποθέτηση 

(predicate) (Britt, Kurby, Dandotkar, & Wolfe, 2008, σ. 54). Παραδείγματος 

χάρη, στη θέση «Η ομιλία στο κινητό κατά την οδήγηση πρέπει να απαγορευτεί», 

το θέμα αφορά την οδήγηση και την ομιλία στο τηλέφωνο, η πλευρά που 

εκπροσωπεί ο συγγραφέας τίθεται ενάντια στη συγκεκριμένη πρακτική και, η 

τοποθέτησή του είναι ότι πρέπει να απαγορευτεί. Αν ένας αναγνώστης «κλίνει» 

λιγότερο προς την προβαλλόμενη θέση, τότε το σχήμα τον ωθεί στην παραγωγή 

αντεπιχειρημάτων. Ωστόσο, λόγω της τάσης τους να ελαχιστοποιούν το γνωστικό 

φορτίο, οι αναγνώστες είναι πιθανότερο να πειστούν, αν ο συγγραφέας 

συμπληρώσει στο σχήμα την «υποδοχή» του αντεπιχειρήματος και, στη συνέχεια, 

εγκύψει επαρκώς σε αυτό. Επιπλέον, οι συγγραφείς που καταφέρνουν να 
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ανασκευάσουν τα αντεπιχειρήματα που παράγει ο αναγνώστης από μόνος του, 

είναι πιο πιθανό να ανταποκριθούν στα κριτήρια αποδοχής του (Wolfe κ.ά., 

2009, σ. 186). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έρευνα αναφορικά με τις σχηματικές δομές αναγνωρίζει τις σημαντικές 

επιδράσεις της επίγνωσης ενός σχήματος στην αντίληψη, την κατανόηση, τη 

μάθηση, τη συναγωγή συμπερασμάτων και την απομνημόνευση (Reznitskaya & 

Anderson, 2008). Η έννοια του σχήματος παρέχει ένα χρήσιμο πλαίσιο για τη 

σύλληψη της ανάπτυξης της προφορικής και, κυρίως, της γραπτής 

επιχειρηματολογίας. Τα γενικά, αμετάβλητα πεδίου χαρακτηριστικά του 

 

Σχήμα 6. Επιχειρηματολογικό σχήμα (Wolfe, Britt, & Butler, 2009, σ. 185). 
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καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του σε νέα πλαίσια ή, αλλιώς, τη μεταφορά της 

επιχειρηματολογικής γνώσης (Reznitskaya κ.ά., 2007). Η διδασκαλία και, κατ' 

επέκταση, η εσωτερίκευση των κυριότερων επιχειρηματολογικών σχημάτων 

βοηθά τα άτομα να αποδίδουν καλύτερα σε έργα που σχετίζονται με τον 

επιχειρηματολογικό λόγο, όπως, για παράδειγμα, στην κατανόηση των 

επιχειρημάτων των άλλων, την κριτική επιλογή ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές 

προτάσεις και τη στήριξη των απόψεών τους για ένα θέμα (Corbett & Connors, 

1999, σσ. 86-87· Reznitskaya κ.ά., 2007). Ο βαθμός πρόσκτησης ενός 

επιχειρηματολογικού σχήματος εξαρτάται από τον αριθμό, την ποικιλία και την 

ποιότητα των επιχειρηματολογικών εμπειριών του ατόμου (Reznitskaya κ.ά., 

2007). Τέλος, τόσο κατά την ανάγνωση όσο και κατά τη γραφή 

επιχειρηματολογικών κειμένων, τα άτομα πιθανότατα διαφέρουν ως προς το 

βαθμό χρήσης των σχημάτων, καθώς προτιμάται γενικά η καταβολή της 

ελάχιστης δυνατής γνωστικής προσπάθειας (Ericsson & Kintsch, 1995· Gigerenzar 

& Goldstein, 1996). 

 

1.3.6. Το Διαδικαστικό Επιχειρηματολογικό Μοντέλο του Toulmin 

Το 1958, στο έργο του "The Uses of Argument", ο βρετανός φιλόσοφος, 

παιδαγωγός και συγγραφέας Stephen E. Toulmin προτείνει μία τελείως 

διαφορετική προσέγγιση για την αναπαράσταση της υπερδομής του 

επιχειρηματολογικού λόγου (Freeman, 2011), η οποία συνιστά την πρώτη 

προσπάθεια σχηματικής απόδοσης της οργάνωσης των επιχειρημάτων 

(Παγκουρέλια, 2013). Το διαδικαστικό (procedural) επιχειρηματολογικό μοντέλο 

του Toulmin παρέχει τα τυπικά κριτήρια για την περιγραφή, ανάλυση, σύνθεση 
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και αξιολόγηση της επιχειρηματολογίας (Εγγλέζου, 2012· Hegelund & Kock, 

2003· Verheij, 2006) και, για το λόγο αυτό, αποτελεί διαχρονικά κύριο σημείο 

αναφοράς των περισσότερων εκπαιδευτικών ερευνητών που μελετούν τη δομή 

των επιχειρημάτων (Rapanta κ.ά., 2013). 

 Ο Toulmin πρωτοπορεί και διακρίνει έξι μη αλληλεπικαλυπτόμενες 

επιχειρηματολογικές λειτουργίες· έξι είδη στοιχείων που πιθανόν να 

εμπεριέχονται στα επιχειρήματα (Reznitskaya κ.ά., 2007). Το θεωρητικό σχήμα 

που εισηγείται είναι διαδικαστικό, καθώς καθορίζει τα στάδια που διέρχεται η 

επιχειρηματολογία, προκειμένου να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα 

(Εγγλέζου, 2011). Η επαρκής και αποδεκτή δικαιολόγηση (justification) μιας 

άποψης αναδεικνύεται σε πρωταρχικό σκοπό της και προσδιοριστικό παράγοντα 

της εγκυρότητάς της (Toulmin, 1958, σ. 12). 

Έτσι, λοιπόν, στο πρώτο στάδιο της επιχειρηματολογίας, ο 

ομιλητής/συγγραφέας προβαίνει στη διατύπωση μιας άποψης, που στην 

ορολογία του Toulmin λέγεται θέση (claim) και, αποτελεί, ουσιαστικά, το 

συμπέρασμα που επιδιώκει να δικαιολογήσει. 

Τα δεδομένα (data) είναι τα συγκεκριμένα γεγονότα που αξιοποιούνται 

για την υπεράσπιση της θέσης· τα κύρια μέσα πειθούς. 

Στο τρίτο στάδιο, μέσω της παροχής εγγυητών/επικυρωτικών αρχών 

(warrants) αιτιολογείται πώς τα δεδομένα σχετίζονται με τη θέση. Οι εγγυητές, οι 

οποίοι μπορεί να αναφέρονται σε κανόνες ή αρχές, συνιστούν κοινά αποδεκτή 

γνώση και λειτουργούν σαν γέφυρα ανάμεσα στα δεδομένα και τη θέση 

(Toulmin, 1958). Η ειδοποιός διαφορά τους από τα δεδομένα έγκειται στο 
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γεγονός ότι οι μεν στηρίζουν το επιχείρημα εμφανώς, ενώ τα δε με λανθάνοντα 

τρόπο (Pinto, 2006). 

Υπό ιδιαίτερες συνθήκες, οι εγγυητές μπορεί να μην δικαιολογούν τη 

θέση. Η ανασκευή (rebuttal) ανατρέπει τη θέση, προβάλλοντας τις συνθήκες 

εξαίρεσης (exception), στις οποίες μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση η ισχύς 

τους (Toulmin, 1958, σ.101). Είναι, στην ουσία, ένα αντεπιχείρημα και, ως εκ 

τούτου, ενδέχεται να περιλαμβάνει μερικά ή όλα τα στοιχεία ενός επιχειρήματος 

(Untereiner, 2013). 

Ένα συμπέρασμα δικαιολογείται σε διαφορετικό βαθμό με τη χρήση 

διαφορετικών εγγυητών (Freeman, 2011, σ. 11). Οι τροπικοί προσδιορισμοί 

(modal qualifiers) εκφράζουν τη στάση του ομιλητή αναφορικά με την ισχύ 

(πιθανότητα, βεβαιότητα, δυνατότητα) της σχέσης των δεδομένων με τους 

εγγυητές. 

Τέλος, η στήριξη (backing) του συμπεράσματος διασφαλίζεται με την 

προσφορά επιπρόσθετων θεωρητικών ή εμπειρικών δεδομένων, τα οποία 

καταδεικνύουν την εγκυρότητα των εγγυητών (Toulmin, 1958). Η άμεση αποδοχή 

ενός εγγυητή καθιστά μη αναγκαία την παροχή στήριξης, αφού η συζήτηση θα 

ήταν πρακτικά αδύνατη αν απαιτούνταν στήριξη για τον καθένα από αυτούς 

(Toulmin, 1958, σ. 106). 

Από τα έξι συστατικά στοιχεία του μοντέλου, τα τρία πρώτα (δηλ. θέση, 

δεδομένα, εγγυητές) αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του και συναντώνται σε κάθε 

επιχείρημα, ενώ τα υπόλοιπα τρία (δηλ. ανασκευή, τροπικοί προσδιορισμοί, 

στήριξη) μπορεί να απουσιάζουν. Η εγκυρότητα του επιχειρηματολογικού λόγου 

εξαρτάται άμεσα από τον εγγυητή (Rigotti & Morasso, 2010), καθώς επικυρώνει 
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τη μετάβαση από τα δεδομένα στη θέση, αιτιολογώντας παράλληλα γιατί 

συμβαίνει αυτό (Bermejo-Luque, 2004). 

Ο Toulmin απεικονίζει σε διάγραμμα τη δομή του επιχειρήματος, 

διατάσσοντας τα δομικά του στοιχεία ως εξής (βλ. Σχήμα 7): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικαλούμαστε τα δεδομένα (D) για να δικαιολογήσουμε τη θέση (C). Το 

βέλος υποδεικνύει αυτήν την αποδεικτική στήριξη. Ο εγγυητής (W) 

νομιμοποιεί το πέρασμα από τα δεδομένα στη θέση και, για αυτό, είναι 

προσκολλημένος στο βέλος. Η στήριξη (B) επιβεβαιώνει τον εγγυητή και, 

για αυτό, συνδέεται με αυτόν. Ο τροπικός προσδιορισμός (Q) μεταβάλλει 

τη θέση, εκφράζοντας την ισχύ με την οποία αυτή προβάλλεται και, για 

αυτό, γράφεται δίπλα της. Οι ανασκευές (R) δηλώνουν συνθήκες υπό τις 

οποίες ο εγγυητής αποδυναμώνεται και, συνεπώς, η ισχύς της θέσης 

ελαττώνεται· εξ ου και ενώνονται με τους προσδιορισμούς. (Freeman, 

2011, σ. 11) 

Σχήμα 7. Σχηματική απόδοση μοντέλου Toulmin (2003, σ. 96). 

D: δεδομένα, Q: τροπικός προσδιορισμός, C: θέση, W: εγγυητής, R: ανασκευή, 

B: στήριξη 

 

' 
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Το παρακάτω επιχείρημα συνιστά τυπικό παράδειγμα εφαρμογής του 

προτεινόμενου μοντέλου: 

Η αδερφή μου πήγε στον κινηματογράφο (D) και επομένως πρέπει να (Q) 

είναι χαρούμενη (C), αφού τρελαίνεται να παρακολουθεί ταινίες 

επιστημονικής φαντασίας (W). Κι αυτό, επειδή θέλει να γίνει σκηνοθέτης 

σαν τον Σπίλμπεργκ όταν μεγαλώσει (B). Θα επιστρέψει δυσαρεστημένη 

μόνο αν δεν καταφέρει να βρει εισιτήριο (R). (Εγγλέζου, 2011, σ. 75) 

 Ο Hitchcock (2010) αντιλαμβάνεται το μοντέλο ως ένα δυναμικό 

διαλεκτικό σύστημα. Κάθε συστατικό του απαντά σε μία ερώτηση αμφισβήτησης 

της θέσης που προκαλεί τον εισηγητή της να την υποστηρίξει. Οι Toulmin, Rieke, 

& Janik (1984, σσ. 25-27, 70) προτείνουν ένα σύνολο ερωτήσεων για την κριτική 

ανάλυση των επιχειρημάτων (βλ. Πίνακας 1): 

 

Πίνακας 1. Ερωτήσεις κριτικής ανάλυσης επιχειρήματος 

ΕΕρρώώττηησσηη  ΔΔοομμιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  
 

1. Ποια ακριβώς άποψη συνιστά το συμπέρασμα της 

    επιχειρηματολογίας; 

 

Θέση 

2. Σε ποια στοιχεία βασίζεται το επιχείρημα; Δεδομένα 

3. Πώς δικαιολογείται η μετάβαση από τα στοιχεία σε αυτή 

    τη θέση; 
Εγγυητές 

4. Είναι πράγματι ασφαλής και έγκυρη αυτή η μετάβαση; Στήριξη 

5. Πόσο ισχυρή είναι η θέση; Τροπικοί προσδιορισμοί 

6. Ποιες είναι οι περιπτώσεις ανατροπής του επιχειρήματος; Ανασκευή 

 

Στη βιβλιογραφία του χώρου της εκπαίδευσης, το σχήμα του Toulmin 

αποτελεί το πιο σύνηθες εργαλείο για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση του 
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επιχειρηματολογικού λόγου. Τα σαφώς προσδιορισμένα συστατικά του και η 

αμετάβλητη πεδίου οργάνωσή του το καθιστούν εύκολα εφαρμόσιμο σε ένα 

πλήθος θεμάτων συζήτησης (Εγγλέζου, 2011· Untereiner, 2013). Οι Van Dijk και 

Kintsch (1983) υποστηρίζουν ότι αποδίδει εύστοχα τόσο την τυπική δομή των 

γραπτών επιχειρημάτων, όσο και το ρητορικό σχήμα που χρησιμοποιούν οι 

αναγνώστες για να κατανοήσουν το επιχειρηματολογικό κείμενο. Η ευρεία 

αποδοχή και τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα του μοντέλου συνετέλεσαν 

καθοριστικά στην ενσωμάτωσή του ως θεωρητικού υπόβαθρου της παρούσας 

εργασίας. 

 

1.3.7. Το Μοντέλο Κατανόησης των Γραπτών Επιχειρημάτων της Chambliss 

Η Meyer και οι συνεργάτες της (Meyer & Freedle, 1984· Meyer & Rice, 1982· 

Meyer, Brandt, & Bluth, 1980) εισηγήθηκαν ένα μοντέλο κατανόησης, το οποίο, 

παρόλο που δεν αναφέρεται στα γραπτά επιχειρήματα αυτά καθαυτά, 

παρουσιάζει συγκεκριμένες στρατηγικές που εφαρμόζουν οι ικανοί αναγνώστες. 

Σύμφωνα με το εν λόγω μοντέλο, η επιτυχής ανάγνωση προϋποθέτει την 

ικανότητα αναγνώρισης των ρητορικών δομών ή σχημάτων (Meyer, 1985· van 

Dijk & Kintsch, 1983) βάσει των οποίων οι συγγραφείς οργανώνουν τα κείμενα. 

Ο αναγνώστης που έχει εντοπίσει κάποια από αυτές τις δομές, μπορεί να 

αναζητήσει τα συστατικά της μέρη και να συνθέσει με αυτά μία σύνοψη των πιο 

ουσιωδών στοιχείων του κειμένου, η οποία οργανώνεται παρόμοια με αυτό 

(Meyer κ.ά., 1980). 

 Η Chambliss (1995), συνδύασε το επιχειρηματολογικό μοντέλο του Toulmin 

(1958) με τις αντιλήψεις της Meyer (1985) και διεξήγαγε τρία πειράματα με 
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μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποσκοπώντας στην εμπειρική θεμελίωση 

ενός μοντέλου τριών σταδίων. Το μοντέλο κατανόησης της επιχειρηματολογίας 

της Chambliss αναπαριστά τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι επιτυχημένοι 

αναγνώστες για να συνάγουν το γενικό νόημα (gist) ενός μακροσκελούς γραπτού 

επιχειρήματος (Chambliss, 1995· Chambliss & Murphy, 2002). 

 Στο πρώτο στάδιό του, μόλις ο αναγνώστης αντιληφθεί την παρουσία του 

μοτίβου «άγνωστη θέση – οικεία δεδομένα - οικείος εγγυητής» στο κείμενο, 

χρησιμοποιεί ένα επιχειρηματολογικό σχήμα για να χαρακτηρίσει το κείμενο ως 

επιχειρηματολογικό (Chambliss, 1995). Ο Pollard (1982) εξηγεί ότι οι άνθρωποι 

μπορούν να κατανοήσουν ένα επιχείρημα, εφόσον ισχύει το προαναφερθέν 

τρίπτυχο, καθώς, σε περίπτωση που η θέση είναι οικεία, πιθανόν να μην 

αντιληφθούν την ύπαρξη επιχειρήματος. Επιπλέον, αν οι εγγυητές και τα 

δεδομένα είναι άγνωστα, ενδέχεται να βασιστούν στις προϋπάρχουσες γνώσεις 

τους, αντί να δομήσουν μία αναπαράσταση του παρουσιαζόμενου επιχειρήματος 

(Pollard, 1982). Οι ικανοί αναγνώστες γνωρίζουν το συγκεκριμένο σχήμα, ενώ 

είναι πιθανό να μπορούν να χρησιμοποιήσουν με αντίστοιχο τρόπο την 

επιχειρηματολογική δομή του Toulmin (Chambliss, 1995). 

 Στο δεύτερο στάδιο, ο αναγνώστης αναζητά και εντοπίζει στο κείμενο τη 

θέση και τα δεδομένα. Η αναζήτηση αυτή επηρεάζεται από δύο στοιχεία: (α) την 

παρουσία ή απουσία θέσης στο κείμενο και (β) τη δικαιολόγηση ή όχι της θέσης 

με συγκεκριμένα γεγονότα και παραδείγματα. Ακόμη, οι καλοί αναγνώστες έχουν 

την ικανότητα να διακρίνουν τα δεδομένα από τις γενικές πληροφορίες (non-

evidence). 
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 Τέλος, κατά το τρίτο στάδιο, ο αναγνώστης συγκροτεί μία νοητική 

αναπαράσταση του επιχειρήματος του συγγραφέα, στην οποία ο εγγυητής 

συνδέει τη θέση με τα δεδομένα. 

 Συνοπτικά, τα ερευνητικά αποτελέσματα της Chambliss (1995) 

καταδεικνύουν ότι οι αναγνώστες που κατανοούν με επιτυχία ένα 

επιχειρηματολογικό κείμενο, αναγνωρίζουν τη δομή του επιχειρήματος, 

εντοπίζουν τη θέση και τα δεδομένα και, χρησιμοποιώντας ένα 

επιχειρηματολογικό σχήμα και τους κειμενικούς δείκτες (text cues), συνθέτουν 

με αυτά (δηλ. τη θέση και τα δεδομένα) μία συνεκτική αναπαράσταση των πιο 

ουσιωδών στοιχείων του επιχειρήματος. 

 Το μοντέλο της Chambliss εφαρμόζει τη δομική ανάλυση, η οποία μπορεί 

να αξιοποιηθεί για τη μελέτη και αξιολόγηση των διαδικασιών αναγνωστικής 

κατανόησης των μαθητών στα διάφορα είδη επιχειρηματολογίας. Η δομική 

ανάλυση και η συγκρότηση του γενικού νοήματος συνιστούν καίρια στοιχεία σε 

παρεμβατικά προγράμματα για τη διδασκαλία του επιχειρηματολογικού λόγου 

(Haria, 2010· Haria & Midgette, 2014· Reznitskaya κ.ά., 2007· Tengberg & Olin-

Scheller, 2016). Τα παραπάνω, καθώς επίσης και το γεγονός ότι αποτελεί το 

μοναδικό μοντέλο που αναλύει την αναγνωστική κατανόηση στο 

επιχειρηματολογικό είδος, συνέβαλαν στην επιλογή του ως θεωρητικού πλαισίου 

για την κατασκευή του εργαλείου αξιολόγησης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας. 
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1.3.8. Οι Δυσκολίες των Μαθητών στην Κατανόηση Επιχειρηματολογικών 

Κειμένων 

 
Η υπάρχουσα έρευνα καταδεικνύει ότι η ικανότητα κριτικής ανάγνωσης ενός 

επιχειρηματολογικού κειμένου συνιστά σημαντικό εφόδιο όχι μόνο για την 

επιτυχία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τις ακαδημαϊκές εργασίες (π.χ., 

κριτική ανάλυση λόγιων κειμένων, δημόσιες συζητήσεις, ερευνητικές διατριβές), 

αλλά και για τη διά βίου μάθηση, τον εργασιακό χώρο και τη λήψη καθημερινών 

αποφάσεων (Knudson, 1994· Larson κ.ά., 2004). Παρά την ιδιαίτερη σημασία και 

την ευρύτατη χρήση της εν λόγω ικανότητας στη σύγχρονη κοινωνία, η 

κατανόηση εκτενών επιχειρημάτων θεωρείται ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο για 

τα παιδιά σχολικής ηλικίας (Chambliss, 1995). 

Οι ερευνητές ερμηνεύουν την παρατηρούμενη δυσκολία των μαθητών, 

αναφερόμενοι σε ένα πλήθος διαφορετικών παραγόντων. Η Chambliss (1995) 

υποστηρίζει ότι οι μαθητές έρχονται σπάνια σε επαφή με αναγνωστικό υλικό που 

περιέχει εκτεταμένη επιχειρηματολογία. Επιπλέον, το επιχειρηματολογικό 

κείμενο -παρόμοια με άλλες υποκατηγορίες του πραγματολογικού (expository) 

κειμενικού είδους- μπορεί να βρίθει άγνωστων πληροφοριών, καθώς επίσης και 

να περιλαμβάνει εξειδικευμένο λεξιλόγιο, δύσκολες έννοιες, σύνθετες 

συντακτικές δομές, συνδετικές λέξεις και κειμενικούς δείκτες (text cues). Πέρα 

από την ορθή διαχείριση των ανωτέρω, προϋποθέσεις για την κατανόησή του 

μπορεί να αποτελούν η επίγνωση του συγκειμένου ή η ύπαρξη κάποιου 

γνωστικού υποβάθρου (Hall, Sabey, & McClellan, 2005· Haria, 2010· Sáenz & 

Fuchs, 2002· Taylor & Samuels, 1983). Από δομικής άποψης, τα 

επιχειρηματολογικά θεωρούνται από τα πιο απαιτητικά κείμενα (Williams, 2005· 
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Wineburg, 1991). Τα παιδιά διαθέτουν ελλιπή γνώση του επιχειρηματολογικού 

σχήματος ή της δομής του συγκεκριμένου είδους (Crowhurst, 1987· Erftmier, όπ. 

αν. στην Knudson, 1992), ενώ δυσκολεύονται να αντιληφθούν τα δομικά του 

στοιχεία (Crowhurst, 1990). 

Η κατανόηση γραπτών επιχειρημάτων προϋποθέτει τη συντονισμένη 

διεκπεραίωση ενός συνόλου γνωστικών διαδικασιών, οι οποίες, σε συνδυασμό με 

την εγγενή πολυπλοκότητα του κειμενικού είδους, δυσχεραίνουν την επιτυχή 

κατανόησή τους από τους μαθητές. Προκειμένου να συλλάβει πλήρως το νόημα 

ενός επιχειρηματολογικού κειμένου, ο αναγνώστης πρέπει, αρχικά, να καταλάβει 

ότι το συγκεκριμένο κείμενο παρουσιάζει ένα επιχείρημα και, ότι ο συγγραφέας 

επιδιώκει να τον πείσει να ασπαστεί τις απόψεις του. Επίσης, επειδή ο γραπτός 

επιχειρηματολογικός λόγος εμφανίζεται συνήθως ενσωματωμένος σε άλλα είδη 

κειμένων (όπως το αφηγηματικό ή το πληροφοριακό), είναι καίριας σημασίας να 

γνωρίζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του (δηλ. θέση, υποστηρικτικοί λόγοι, 

κτλ.), ούτως ώστε να μπορεί να διακρίνει το επιχειρηματολογικό από τα 

υπόλοιπα είδη. Ακόμη, κρίνεται απαραίτητο οι αναγνώστες να προσεγγίζουν το 

κείμενο με αντικειμενικότητα και έχοντας επίγνωση των προσωπικών τους 

στάσεων και πεποιθήσεων σε σχέση με το εξεταζόμενο θέμα. Τέλος, καλούνται 

τόσο να κατανοήσουν τη σύνθετη επιχειρηματολογική δομή, το συγκείμενο και το 

περιεχόμενο του επιχειρήματος όσο και να αξιολογήσουν την παρουσιαζόμενη 

επιχειρηματολογία (δηλ. την άποψη του συγγραφέα, τις προκείμενες, κλπ.) και 

τις άλλες επικρατούσες τοποθετήσεις αναφορικά με το ζήτημα για την ορθότητα 

(accuracy), τη συνάφεια (relevancy), την εγκυρότητα (validity) και την αξία 

(significance) τους (Haria, 2010, σσ. 30-31). 
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Πιο συγκεκριμένα, η Haria (2010, σσ. 32-39) υπογραμμίζει τα εξής 

τέσσερα γενεσιουργά αίτια δυσκολιών για τα παιδιά σχολικής ηλικίας: 

o Η διαλογική φύση του επιχειρηματολογικού κειμένου. Η επιχειρηματολογία, 

και ιδίως ο προφορικός επιχειρηματολογικός λόγος, συνιστά διαδικασία λεκτικής 

αλληλεπίδρασης δύο ή περισσότερων ατόμων και αναπτύσσεται ως απόκριση σε 

μία ερώτηση ή σε μία αντίθετη θέση σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, 

-εν αντιθέσει με τα προφορικά επιχειρήματα- κατά την ανάγνωση, ο συνομιλητής 

δεν είναι παρών, για να τροφοδοτήσει την επιχειρηματολογική συζήτηση 

(Andrews, Beal, & Corson, 1990). Έτσι, οι αναγνώστες είναι αναγκαίο να 

αντιληφθούν ότι ο συγγραφέας, εκθέτοντας τις τοποθετήσεις του, καθώς και τις 

αντίθετες απόψεις, διεξάγει ένα διάλογο με τους ίδιους, με σκοπό όχι απλά να 

τους πληροφορήσει για ένα ζήτημα, αλλά, κυρίως, για να τους πείσει ή να 

μεταβάλει τη γνώμη τους για αυτό. Παρόλο που στην προφορική 

επιχειρηματολογία τα παιδιά διαθέτουν από μικρή ηλικία μια τέτοιου είδους 

επίγνωση, η μετάβαση από την προφορική συνομιλία στον εσωτερικό –χωρίς 

αλληλεπίδραση με κάποιο συνομιλητή- διάλογο καθιστά δυσχερή τόσο την 

αναγνωστική κατανόηση όσο και τη γραφή επιχειρημάτων, η κατάκτηση των 

οποίων επιτυγχάνεται σταδιακά, μόνο μέσω σαφούς διδασκαλίας (Bereiter & 

Scardamalia, 1987· Coirier, Andriessen, & Chanquoy, 1999· Golder & Coirier, 

1994· Stein & Bernas, 1999). 

Κατά την αλληλεπίδραση με το επιχειρηματολογικό κείμενο, ο αναγνώστης 

καλείται όχι μόνο να λάβει υπόψη του τη θέση και τους υποστηρικτικούς λόγους 

του συγγραφέα, αλλά, επίσης, να αναλογιστεί τις προσωπικές του πεποιθήσεις 

και να εντοπίσει τις υπόλοιπες προβαλλόμενες τοποθετήσεις αναφορικά με το 
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υπό εξέταση θέμα. Ο συνδυασμός διαφορετικών αντιλήψεων και των 

υποστηρικτικών τους στοιχείων προκαλεί γνωστική υπερφόρτωση στους 

αναγνώστες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι πλήρως προετοιμασμένοι να 

διαχειριστούν το μεγάλο όγκο του επιχειρηματολογικού υλικού (Means & Voss, 

1996) και, ταυτόχρονα, να εξαγάγουν το δικό τους συμπέρασμα για το 

παρουσιαζόμενο επιχείρημα. 

o Η μεροληπτική προσέγγιση του γραπτού επιχειρήματος. Οι αναγνώστες συχνά 

προσεγγίζουν τα επιχειρηματολογικά κείμενα μεροληπτικά ή με ήδη 

διαμορφωμένες πεποιθήσεις (Perkins, Farady, & Bushey, 1991), με αποτέλεσμα 

να εξετάζουν -κυρίως ή αποκλειστικά- τη μία από τις πλευρές ενός ζητήματος 

(Santos & Santos, 1999). Κατ' αυτό τον τρόπο, μπορεί να επιδοκιμάζουν ένα 

αδύναμο επιχείρημα με αμφίβολους υποστηρικτικούς λόγους, το οποίο, όμως, 

συνάδει με τις ατομικές τους απόψεις και, να αγνοούν άλλα, ακόμη και έγκυρα, 

στοιχεία που τις ανασκευάζουν. Η θεώρηση όλων των αντιμαχόμενων 

τοποθετήσεων σε ένα επιχειρηματολογικό κείμενο, η αντικειμενική αξιολόγησή 

τους –βάσει των παρεχόμενων στοιχείων και όχι εδραιωμένων αντιλήψεων- και η 

συναγωγή ενός συμπεράσματος διαμέσου της προσεκτικής μελέτης του κειμένου 

συνιστούν μία σύνθετη γνωστική διαδικασία, βασική προϋπόθεση της οποίας 

αποτελεί η επίγνωση και παράβλεψη των προσωπικών προκαταλήψεων ενός 

ατόμου (Stein & Bernas, 1999). Κατ' αντιστοιχία με τα παραπάνω, ο Keil (1991) 

επισημαίνει ότι η διαδικασία αυτή περιορίζει τη μνήμη και επιβαρύνει τον 

αναγνώστη με πληθώρα πληροφοριών. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας 

δυσκολεύονται ιδιαίτερα να επεξεργαστούν διαφορετικές οπτικές και να 

αξιολογήσουν τα επιχειρήματα με αντικειμενικότητα, καθώς η 
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επιχειρηματολογική επιδεξιότητα προϋποθέτει μεγαλύτερη πνευματική 

ωριμότητα. 

Όπως οι συγγραφείς συνθέτουν το λόγο τους βάσει των προσωπικών τους 

αντιλήψεων, έτσι και οι αναγνώστες θεωρούν τα κείμενα υπό το πρίσμα των 

στάσεων, των πεποιθήσεων, των αξιών, των ενδιαφερόντων και του γνωστικού 

τους υποβάθρου. Μία ισχυρή προκατάληψη ή ένα βαθιά ριζωμένο σύστημα 

πεποιθήσεων διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία κατανόησης 

(Lord, Ross, & Lepper, 1979· Wade, Thompson, & Watkins, 1994) -ανεξάρτητα 

από την ηλικία του ατόμου- αφού, κατά τον Nickerson (1991), οι αναγνώστες 

επικεντρώνονται στην αναζήτηση στοιχείων που επιβεβαιώνουν τις 

προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους για ένα θέμα. 

o Η αποδοχή της αυθεντίας του κειμένου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο 

αναγνώστης ενός επιχειρηματολογικού κειμένου πρέπει να παραμένει 

αντικειμενικός, παραμερίζοντας, αφενός, τις προσωπικές του απόψεις και, 

αφετέρου, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αυθεντία του συγγραφέα. Ωστόσο, οι 

μαθητές αντιμετωπίζουν συχνά τα κείμενα ως κατεξοχήν πηγές έγκυρης 

πληροφόρησης, αντίληψη που επικρατεί, κατά κύριο λόγο, εξαιτίας των 

σχολικών εγχειριδίων (όπως της Ιστορίας και των Φυσικών Επιστημών), των 

οποίων το περιεχόμενο παρουσιάζεται ως πραγματολογικό (Paxton, 1999). 

Επομένως, δεν αντιλαμβάνονται ότι πολλά διδακτικά βιβλία περιέχουν 

επιχειρηματολογικά κείμενα και, ότι οι συγγραφείς τους ερμηνεύουν το 

πληροφοριακό υλικό βάσει των πεποιθήσεων, αξιών και στάσεών τους. Η 

προαναφερθείσα τάση των μαθητών περιορίζει την ικανότητά τους να 

αλληλεπιδρούν με τα κείμενα, προκειμένου να εξαγάγουν το βαθύτερό τους 
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νόημα και, ως εκ τούτου, συντελεί στην επιφανειακή κατανόησή τους. 

Παρομοίως, οι Garner και Alexander (1994) αναφέρουν ότι οι αναγνώστες, 

συνήθως, είτε παραβλέπουν τα στοιχεία που καταρρίπτουν τις εδραιωμένες 

αντιλήψεις τους, είτε αποδέχονται την εγκυρότητα οποιουδήποτε έντυπου υλικού 

πληροφόρησης. Συνεπώς, ο τρόπος προσέγγισης των επιχειρηματολογικών 

κειμένων κυμαίνεται από τη βαθιά προκατάληψη κατά των τοποθετήσεων του 

συγγραφέα ως την απόλυτη αποδοχή τους. 

o Η αδυναμία κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης του επιχειρήματος. Πολλοί 

μαθητές, παρόλο που καταφέρνουν να μένουν ανεπηρέαστοι από τους 

προαναφερθέντες γενεσιουργούς παράγοντες δυσκολιών κατανόησης, καθώς 

επίσης και να αναγνωρίζουν τα δομικά στοιχεία των επιχειρημάτων, 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αξιολόγηση της επιχειρηματολογίας. Η κριτική 

αξιολόγηση του γραπτού επιχειρηματολογικού λόγου προϋποθέτει την εφαρμογή 

συγκεκριμένων κριτηρίων, χάρη στα οποία προσδιορίζεται κατά πόσο ο 

συγγραφέας προβάλλει έγκυρους, συναφείς, αποδεκτούς ή επαρκείς 

υποστηρικτικούς λόγους και στοιχεία, για να πείσει τον αναγνώστη (Blair & 

Johnson, 1987). Η κατανόηση και προοδευτική κατάκτηση της ανωτέρω 

δεξιότητας αποτελεί περίπλοκο και απαιτητικό έργο όχι μόνο για τα παιδιά 

σχολικής ηλικίας, αλλά και για πολλούς ενήλικες (Kuhn, 1991), ενώ επηρεάζεται 

από ενδοατομικούς (π.χ. ενδιαφέροντα, γνωστικό υπόβαθρο του αναγνώστη) και 

πολιτισμικούς (π.χ. αποδεκτές ή επικρατούσες αξίες μιας κοινωνίας) παράγοντες 

(van Eemeren & Grootendorst, 2004). 

Όπως είναι εμφανές από τα παραπάνω, οι δυσκολίες των μαθητών στην 

κατανόηση του επιχειρηματολογικού είδους σχετίζονται μεταξύ τους και 
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αλληλεπικαλύπτονται, ενώ, παράλληλα, αλληλοσυγκρούονται (π.χ. η 

μεροληπτική προσέγγιση είναι ακριβώς το αντίθετο από την αποδοχή της 

αυθεντίας). Οι αλληλοσυγκρουόμενες δυσκολίες των γραπτών επιχειρημάτων 

δυσχεραίνουν περαιτέρω την κατανόησή τους από τους μικρούς μαθητές -ιδίως 

αυτούς με αναγνωστικές δυσκολίες (Sáenz & Fuchs, 2002· Chambliss, 1995)- 

καθώς επίσης και τον εντοπισμό των αιτίων που τις προκαλούν. Καθίσταται, 

επομένως, επιτακτική η πρόληψη ή η αντιμετώπισή τους μέσω σαφούς 

διδασκαλίας, εστιασμένης στη διαδικασία κατανόησης των εν λόγω κειμένων. 

 

1.3.9. Η Επιχειρηματολογία στα Ελληνικά Διδακτικά Εγχειρίδια του Δημοτικού 

          Σχολείου 

 
Όσον αφορά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δεν μπορεί να γίνει λόγος για 

συστηματική διδασκαλία του επιχειρηματολογικού φαινομένου πριν το 2003, 

χρονιά κατά την οποία ανανεώνονται τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και, η επιχειρηματολογία εντάσσεται στη διδακτέα 

ύλη του γλωσσικού μαθήματος, καλύπτοντας, ως ένα βαθμό, την παντελή 

έλλειψη ενός μαθήματος επικεντρωμένου στην καλλιέργεια του 

επιχειρηματολογικού λόγου (Εγγλέζου, 2011). 

 Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω της ένταξης της επιχειρηματολογίας 

στα νέα διδακτικά εγχειρίδια του μαθήματος της Γλώσσας (2006-2007), 

επιδιώκεται η σταδιακή μετάβαση των μαθητών στην αντίστοιχη, αυξημένων 

απαιτήσεων ύλη του γλωσσικού μαθήματος στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. 

Σύμφωνα με τα Βιβλία του Δασκάλου των Α' και Β' τάξεων, η ανάπτυξη των 

επιχειρηματολογικών δεξιοτήτων των παιδιών επιχειρείται, ήδη από την Α' 



Ποιοτική Ανάλυση Λαθών Μαθητών Δημοτικού με ΕΜΔ και Τυπικών Συνομηλίκων τους στην 

Αναγνωστική Κατανόηση Επιχειρηματολογικών Κειμένων 

 

 

 66 

δημοτικού, διαμέσου δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προφορική 

διατύπωση της άποψής τους για διάφορα θέματα. Επίσης, από την Γ' έως την Στ' 

τάξη, το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Γλώσσας θέτει, ως στόχο της 

διδασκαλίας του προφορικού λόγου, την καλλιέργεια της ικανότητας των 

μαθητών «να επιχειρηματολογούν με ακρίβεια και αυτοπεποίθηση», ενώ προτείνει 

ενδεικτικές δραστηριότητες, στις οποίες καλούνται: να πείσουν για κάποιο 

αίτημα, στηριζόμενοι σε πληροφορίες αυθεντικών ενημερωτικών ή 

διαφημιστικών κειμένων, να εντοπίσουν αντικειμενικά δεδομένα στη διαφήμιση 

και την προπαγάνδα και, να επιτύχουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα, πείθοντας το 

συνομιλητή τους να αποδεχτεί μία θέση [Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), 2003]. 

Η επιδίωξη σύνθεσης πειστικών επιχειρηματολογικών κειμένων από τους 

μαθητές στο πλαίσιο δέκα συνολικά ενοτήτων -από την Γ' μέχρι την Στ' 

δημοτικού-, παρόλο που είναι πλήρως εναρμονισμένη με την υιοθετούμενη από 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα κειμενοκεντρική προσέγγιση και, αποτελεί καίρια και 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη συστηματική διδασκαλία του 

επιχειρηματολογικού φαινομένου, δεν επαρκεί για την ολοκληρωμένη γνώση του 

γραπτού επιχειρηματολογικού λόγου, εξαιτίας της πολυπλοκότητας που 

παρουσιάζει ως είδος. Σε αυτές τις δέκα ενότητες μαθημάτων, που εστιάζουν, 

κατά κύριο λόγο, στη διδασκαλία της επιχειρηματολογικής γραφής, οι μαθητές 

καλούνται να διατυπώσουν γραπτά επιχειρήματα, με σκοπό: να εκφράσουν τη 

γνώμη τους, να υποβάλουν αιτήματα και, να δικαιολογήσουν μία από τις 

αντιμαχόμενες θέσεις σε σχέση με ένα επίμαχο ζήτημα (ΠΙ, 2003). Παρόλα αυτά, 

η παραγωγή γραπτής επιχειρηματολογίας επικεντρώνεται στην αιτιολόγηση μιας 
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θέσης και όχι στη διαπραγμάτευση με την αντίθετη πλευρά, πρακτική που 

επισημαίνεται και σε άλλες χώρες (βλ. Dolz, 1996). 

Τα Βιβλία του Μαθητή υπογραμμίζουν, εύστοχα, ότι για τη συγγραφή 

επιχειρηματολογικών κειμένων χρησιμοποιούνται συνδυαστικά λογικά 

επιχειρήματα και συναισθηματικές στρατηγικές. Για παράδειγμα, στα βιβλία της 

Στ' τάξης ζητείται από τα παιδιά να συντάξουν επιστολές, γράμματα και άρθρα, 

χρησιμοποιώντας «φράσεις που στηρίζουν λογικά τις απόψεις τους» σε 

συνδυασμό με «φράσεις που δείχνουν τα συναισθήματά τους» [Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)-ΠΙ, 2006α, σσ. 71, 78] ή «προκαλούν 

συναισθήματα σε αυτόν που θα διαβάσει το άρθρο» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2006β, σ. 63). 

Ακόμη, στα βιβλία της Γ' δημοτικού παρουσιάζεται για πρώτη φορά το βασικό 

σχήμα της δομής του επιχειρηματολογικού κειμένου (θέση-επιχειρήματα-

συμπέρασμα), το οποίο, ωστόσο, απουσιάζει από τα εγχειρίδια των επόμενων 

τάξεων. Επιπλέον, παρόλο που επιδιώκεται η εισαγωγή των μαθητών στη 

δίπλευρη θεώρηση ενός θέματος μέσω της εξέτασης των αντίθετων 

επιχειρημάτων, δε γίνεται καμία αναφορά στην αναπτυγμένη δομή (παρουσίαση 

και ανασκευή αντεπιχειρημάτων) του επιχειρηματολογικού είδους, ακόμη και 

στις μεγαλύτερες τάξεις. Σε όλα τα βιβλία αξιοποιείται η κειμενική παράμετρος 

της προθετικότητας, αλλά και ο παράγοντας του αναγνωστικού κοινού, ως 

βασική μεταβλητή για την επιλογή και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών 

επιχειρημάτων και, την καλλιέργεια της δίπλευρης επιχειρηματολογικής σκέψης. 

Εντούτοις, δε ζητείται από τα παιδιά να συνθέσουν κείμενα με διευρυμένη 

επιχειρηματολογική δομή, τα οποία να προορίζονται για συγκεκριμένο αποδέκτη. 

Όλες οι συγγραφικές ομάδες αναδεικνύουν, επίσης, ποικιλοτρόπως τη σημασία 
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της χρήσης συνδετικών στοιχείων, με απώτερο στόχο την αξιοποίησή τους από 

τους μαθητές, για τη δόμηση συνεκτικών γραπτών επιχειρημάτων. 

Παραδείγματος χάρη, στο Τετράδιο Εργασιών της Δ' τάξης (β' τεύχος, σ. 59) 

παρουσιάζονται σε πλαίσιο δείκτες λόγου για τη δικαιολόγηση (επειδή, γιατί, 

αφού) και τη σύνδεση απόψεων (εκτός από αυτά, άρα, διότι κ.ά.), ενώ στο 

Βιβλίο του Μαθητή της Γ' δημοτικού (α' τεύχος, σ. 74) παρέχονται αιτιολογικοί 

και συμπερασματικοί σύνδεσμοι, τους οποίους καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα 

παιδιά για τη συγγραφή μιας απλής επιχειρηματολογικής έκθεσης. Ωστόσο, στα 

περισσότερα βιβλία παρατηρείται παντελής απουσία αντιθετικών κειμενικών 

δεικτών, για την ενσωμάτωση της αντίθετης άποψης. 

Τέλος, τα Βιβλία του Δασκάλου –με εξαίρεση αυτό της Γ' τάξης- 

περιορίζονται στην παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα γλωσσικά μέσα που 

απαντώνται στο επιχειρηματολογικό κειμενικό είδος: π.χ. απρόσωπη έκφραση, 

ρήματα σε παροντικό χρόνο, δείκτες λόγου για τη σύνδεση προτάσεων και 

παραγράφων κ.ά. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Βιβλίο του Δασκάλου της Στ' 

δημοτικού, στο οποίο γίνεται λόγος για ιδιαιτερότητες στη δομή των 

επιχειρηματολογικών κειμένων, χωρίς, όμως, να δίνονται περαιτέρω εξηγήσεις ή 

σχετικές μεθοδολογικές οδηγίες στους εκπαιδευτικούς (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2006γ). 

 

1.3.10.  Η    Έρευνα    σχετικά    με    την    Αναγνωστική    Κατανόηση    του 

             Επιχειρηματολογικού   Κειμένου 

 
Η επιχειρηματολογία είναι μία από τις δεξιότητες που βρίσκονται στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος στον τομέα της εκπαίδευσης, εξαιτίας της αποδεδειγμένης 

σχέσης της με την κριτική και την υψηλού επιπέδου σκέψη (Rapanta κ.ά., 2013). 
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Επίσης, η προώθηση πρακτικών κριτικής ανάγνωσης αποτελεί καίρια συνιστώσα 

της εκπαίδευσης που αποβλέπει στη δημοκρατική αγωγή του πολίτη. Η ανάγκη 

για βελτίωση της ικανότητας των μαθητών να προσεγγίζουν το 

επιχειρηματολογικό κειμενικό είδος γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις 

μεταρρυθμίσεις των προγραμμάτων σπουδών των περισσότερων χωρών διεθνώς. 

Η κριτική ανάγνωση επιχειρηματολογικών κειμένων συνιστά αναγκαίο εφόδιο για 

την ενεργό συμμετοχή στο σύγχρονο κοινωνικό και πολιτιστικό βίο, τη λήψη 

συνειδητών καθημερινών αποφάσεων, όπως επίσης και για το πλήθος των 

βιβλιογραφικών εργασιών που καλούνται να εκπονήσουν οι μαθητές σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης (Knudson, 1992· Larson κ.ά., 2004). 

 Παρόλα αυτά, η εμπειρική έρευνα αποδεικνύει ότι μόνο μία μικρή μερίδα 

μαθητών (8% των μαθητών της Δ' δημοτικού, 3% της Β' Γυμνασίου και 6% της Γ' 

Λυκείου) μπορεί να προβεί σε εμπεριστατωμένη, κριτική θεώρηση ενός κειμένου 

(NAEP, 2002), ότι, γενικά, οι μαθητές δεν είναι σε θέση να εντοπίζουν και να 

εφαρμόζουν τις διάφορες δομές του επιχειρηματολογικού είδους, καθώς και ότι 

συχνά -ειδικά κατά την ανάγνωση επιχειρημάτων με επίμαχο περιεχόμενο- 

συνδυάζουν την παρουσιαζόμενη επιχειρηματολογία με τις προσωπικές τους 

αντιλήψεις (Chambliss, 1995· Chambliss & Murphy, 2002· Haria, 2010· Larson 

κ.ά., 2004). Επιπλέον, τα αποτελέσματα της Εθνικής Αξιολόγησης της 

Εκπαιδευτικής Προόδου (National Assessment of Educational Progress) 

φανερώνουν ότι η πλειοψηφία των μαθητών λυκείου στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν 

κατανοεί επαρκώς μακροσκελή γραπτά επιχειρήματα (Kirsch κ.ά., 1993). Η 

κατάσταση αυτή επιδεινώνεται περαιτέρω, καθώς δεν παρέχονται στους μαθητές 
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πολλαπλές ευκαιρίες εξάσκησης στις επιχειρηματολογικές δεξιότητες, ενώ, 

εξαιτίας των ιδιαίτερων προκλήσεων του εν λόγω είδους, συχνά αποφεύγεται η 

συστηματική διδασκαλία του γραπτού επιχειρηματολογικού λόγου, ιδίως στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Knudson, 1994). Από τα προαναφερθέντα στοιχεία 

καθίσταται προφανές ότι η ανάγνωση και η συγγραφή επιχειρηματολογικών 

κειμένων αποτελούν πολύ απαιτητικά έργα για τα παιδιά σχολικής ηλικίας. 

 Προκειμένου να ευνοηθεί η σε βάθος γνώση του επιχειρηματολογικού 

κειμενικού είδους, κρίνεται σημαντικό οι μαθητές όχι μόνο να συνθέτουν, αλλά 

και να διαβάζουν γραπτά επιχειρήματα. Μέσω της ανάγνωσης ενισχύεται η 

κατανόηση των γλωσσικών μορφών και της διάρθρωσης των επιχειρημάτων, ενώ 

η ανάλυση της γραπτής επιχειρηματολογίας συμβάλλει στην καλλιέργεια της 

ικανότητας των μαθητών να συλλαμβάνουν το περιεχόμενο και τη δομή της 

(Crowhurst, 1990). 

 Παρά την ανάγκη για συστηματικές και σαφείς διδακτικές προσεγγίσεις, 

δεν έχει σημειωθεί μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα που να σχετίζεται άμεσα με 

τη βελτίωση της συγκεκριμένης ικανότητας των μαθητών. Παρόλο που τις 

τελευταίες δεκαετίες διεξήχθησαν πολυάριθμες μελέτες που αφορούσαν το 

πραγματολογικό (expository) κειμενικό είδος (Gajria, Jitendra, Sood, & Sacks, 

2007· Gersten, Fuchs, Williams, & Baker, 2001· Padeliadu & Antoniou, 2014), η 

έρευνα σχετικά με την αναγνωστική κατανόηση του επιχειρηματολογικού 

κειμένου βρίσκεται ακόμη σε διερευνητικό στάδιο (Haria & Midgette, 2014). 

 Η Chambliss (1995) πραγματοποίησε τρία πειράματα με μαθητές της Γ' 

λυκείου (twelfth graders), αποβλέποντας στην εμπειρική θεμελίωση των τριών 

σταδίων (δηλ. αναγνώριση του επιχειρήματος, εντοπισμός της θέσης και των 
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υποστηρικτικών στοιχείων, δόμηση της νοητικής αναπαράστασής του) ενός 

μοντέλου κατανόησης, που αναπαριστά τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

επιτυχημένοι αναγνώστες για να εξάγουν το γενικό νόημα (gist) ενός εκτενούς 

γραπτού επιχειρήματος. Τα πειραματικά ευρήματα κατέδειξαν ότι οι καλοί 

αναγνώστες αντιλαμβάνονται την παρουσία δομής επιχειρηματολογίας στο 

κείμενο -ακόμη και όταν η θέση δεν είναι ρητά διατυπωμένη- και μπορούν να τη 

διαφοροποιούν από τη θεματική διάρθρωση (topical net). Είναι, επίσης, ικανοί 

να διακρίνουν, από το σύνολο των παρουσιαζόμενων στοιχείων, αυτά που 

συνιστούν αποδεικτική στήριξη της θέσης και, χρησιμοποιώντας ένα 

επιχειρηματολογικό σχήμα και τους κειμενικούς δείκτες, να συνδυάζουν τη θέση 

και τα υποστηρικτικά στοιχεία και, βάσει της δομικής οργάνωσης του κειμένου, 

να συγκροτούν μία συνεκτική αναπαράσταση των πιο ουσιωδών στοιχείων του. 

Μολαταύτα, και στα τρία πειράματα, επηρεάστηκαν από τα χαρακτηριστικά των 

κειμένων: Οι ικανοί αναγνώστες συλλάμβαναν το νόημά τους με μικρότερη 

ακρίβεια, όταν απουσίαζε η θέση, όταν περιείχαν ουδέτερες ή περιττές 

πληροφορίες, καθώς επίσης και όταν δεν περιλάμβαναν συνοπτική παρουσίαση 

των κυριότερων πληροφοριών στις εισαγωγικές ή τις επιλογικές παραγράφους 

τους. 

 Ακόμη, οι Chambliss και Murphy (2002) διερεύνησαν πώς αναπαριστάνουν 

νοητικά την καθολική (global) δομή των επιχειρημάτων (δηλ. ρητή θέση, 

δεδομένα για τη δικαιολόγησή της και σαφείς εγγυητές, που συνδέουν τα 

δεδομένα με τη θέση) 65 μαθητές των Δ' και Ε' τάξεων του δημοτικού. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, ορισμένα παιδιά ανέφεραν μία αδιάρθρωτη σειρά λεπτομερειών. 

Ωστόσο, περισσότεροι από τα 2/3 των μαθητών ανακάλεσαν την ιεραρχική 
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(hierarchical) καθολική δομή του λόγου στο επιχειρηματολογικό κείμενο, αν και, 

κατά κύριο λόγο, χρησιμοποίησαν θεματική διάρθρωση (δηλ. γενικό θέμα με 

λεπτομέρειες) και όχι την ακριβή δομή του επιχειρήματος. Επιπλέον, 

διαπιστώθηκαν συσχετίσεις ανάμεσα στην ακρίβεια της ανάκλησης και (α) την 

τάξη φοίτησης, αλλά και (β) την παραστατικότητα και την εξοικείωση με το 

περιεχόμενο του κειμένου, οι οποίες υποδηλώνουν αναπτυξιακές αλλαγές στην 

επίδοση των μαθητών, λόγω της σταδιακής εξοικείωσής τους με το 

επιχειρηματολογικό είδος και τα βασικά χαρακτηριστικά του. Τέλος, οι 

ερευνήτριες επισήμαναν τη σημασία της παροχής εξειδικευμένης διδασκαλίας και 

πολλαπλών εμπειριών ανάγνωσης στους μαθητές, προκειμένου να 

εσωτερικεύσουν ένα καθολικό επιχειρηματολογικό σχήμα και να μάθουν να 

παρουσιάζουν τα επιχειρήματα ως θέσεις και υποστηρικτικά στοιχεία και, όχι με 

θεματική δομή. 

 Στην Ελλάδα, παρόλο που την τελευταία δεκαετία έγιναν αρκετές 

ερευνητικές προσπάθειες με σκοπό την ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών 

να παράγουν καλά δομημένο, γραπτό επιχειρηματολογικό λόγο (Εγγλέζου, 2012· 

Παγκουρέλια, 2013· Παπαδοπούλου, 2009· Σαμαρά, 2009· Σηφάκη, 2007), 

καταφέραμε να εντοπίσουμε μία μόνο έρευνα αναφορικά με την αναγνωστική 

κατανόηση του επιχειρηματολογικού κειμενικού είδους. 

 Η Γερογιαννάκη (2007) έλεγξε με αυτοσχέδια δοκιμασία –λαμβάνοντας 

υπόψη τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος- την ικανότητα 114 μαθητών 

της Ε' και Στ' δημοτικού να καταλαβαίνουν το νοηματικό περιεχόμενο τεσσάρων 

διαφορετικών ειδών κειμένου (αφηγηματικό, περιγραφικό, πολυτροπικό, 

επιχειρηματολογικό). Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι, από τα 
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τέσσερα κειμενικά είδη, οι μαθητές αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην 

επεξεργασία και κατανόηση του επιχειρηματολογικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε 

ότι το 54,6% των μαθητών δεν κατάφερε να αντιληφθεί την προθετικότητα 

(intentionality) του κειμένου (δηλ. το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε), ενώ το 

73,8% δεν μπόρεσε να εντοπίσει το βασικό επιχείρημα που παραθέτει ο 

συγγραφέας για να στηρίξει τις απόψεις του. 

 Σύμφωνα με τον Coirier (1996), τόσο η ανάγνωση όσο και η γραφή 

επιχειρηματολογικών κειμένων προϋποθέτουν ευχέρεια στην αναγνώριση των 

δομικών μερών του επιχειρηματολογικού λόγου. Οι παραπάνω μελέτες 

υποδεικνύουν έντονα την ανάγκη για παροχή σαφούς διδασκαλίας στους 

μαθητές, επικεντρωμένης στην αναγνώριση της επιχειρηματολογικής 

διάρθρωσης, τον εντοπισμό των κύριων συστατικών και την αξιολόγηση των 

επιχειρημάτων σε ένα εκτενές κείμενο, για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. 

 Εργαζόμενοι προς αυτή την κατεύθυνση, η Reznitskaya και οι συνεργάτες 

της (2007) διεξήγαγαν μία ημι-πειραματική έρευνα, με συμμετέχοντες 128 

μαθητές της Δ' και Ε' δημοτικού, η οποία αναμενόταν να τους βοηθήσει να 

αποκτήσουν μία αίσθηση της συνολικής δομής ενός επιχειρήματος ή, αλλιώς, ένα 

επιχειρηματολογικό σχήμα. Τα παιδιά διαιρέθηκαν σε τρεις ομάδες, ανάλογα με 

την παρεμβατική συνθήκη στην οποία έλαβαν μέρος: (α) ομαδικές συζητήσεις 

σχετικά με επίμαχα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, (β) ομαδικές συζητήσεις + 

σαφής διδασκαλία αφηρημένων, θεμελιωδών αρχών της επιχειρηματολογίας και, 

(γ) τυπική διδασκαλία της ανάγνωσης. Στις συνεντεύξεις ανίχνευσης της 

επίγνωσης των κριτηρίων για την παραγωγή ενός πειστικού επιχειρήματος, που 

υλοποιήθηκαν μετά την παρέμβαση, πολλοί από τους μαθητές που συμμετείχαν 
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στις συζητήσεις –με ή χωρίς σαφή διδασκαλία- φάνηκε να έχουν εσωτερικεύσει 

σημαντικές ιδιότητες των επιχειρημάτων, αφού οι καλά δομημένες απαντήσεις 

τους κατέδειξαν μία προηγμένη κατανόηση των επιχειρηματολογικών 

λειτουργιών και συστατικών. Εντούτοις, οι μαθητές της πρώτης διδακτικής 

συνθήκης επέδειξαν αισθητά καλύτερη γνώση του επιχειρηματολογικού σχήματος 

από αυτούς των άλλων δύο συνθηκών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η υψηλή 

επίδοση των παιδιών στη συγκεκριμένη αξιολογική διαδικασία ενισχύει τον 

ισχυρισμό ότι οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι σε θέση, από 

αναπτυξιακή άποψη, να κατακτήσουν τον επιχειρηματολογικό λόγο και, κατά 

συνέπεια, η διδασκαλία του δεν πρέπει να μετατίθεται σε μεγαλύτερες τάξεις. Σε 

αντιδιαστολή, όμως, με τα αποτελέσματα της εν λόγω δοκιμασίας, τα οποία 

επαλήθευσαν τις ερευνητικές υποθέσεις, δεν υπήρξε καμία βελτίωση στις 

επιδόσεις των τριών ομάδων στην ελεύθερη ανάκληση ενός επιχειρηματολογικού 

κειμένου, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε αποτελεσματική και 

ευέλικτη εφαρμογή του επιχειρηματολογικού σχήματος. Παρόλο που οι ορθές 

απαντήσεις αρκετών μαθητών υποδηλώνουν κάποια οφέλη, η διδασκαλία του 

σχήματος στο πλαίσιο ομαδικών συζητήσεων δεν ήταν επαρκής προκειμένου να 

καταστούν ικανοί να το χρησιμοποιούν κατά την ανάγνωση, καθώς επίσης και 

για την ανάκληση ενός κειμένου. Η συγκεκριμένη έρευνα αναδεικνύει την 

πολυπλοκότητα της εκμάθησης και μεταφοράς της επιχειρηματολογικής γνώσης, 

καθώς αποδεικνύει ότι η επίγνωση των βασικών αρχών της επιχειρηματολογίας 

δε συνεπάγεται και επιδέξια χρήση τους. 

 Παρομοίως, οι Haria & Midgette (2014) αξιολόγησαν την 

αποτελεσματικότητα ενός παρεμβατικού προγράμματος για τη διδασκαλία μιας, 
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εστιασμένης στην αναγνωστική κατανόηση, στρατηγικής σε μαθητές (N=7) της Ε' 

δημοτικού με αναγνωστικές δυσκολίες. Η διδασκαλία επικεντρωνόταν στην 

ανάγνωση, τον εντοπισμό των συστατικών, τη συνόψιση και την κριτική ανάλυση 

επιχειρηματολογικών κειμένων, ενώ οι ερευνήτριες είκασαν ότι θα συνέβαλλε 

στην καλλιέργεια της ικανότητας των παιδιών να συνθέτουν πειστικές 

επιχειρηματολογικές εκθέσεις. Σύμφωνα με τις αναλύσεις των προφορικών τους 

περιλήψεων, όλοι οι μαθητές βελτιώθηκαν αισθητά στον εντοπισμό και την 

ανάκληση των δομικών στοιχείων των επιχειρημάτων. Πριν από την παρέμβαση, 

οι συνόψεις τους περιλάμβαναν συνήθως τη θέση του συγγραφέα και έναν 

υποστηρικτικό λόγο, ενώ περιστασιακά αναγνώριζαν άλλες απόψεις ή τις 

ανασκευές. Ακόμη, περιείχαν πληθώρα άσχετων πληροφοριών και ακατάλληλη 

χρήση συνδετικών στοιχείων, τα οποία έβλαπταν τη συνοχή τους. Μετά τη 

διδασκαλία, όμως, η πλειοψηφία των παιδιών εφάρμοσε την επιχειρηματολογική 

δομή για να ανακαλέσει και να σχηματίσει την περίληψη, περιόρισε την 

ενσωμάτωση άσχετων πληροφοριών και, χρησιμοποίησε κατάλληλους δείκτες 

λόγου για να αναδείξει τα επιχειρηματολογικά συστατικά. Ωστόσο, συχνά 

αδυνατούσε να συνδέσει λογικά την ανασκευή με την αντίθετη θέση. Όσον 

αφορά την ανάλυση και αξιολόγηση των κειμένων, πέντε μαθητές υπερέβησαν 

την επίδοση που σημείωσαν πριν τη διδασκαλία, ενώ τα οφέλη της παρέμβασης 

διατηρήθηκαν έως και οκτώ εβδομάδες μετά την ολοκλήρωσή της. Παρόλα αυτά, 

πολλά παιδιά εξακολουθούσαν να επιδεικνύουν αδυναμία στην εφαρμογή 

αξιολογικών κριτηρίων για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών ενός πειστικού 

επιχειρήματος. Τέλος, αν και δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά ως προς την 

πειστικότητα των γραπτών τους, οι μαθητές βελτίωσαν τις επιδόσεις τους και στη 
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γραφή επιχειρηματολογικών εκθέσεων, οι οποίες, πλέον, περιλάμβαναν τα 

περισσότερα δομικά μέρη ενός επιχειρήματος και, ειδικά, αντίθετη θέση και 

ανασκευή. 

 Οι προαναφερθείσες μελέτες εντάσσονται σε ένα σύνολο πολυάριθμων 

ερευνών, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η δομή των κειμένων μπορεί να διδαχτεί 

και ότι η επίγνωσή της συσχετίζεται με την αναγνωστική κατανόηση (Dickson, 

Simmons, & Kameenui, 1998· Gajria κ.ά., 2007· Goldman & Rakestraw, 2000· 

Meyer & Poon, 2001). Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι αναγνώστες που δεν 

αναγνωρίζουν τη δομική οργάνωση ενός κειμένου, συνήθως το προσεγγίζουν 

χωρίς κάποιο πλάνο και ανακτούν τυχαίες πληροφορίες, σε αντίθεση με τους 

ικανούς αναγνώστες που αξιοποιούν τη δομή του, προκειμένου να κατανοήσουν, 

να εντοπίσουν και να ανακαλέσουν τα πιο σημαντικά στοιχεία του (Larson κ.ά., 

2004· Meyer, Brandt, & Bluth, 1980· Tengberg & Olin-Scheller, 2016). Επίσης, η 

γνώση της διάρθρωσης του κειμένου αποδεσμεύει τις γνωστικές διαδικασίες, 

επιτρέποντας την εστίαση σε πιο σύνθετα έργα, όπως την οργάνωση των 

πληροφοριών για μελλοντική ανάκτηση, τη συνόψιση, την ανάλυση και σύνθεση 

του περιεχομένου του (Haria, 2010). 

 Η ερευνητική βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι η παροχή συστηματικής, 

σαφούς και δομημένης διδασκαλίας με επίκεντρο την κειμενική δομή συμβάλλει 

αποφασιστικά στη βελτίωση της ικανότητας των παιδιών με και χωρίς δυσκολίες 

μάθησης να κατανοούν τα διάφορα είδη κειμένων (Bakken, Mastropieri, & 

Scruggs, 1997· Gersten κ.ά., 2001· Williams, 2005), μεταξύ των οποίων και το 

επιχειρηματολογικό (Haria & Midgette, 2014· Reznitskaya κ.ά., 2007). Η 

διεξοδική έρευνα και, κατ' επέκταση, η σε βάθος γνώση σχετικά με την ανάπτυξη 
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της αναγνωστικής κατανόησης, συνιστά σημείο αναφοράς για τους 

εκπαιδευτικούς και τους ειδήμονες του χώρου της σχολικής μάθησης που 

αναλαμβάνουν το σχεδιασμό προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ανάγνωσης. 

 Η ποιοτική ή γνωστική ανάλυση λαθών είναι μία μέθοδος αξιολόγησης, η 

οποία ενδείκνυται για την ανίχνευση της ποιότητας των γνώσεων και των 

στρατηγικών μάθησης των μαθητών (Pike & Salend, 1995). Μέσω της 

επισήμανσης, της λειτουργικής περιγραφής (δηλ. αναφορά στη μορφή των 

λαθών και στις συνθήκες εμφάνισής τους) και της κατηγοριοποίησης των λαθών 

των μαθητών με βάση τη μορφή και τη συχνότητά τους, καθίσταται εφικτός ο 

προσδιορισμός των συστηματικών τρόπων σκέψης και δράσης που παράγουν τα 

λάθη. Έτσι, τα τελικά συμπεράσματα τέτοιου είδους αναλύσεων μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό υποστηρικτικών προγραμμάτων. Η δομή 

και οι ειδικοί στόχοι των προγραμμάτων αυτών εξαρτώνται από το είδος των 

λαθών και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών (Αγαλιώτης, 2012). 

 Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία πιο λεπτομερής προσπάθεια 

παραγωγής ερευνητικά τεκμηριωμένων στοιχείων αναφορικά με την ικανότητα 

των Ελλήνων μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να κατανοούν το γραπτό 

επιχειρηματολογικό λόγο. Βασικό σκοπό της έρευνάς μας αποτελεί η ποιοτική 

ανάλυση των λαθών που κάνουν οι μαθητές με ΕΜΔ και τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ) 

των Ε' και Στ' τάξεων του δημοτικού σχολείου στην αναγνωστική κατανόηση 

επιχειρηματολογικών κειμένων. Για το λόγο αυτό, αξιοποιήθηκαν τα τρία είδη 

λανθασμένων απαντήσεων (βλ. 2.3. Ερευνητικό Εργαλείο) που χρησιμοποίησαν 

οι Ozuru, Best, Bell, Witherspoon, & McNamara (2007) για την κατασκευή 

εργαλείου αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
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 Τέλος, βάσει των συμπερασμάτων της έρευνας των Chambliss και Murphy 

(2002), καθώς επίσης και λόγω της μεγαλύτερης εξοικείωσης των μαθητών της 

Στ' δημοτικού με το επιχειρηματολογικό είδος, υποθέσαμε ότι η επίδοσή τους στη 

δοκιμασία αξιολόγησης της κατανόησης θα είναι υψηλότερη από αυτή των 

παιδιών της Ε' τάξης. 

 Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα, που τέθηκαν, είναι τα εξής: 

 Οι μαθητές με ΕΜΔ και οι μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν διαφορά στην 

αναγνωστική κατανόηση; 

 Οι μαθητές της Ε' και της Στ' τάξης παρουσιάζουν διαφορά στην αναγνωστική 

κατανόηση σε κάποια από τις δύο ομάδες (ΕΜΔ και ΤΑ); 

 Επηρεάζει το θέμα του κειμένου την αναγνωστική κατανόηση των μαθητών με 

ΕΜΔ και ΤΑ; 

 Πώς κατανέμονται οι λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ 

στους τρεις τύπους λαθών (παρ' ολίγον σωστοί, θεματικοί και άσχετοι 

περισπαστές); 

 Παρουσιάζει ποιοτική διαφορά η κατανομή των λανθασμένων απαντήσεων των 

δύο ομάδων (ΕΜΔ και ΤΑ) στους τρεις τύπους λαθών; 
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22..  ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

2.1. Ερευνητική Στρατηγική 

Ο ερευνητικός σχεδιασμός της παρούσας εκπαιδευτικής μελέτης ακολουθεί το 

επιστημονικό παράδειγμα της περιγραφικής έρευνας επισκόπησης. Σκοπός ήταν 

η συγκέντρωση τυποποιημένων πληροφοριών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

σημείο, χρησιμοποιώντας τις ίδιες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για όλους τους 

συμμετέχοντες, καθώς και η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων για την 

εξακρίβωση συσχετισμών και την παροχή περιγραφικών, συμπερασματικών και 

επεξηγηματικών πληροφοριών (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). 

 

2.2. Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 142 μαθητές της Ε' και της Στ' δημοτικού (10-13 ετών)1 

από 14 δημόσια γενικά σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης και 1 σχολείο του νομού 

Αττικής (αγροτική περιοχή). Οι 70 από αυτούς φοιτούσαν στην Ε' τάξη (49,3%), 

ενώ οι υπόλοιποι 72 στην Στ' (50,7%). Ακόμη, 82 από τα παιδιά ήταν αγόρια 

(57,7%) και τα 60 κορίτσια (42,3%). 

Οι συμμετέχοντες διαιρέθηκαν σε δύο ομάδες: (α) μαθητές με ΕΜΔ (Ν'='41) 

και (β) μαθητές ΤΑ (Ν'='101). Όλοι οι μαθητές της πρώτης ομάδας είχαν επίσημα 

διαγνωσμένες –από κάποιο κρατικό ή ιδιωτικό διεπιστημονικό φορέα- ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση. Οι μαθητές της δεύτερης ομάδας 

προέκυψαν μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε μεταξύ συμμαθητών των 

                                                 
1
 Δεν αναφέρονται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση ηλικίας των συμμετεχόντων, καθώς 

δεν παραχωρήθηκε στον ερευνητή η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία 

των μαθητών. 
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μαθητών με ΕΜΔ, οι οποίοι είχαν προταθεί από τους εκπαιδευτικούς των γενικών 

τάξεων, ως άτομα που δεν παρουσίαζαν οποιαδήποτε δυσκολία μάθησης ή 

προσαρμογής. Τέλος, το μέγεθος των δύο ομάδων επηρεάστηκαν από τη 

δυνατότητα πρόσβασης του ερευνητή στα σχολεία. Η κατανομή -κατά φύλο και 

τάξη- των μαθητών στην κάθε μία παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2 
Κατανομή των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ ανά φύλο και τάξη 

 Ε' τάξη Στ' τάξη 

 ΕΜΔ ΤΑ ΕΜΔ ΤΑ 

 N % N % N % N % 

Αγόρια 13  9,2 24 16,9 17   12 28 19,7 

Κορίτσια  7  4,9 26 18,3  4  2,8 23 16,2 

Σύνολο 20 14,1 50 35,2 21 14,8 51 35,9 

 

Η επιλογή της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας βασίστηκε τόσο στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό, σύμφωνα με το 

οποίο το επιχειρηματολογικό κείμενο διδάσκεται, ως επί το πλείστον, στις δύο 

επιλεχθείσες τάξεις (ΠΙ, 2003), όσο και στη βιβλιογραφία για τον 

επιχειρηματολογικό λόγο, η οποία αναφέρει ότι η ικανότητα των μαθητών να 

κατανοούν και να παράγουν γραπτά επιχειρήματα αναπτύσσεται με την ηλικία, 

λόγω της σταδιακής εξοικείωσής τους με το επιχειρηματολογικό κειμενικό είδος 

και τα βασικά χαρακτηριστικά του (Chambliss & Murphy, 2002· Golder, 1993· 

Golder & Coirier, 1994· Knudson, 1994· Kuhn, 1991). 

Στο συνολικό δείγμα δεν περιλήφθηκαν μαθητές που δεν είχαν ως μητρική 

γλώσσα την ελληνική, δεν φοιτούσαν σε ελληνικό σχολείο από την πρώτη 



Ποιοτική Ανάλυση Λαθών Μαθητών Δημοτικού με ΕΜΔ και Τυπικών Συνομηλίκων τους στην 

Αναγνωστική Κατανόηση Επιχειρηματολογικών Κειμένων 

 

 

 81 

δημοτικού ή είχαν μεγάλο αριθμό απουσιών κατά το τρέχων ή τα προηγούμενα 

σχολικά έτη. Κατ' αυτόν τον τρόπο, επιχειρήσαμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες είχαν διδαχθεί επαρκώς, με τα ίδια εγχειρίδια και μεθόδους που 

προβλέπει το εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

 

2.3. Ερευνητικό Εργαλείο 

Ελλείψει ενός σταθμισμένου εργαλείου για την αξιολόγηση της αναγνωστικής 

κατανόησης στο επιχειρηματολογικό κειμενικό είδος, η εξέταση των μαθητών 

διεξήχθη με αυτοσχέδια δοκιμασία. 

Για τις ανάγκες, λοιπόν, της παρούσας μελέτης, ο ερευνητής επέλεξε τρία 

από τα επιχειρηματολογικά κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα της 

Haria (2010), τα οποία εν συνεχεία μετέφρασε και προσάρμοσε, ούτως ώστε να 

εναρμονίζονται με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πειραματικού σχεδιασμού. Τα 

επιλεγμένα κείμενα (βλ. Παράρτημα Α) κάλυπταν θέματα που ανταποκρίνονταν 

στο γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών, αφού είτε περιλαμβάνονταν στα 

αναλυτικά προγράμματα των τάξεων φοίτησής τους (π.χ. υπερθέρμανση του 

πλανήτη, προστασία της άγριας πανίδας) είτε σχετίζονταν με τις περιοχές 

ενδιαφέροντος των παιδιών αυτής της ηλικίας (π.χ. ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

ζωολογικός κήπος) (Alderson, 2000· Haria, 2010). 

Τα τρία κείμενα, τα οποία παρουσίαζαν παρόμοια συνθετότητα ως προς τη 

διάρθρωσή τους, περιείχαν τα βασικά δομικά συστατικά ενός επιχειρήματος: μία 

ρητά παρουσιαζόμενη θέση στην πρώτη παράγραφο, δύο ισχυρά επιχειρήματα με 

αντίστοιχα υποστηρικτικά στοιχεία, ένα ισχυρό αντεπιχείρημα με στοιχεία, μία 

σαφώς διατυπωμένη ανασκευή με στοιχεία και, ένα συμπέρασμα στην τελευταία 
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παράγραφο, στο οποίο επαναλαμβανόταν η θέση και αναφέρονταν ορισμένες 

λεπτομέρειες. Κατά την προσαρμογή τους, λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι τα 

αυθεντικά επιχειρήματα περιλαμβάνουν συχνά κάποιες γενικές πληροφορίες. Ο 

συνδυασμός πληροφοριακού περιεχομένου και επιχειρηματολογικών στοιχείων 

επιλέχθηκε, επίσης, προκειμένου να υποχρεώνονται οι αναγνώστες να 

επεξεργάζονται το σύνολο των παρεχόμενων πληροφοριών, για να εντοπίσουν 

τα κύρια μέρη του επιχειρήματος. 

Μετά τη μετάφραση και προσαρμογή τους, τα κείμενα αντιστοιχούσαν 

περίπου στο επίπεδο δυσκολίας του αναγνωστικού υλικού των δύο τελευταίων 

τάξεων του δημοτικού και, περιείχαν από 285 έως 314 λέξεις. Χωρίζονταν σε 

λογικές παραγράφους με σταθερή και προβλέψιμη δομή, ενώ το μέγεθος των 

περιόδων τους υπερέβαινε σπάνια τις 15 λέξεις. Ακόμη, δεν περιλάμβαναν 

σχήματα λόγου (π.χ. μεταφορά, παρομοίωση, σχήμα υπερβολής) και 

περιορίστηκε, κατά το δυνατόν, η χρήση άγνωστων πολυσύλλαβων λέξεων, 

παθητικής φωνής και αποφατικών προτάσεων (Κρόκου, 2011). Το νόημα των 

λέξεων, που υποθέσαμε ότι μπορεί να αγνοούν οι μαθητές των ανωτέρω τάξεων, 

είτε εξηγούνταν με σαφήνεια σε παρακείμενη πρόταση ή σε παραπομπή κάτω 

από το κείμενο είτε εξαγόταν από τα συμφραζόμενα. Ο ερευνητής επέλεξε 

σκόπιμα μεσαίου μεγέθους κείμενα, προκειμένου να αντιστοιχούν -ως προς την 

έκτασή τους- στα κείμενα που επεξεργάζονταν οι μαθητές στη σχολική τάξη 

(Alderson, 2000· Keenan, Betjemann, & Olson, 2008· Ozuru κ.ά., 2007) και, 

επειδή η αξιολόγηση εστιαζόταν στην εξέταση της ικανότητας κατανόησης 

κειμένου των συμμετεχόντων και, όχι της ικανότητάς τους να διαβάζουν εκτενή 

κείμενα. 
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Όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγησης, η μέθοδος που χρησιμοποιείται 

συχνότερα στην εμπειρική βιβλιογραφία για τον έλεγχο της αναγνωστικής 

κατανόησης επιχειρηματολογικών κειμένων είναι η ανάκληση των κύριων 

δομικών στοιχείων της παρουσιαζόμενης επιχειρηματολογίας (βλ. Chambliss & 

Murphy, 2002· Haria & Midgette, 2014· Reznitskaya κ.ά., 2007). Βάσει, όμως, 

των ευρημάτων άλλων ερευνών (βλ. Haria, 2010· Larson κ.ά., 2004· Reznitskaya 

κ.ά., 2007), θεωρήσαμε ότι οι Έλληνες μαθητές δημοτικού θα σημείωναν 

ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις στην προαναφερθείσα ή σε παρόμοιες αξιολογικές 

δοκιμασίες (π.χ. ανοιχτού τύπου ερωτήσεις), που παρέχουν μεγάλη ευελιξία ως 

προς τις αποκρίσεις των αξιολογούμενων, καθώς διαθέτουν εξαιρετικά ελλιπή 

γνώση του επιχειρηματολογικού σχήματος (βλ. 1.3.9. Η Επιχειρηματολογία στα 

Ελληνικά Διδακτικά Εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου). Για το λόγο αυτό, η 

εξέταση των συμμετεχόντων υλοποιήθηκε μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής· 

μεθόδου που χρησιμοποιείται στα περισσότερα σταθμισμένα εργαλεία 

αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης (Pearson & Hamm, 2005· Snyder, 

Caccamise, & Wise, 2005), λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει (δηλ. 

ευκολία στην απάντηση, συντομία χορήγησης, αξιοπιστία διαδικασιών μέτρησης, 

δυνατότητα ποσοτικής αλλά και ποιοτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων) 

(Magliano, Millis, Ozuru, & McNamara, 2007). Επιπλέον, η συγκεκριμένη μέθοδος 

επιλέχθηκε προκειμένου να περιοριστεί, κατά το δυνατόν, η εμπλοκή άλλων 

ελλειμματικών δεξιοτήτων που συχνά παρουσιάζουν οι μαθητές με ΕΜΔ, καθώς η 

παρούσα έρευνα αποσκοπούσε αποκλειστικά στην αξιολόγηση της κατανόησης. 

Για τη συγγραφή των ερωτήσεων της αυτοσχέδιας δοκιμασίας, λάβαμε 

υπόψη το «βασικό επιχειρηματολογικό σχήμα» της μελέτης της Reznitskaya και 
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των συνεργατών της (2007) (βλ. Σχήμα 8), οι οποίοι, θεωρώντας ότι η έκθεση 

της αντίθετης άποψης συνιστά σημαντικό στοιχείο του επιχειρηματολογικού 

λόγου, διεύρυναν το μοντέλο του Toulmin (1958) (βλ. 1.2.6. Το Διαδικαστικό 

Επιχειρηματολογικό Μοντέλο του Toulmin) -το οποίο δεν περιλαμβάνει ρητώς 

προσδιορισμένα αντεπιχειρήματα- ενσωματώνοντας σε αυτό αντεπιχειρήματα ή 

ενστάσεις (objections). Ωστόσο, το σχήμα τους παραλείπει τους εγγυητές και 

τους τροπικούς προσδιορισμούς του εν λόγω μοντέλου. Τα συγκεκριμένα δομικά 

συστατικά εξαιρέθηκαν και από τη δική μας έρευνα, που επικεντρώθηκε στα πιο 

σημαντικά επιχειρηματολογικά στοιχεία, που εμφανίζονται ήδη στην 

επιχειρηματολογία των παιδιών αυτής της ηλικίας ή μπορούν να αποκτηθούν 

μέσω αναπτυξιακά κατάλληλης διδασκαλίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 8. Βασικό επιχειρηματολογικό σχήμα (Reznitskaya κ.ά., 2007, σ. 453). 



Ποιοτική Ανάλυση Λαθών Μαθητών Δημοτικού με ΕΜΔ και Τυπικών Συνομηλίκων τους στην 

Αναγνωστική Κατανόηση Επιχειρηματολογικών Κειμένων 

 

 

 85 

Δεδομένης της περιορισμένης γνώσης τους σχετικά με το 

επιχειρηματολογικό σχήμα, κρίναμε ότι οι μαθητές δε θα κατάφερναν να 

συγκροτήσουν μία νοητική αναπαράσταση της γραπτής επιχειρηματολογίας, 

οπότε η αξιολογική διαδικασία εστιάστηκε στο δεύτερο στάδιο του μοντέλου της 

Chambliss (1995), κατά το οποίο ο αναγνώστης αναζητά και επισημαίνει στο 

κείμενο τα πιο ουσιώδη στοιχεία του επιχειρήματος. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις 

χρησιμοποιούσαν ευκολονόητη, μη επιστημονική ορολογία (π.χ. άποψη με την 

οποία διαφωνεί ο συγγραφέας αντί αντεπιχείρημα) και αποσκοπούσαν στον 

έλεγχο της ικανότητας των συμμετεχόντων να εντοπίζουν έξι βασικά συστατικά 

των επιλεγμένων επιχειρηματολογικών κειμένων, τα οποία παρουσιάζονταν σε 

ξεχωριστές παραγράφους, με την ακόλουθη σειρά: (α) τη θέση, (β) ένα 

υποστηρικτικό στοιχείο του πρώτου επιχειρήματος, (γ) το δεύτερο επιχείρημα, 

(δ) το αντεπιχείρημα, (ε) ένα υποστηρικτικό στοιχείο του αντεπιχειρήματος και 

(στ) την ανασκευή (βλ. Παράρτημα Α). Και τα τρία κείμενα συνοδεύονταν από έξι 

ερωτήσεις, κάθε μία από τις οποίες εστίαζε στην επισήμανση ενός από τα 

παραπάνω συστατικά. Άρα το εργαλείο περιλάμβανε συνολικά 18 ερωτήματα, 

ενώ η εσωτερική του συνάφεια (Cronbach's alpha) ήταν .57. Κατά τη σύνταξή 

τους, αποφεύχθηκε, όσο ήταν δυνατό, η χρήση παθητικής φωνής και 

μακροσκελών ή αποφατικών προτάσεων, καθώς δυσχεραίνουν την κατανόηση 

των ερωτήσεων και, κατ' επέκταση, την εύρεση των σωστών απαντήσεων (Gorin, 

2005). 

Τέλος, τις τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις κάθε ερώτησης πολλαπλής 

επιλογής αποτελούσαν η σωστή ή απάντηση-στόχος (target) και τρία είδη 

εσφαλμένων απαντήσεων ή περισπαστών (distractors): ένας παρ' ολίγον σωστός 
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(near-miss), ένας θεματικός (thematic) και, ένας άσχετος (unrelated). Λόγω των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, τα διαφορετικά είδη περισπαστών 

αξιοποιήθηκαν κατά την ποιοτική ανάλυση των λαθών των μαθητών, καθώς 

επέτρεψαν την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τους παράγοντες που 

συντέλεσαν στην ελλιπή κατανόησή τους. 

Οι παρ' ολίγον σωστοί (ΠΟΣ) περισπαστές και οι σωστές απαντήσεις 

αλληλεπικαλύπτονταν σημασιολογικά σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι ιδέες που 

περιείχαν οι πρώτοι υπήρχαν στο κείμενο, αλλά ήταν τοποθετημένες σε 

ακατάλληλο συγκείμενο. Αυτού του είδους οι περισπαστές ενδέχετο να 

παραπλανήσουν τους αναγνώστες που εστίαζαν κυρίως στα επιφανειακά 

στοιχεία των κειμένων, όπως μεμονωμένες λέξεις ή φράσεις, χωρίς να 

επεξεργάζονται τα κείμενα σε βάθος. Υποθέσαμε, λοιπόν, ότι οι μαθητές που 

απαντούν στις ερωτήσεις βασιζόμενοι σε οικεία επιφανειακά στοιχεία, θα 

δυσκολεύονταν ιδιαίτερα να διακρίνουν την απάντηση-στόχο από τον ΠΟΣ-

περισπαστή. 

Οι θεματικοί (Θ) περισπαστές ήταν αληθοφανείς απαντήσεις, οι οποίες, 

όμως, περιλάμβαναν λανθασμένες πληροφορίες, βασισμένες σε άσχετα με το 

περιεχόμενο του κειμένου αλλά πραγματολογικά αποδεκτά στοιχεία. Έτσι, ο 

συγκεκριμένος περισπαστής ήταν πιθανό να συγχύσει τους αναγνώστες που 

προσέγγιζαν το κείμενο βάσει της εσφαλμένης προσωπικής τους αντίληψης για 

το θέμα του. Οι συμμετέχοντες που δεν έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στις 

πληροφορίες του κειμένου και, κατά συνέπεια, παρερμήνευαν το νόημά του, 

αναμέναμε ότι θα παρουσίαζαν δυσχέρεια στη διαφοροποίηση της σωστής 

απάντησης από τον Θ-περισπαστή. 
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Οι άσχετοι (Α) περισπαστές ήταν μη ευλογοφανείς απαντήσεις ή 

εξαιρετικά ασύμφωνες με το περιεχόμενο του κειμένου. 

Συνεπώς, η συμπερίληψη των δύο κύριων ειδών περισπαστών (δηλ. των 

ΠΟΣ- και Θ-περισπαστών) στηρίχθηκε στην αντίληψη ότι η επιτυχής κατανόηση 

κειμένου προϋποθέτει χρήση της κατάλληλης γνώσης για τη σύλληψη του 

περιεχομένου και, παράλληλα, τη διατήρηση της κειμενικής συνοχής. Κατ' αυτόν 

τον τρόπο, επιδιώξαμε να τυποποιήσουμε και να ελέγξουμε την ποιότητα των 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (Ozuru κ.ά., 2007, σσ. 408-409· Ozuru κ.ά., 

2013, σ. 219). 

 

2.4. Διαδικασία 

Η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε περίπου στη μέση του σχολικού 

έτους, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2017. Η αξιολογική διαδικασία 

υλοποιούνταν, κατά κύριο λόγο, από τον γράφοντα και, σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, από εκπαιδευτικούς Τμημάτων Ένταξης ή γενικής τάξης, σύμφωνα 

με το Πρωτόκολλο Χορήγησης του Εργαλείου Αξιολόγησης (βλ. Παράρτημα Β) και 

τις αναλυτικές οδηγίες του πρώτου. Λάμβανε χώρα σε μία ήσυχη αίθουσα του 

εκάστοτε σχολικού κτιρίου και, ολοκληρωνόταν σε μία συνεχή συνεδρία, 

διάρκειας μίας διδακτικής ώρας (περίπου 45 λεπτά). Οι συμμετέχοντες 

εξετάζονταν σε μικρές, μεικτές –αποτελούμενες από μαθητές με ΕΜΔ και ΤΑ- 

ομάδες (2-6 ατόμων), ενώ, στην αίθουσα, κάθονταν σε διάταξη που περιόριζε τη 

μεταξύ τους οπτική επαφή. 

 Ύστερα από έναν σύντομο λόγο σχετικά με τη σημασία της δοκιμασίας που 

θα ακολουθούσε, ο αξιολογητής διένεμε στους μαθητές τα τρία κείμενα και τις 
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ερωτήσεις, ζητώντας τους να γράψουν στην πρώτη σελίδα το φύλο, την τάξη 

τους και την ημερομηνία εξέτασης. Ακολούθως, τους έδινε συγκεκριμένες, 

σαφείς οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία, επιλύοντας παράλληλα τυχόν 

σχετικές απορίες τους. Με την έναρξη της αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός δεν 

απαντούσε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις και οι λεκτικές νύξεις που παρείχε ήταν 

συγκεκριμένες και λιγόλογες. Επιπλέον, ζητούνταν από τους μαθητές να μη 

διακόπτουν τη διεξαγωγή της και να μη μιλούν μεταξύ τους. 

 Προκειμένου να εκμηδενιστεί η επίδραση της αποκωδικοποιητικής 

ικανότητας των μαθητών στην αναγνωστική τους κατανόηση και, κατ' επέκταση, 

να εξασφαλιστούν ίδιες συνθήκες εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες, η 

ανάγνωση των φύλλων αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε ως εξής: ο 

εκπαιδευτικός διάβαζε μεγαλόφωνα τα κείμενα, ενώ στους μαθητές δινόταν η 

οδηγία να παρακολουθούν προσεκτικά την ανάγνωσή του στα φύλλα που είχαν 

μπροστά τους. Μετά την ανάγνωση κάθε κειμένου, διαβάζονταν μία-μία, με τον 

ίδιο «μεικτό» τρόπο (δηλ. ο εκπαιδευτικός μεγαλόφωνα και οι μαθητές 

παρακολουθούσαν συγχρόνως στα φύλλα) οι αντίστοιχες ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής. Με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης κάθε ερώτησης και των τεσσάρων 

πιθανών απαντήσεών της, οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους όσο χρόνο 

χρειάζονταν, προκειμένου να επιλέξουν –με βάση το κείμενο- τη σωστή, κατά τη 

γνώμη τους, απάντηση, χωρίς να επηρεάζεται η διαδικασία από τυχόν χρονικούς 

περιορισμούς. Τα κείμενα ήταν διαθέσιμα κατά την απάντηση των ερωτήσεων, 

ούτως ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατόν η επίδραση της σχετικής 

προϋπάρχουσας γνώσης στην κατανόηση (Ozuru, κ.ά., 2007), αφού σκοπός ήταν 

η αξιολόγηση της ικανότητας των μαθητών να προβαίνουν σε διεξοδική 
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επεξεργασία των κειμενικών πηγών (δηλ. των κειμένων και των ερωτήσεων) 

(Alderson, 2000· Ozuru κ.ά, 2007· Stine-Morrow, Gagne, Morrow, & Herman 

DeWall, 2004). Ο αξιολογητής διάβαζε τα κείμενα και τις ερωτήσεις με ουδέτερο 

τόνο και μόνο μία φορά, ακολουθώντας απαρέγκλιτα την εξής σειρά: 1ο κείμενο 

«Η υπερθέρμανση του πλανήτη», 2ο «Ηλεκτρονικά παιχνίδια», 3ο «Ζωολογικός 

κήπος». Ακόμη, δεν εξηγούσε τυχόν άγνωστες λέξεις, πέρα από αυτές που 

δίνονταν στο τέλος του τρίτου κειμένου, προκειμένου να μην επηρεάζεται η 

κατανόηση των μαθητών (Oakhill κ.ά., 2003· Protopapas, Sideridis, Mouzaki, & 

Simos, 2007). 

 Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο εκπαιδευτικός μάζευε τα φύλλα 

αξιολόγησης και σημείωνε την ομάδα στην οποία ανήκε ο κάθε συμμετέχων, 

καθώς επίσης και το σχολείο στο οποίο φοιτούσε. 

 

2.5. Ανάλυση Δεδομένων 

Περιγραφική στατιστική. Για τη σύγκριση των λαθών των δύο ομάδων (μαθητές 

με ΕΜΔ και ΤΑ) και των διαφόρων υπο-ομάδων συμμετεχόντων, υπολογίστηκαν 

οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις όλων των εξαρτημένων μεταβλητών και, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, δημιουργήθηκαν πίνακες απόλυτων και ποσοστιαίων 

συχνοτήτων. 

Επαγωγική στατιστική. Καθώς ο έλεγχος κανονικότητας έδειξε ότι οι 

εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας δεν ακολουθούν κανονική κατανομή και 

στις δύο ομάδες συμμετεχόντων, πραγματοποιήθηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι 

Mann-Whitney U, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στα λάθη των δύο ομάδων. Επιπλέον, δεδομένου ότι πληρούνταν όλες 
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οι προϋποθέσεις, πραγματοποιήθηκαν t-tests ανεξάρτητων δειγμάτων, ούτως 

ώστε να ελεγχθεί και στις δύο ομάδες συμμετεχόντων αν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στα συνολικά λάθη μεταξύ των μαθητών της Ε' και της Στ' 

δημοτικού. 

 Οι στατιστικές αναλύσεις της παρούσας μελέτης έγιναν με το πακέτο 

λογισμικού IBM SPSS Statistics 23 για Windows. 
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33..  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

3.1.1. Σύνολο Λαθών Αναγνωστικής Κατανόησης 

Το ποσοστό των λανθασμένων απαντήσεων των μαθητών με ΕΜΔ (46.3%) ήταν 

μεγαλύτερο από αυτό των μαθητών ΤΑ (31%). Παρατηρήθηκε διαφορά στους 

μέσους όρους των λαθών των δύο ομάδων, με τους μαθητές με ΕΜΔ [μέσος όρος 

(M) = 8.34, τυπική απόκλιση (SD) = 3.07] να σημειώνουν υψηλότερο Μ από τους 

μαθητές ΤΑ (M = 5.58, SD = 2.38). Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι M 

και οι SD των λαθών κάθε ομάδας ανά τάξη (Πίνακας 3) και ανά φύλο (Πίνακας 

4). 

Σύμφωνα με τον οπτικό τους έλεγχο, οι κατανομές των συνολικών λαθών 

των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ δεν ήταν παρόμοιες. Ο έλεγχος Mann-Whitney U 

κατέδειξε ότι τα συνολικά λάθη των μαθητών με ΕΜΔ [μέσος βαθμός 

διατακτικότητας (ΜΒΔ) = 97.45] ήταν στατιστικά σημαντικά περισσότερα απ' ό,τι 

των μαθητών ΤΑ (ΜΒΔ = 60.97), U = 1006, z = -4.819, p < .001. 

 
Πίνακας 3 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις λαθών των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ ανά τάξη 

 ΕΜΔ ΤΑ 

 Ε' τάξη Στ' τάξη Ε' τάξη Στ' τάξη 

 Μ SD M SD M SD M SD 

Λάθη 8.85 2.66 7.86 3.41 5.98 2.37 5.2 2.34 

 

Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα συνολικά λάθη μεταξύ 

των μαθητών της Ε' και της Στ' δημοτικού τόσο στην ομάδα με ΕΜΔ, μέση διαφορά 
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(ΜΔ) = 0.99, 95% διάστημα εμπιστοσύνης (ΔΕ) [-0.95 έως 2.93], t(39) = 1.036, p = 

.307, όσο και στην ομάδα ΤΑ, ΜΔ = 0.78, 95% ΔΕ [-0.15 έως 1.71], t(99) = 1.673, p 

= .098. 

 

Πίνακας 4 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις λαθών των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ ανά φύλο 

 ΕΜΔ ΤΑ 

 Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια 

 Μ SD M SD M SD M SD 

Λάθη 8 2.82 9.27 3.66 5.61 2.63 5.55 2.1 

 

3.1.2. Λάθη Αναγνωστικής Κατανόησης Ανά Κείμενο 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, οι μαθητές με ΕΜΔ είχαν και στα τρία κείμενα 

υψηλότερους M λαθών από τους μαθητές ΤΑ. Από τον ίδιο πίνακα συνάγεται ότι, 

από το σύνολο των κειμένων, και οι δύο ομάδες κατανόησαν σε μεγαλύτερο 

βαθμό το κείμενο «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» και σε μικρότερο το κείμενο «Η 

υπερθέρμανση του πλανήτη». Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι συχνότητες και 

τα ποσοστά μαθητών της κάθε ομάδας ανά αριθμό λαθών και κείμενο. 

 

Πίνακας 5 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις λαθών των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ ανά 
κείμενο 
 

 ΕΜΔ ΤΑ 

Λάθη M SD M SD 
 

1. Υπερθέρμανση 
    του πλανήτη 
 

 

3.39 
 

 

1.53 
 

 

2.45 
 

 

1.25 
 

2. Ηλεκτρονικά 
    παιχνίδια 
 

1.98 
 

1.39 
 

1.01 
 

  .92 
 

3. Ζωολογικός 
    κήπος 
 

2.98 
 

1.06 
 

2.12 
 

1.11 
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Πίνακας 6 
Κατανομή των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ ανά αριθμό λαθών και κείμενο 
 

 Υπερθέρμανση του πλανήτη Ηλεκτρονικά παιχνίδια Ζωολογικός κήπος 

 ΕΜΔ ΤΑ ΕΜΔ ΤΑ ΕΜΔ ΤΑ 
 

Αριθμός 
λαθών 
 

 

N 
 

% 
 

N 
 

% 
 

N 
 

% 
 

N 
 

% 
 

N 
 

% 
 

N 
 

% 

0   1   2.4   5    5   6 14.6 30 29.7  0     0  5    5 

1   5 12.2 17 16.8 10 24.4 49 48.5  2   4.9 24 23.8 

2   5 12.2 32 31.7 13 31.7 16 15.8 12 29.3 39 38.6 

3 10 24.4 28 27.7   5 12.2   3    3 16   39 23 22.8 

4   8 19.5 13 12.9   5 12.2   3    3  8 19.5  8  7.9 

5 10 24.4   5    5   2   4.9   0    0  2   4.9  1    1 

6   2   4.9   1    1   0 0   0    0  1   2.4  1    1 

Σύνολο 41 100 101 100 41 100 101 100 41 100 101 100 

 

Σύμφωνα με τον οπτικό τους έλεγχο, οι κατανομές των λαθών των 

μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ δεν ήταν παρόμοιες σε κανένα από τα τρία κείμενα. Ο 

έλεγχος Mann-Whitney U έδειξε ότι τα λάθη των μαθητών με ΕΜΔ (ΜΒΔ1
 = 89.88, 

ΜΒΔ2
 = 92.9, ΜΒΔ3

 = 92.89) ήταν στατιστικά σημαντικά περισσότερα απ' ό,τι των 

μαθητών ΤΑ (ΜΒΔ1
 = 64.04, ΜΒΔ2

 = 62.81, ΜΒΔ3
 = 62.82) και στα τρία κείμενα, «Η 

υπερθέρμανση του πλανήτη»: U = 1317, z = -3.471, p = .001, «Ηλεκτρονικά 

παιχνίδια»: U = 1193, z = -4.157, p < .001, «Ζωολογικός κήπος»: U = 1193, z = -

4.104, p < .001. 

 

                                                 
1
 «Η υπερθέρμανση του πλανήτη», 

2
 «Ηλεκτρονικά παιχνίδια», 

3
 «Ζωολογικός κήπος» 
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3.2. Τύποι Λαθών Αναγνωστικής Κατανόησης 

Όσον αφορά τους τύπους λαθών, παρατηρήθηκαν διαφορές στα ποσοστά 

επιλογής των ΠΟΣ- και Θ-περισπαστών από τους μαθητές με ΕΜΔ και ΤΑ, ενώ δεν 

υπήρχε διαφορά στα ποσοστά επιλογής των Α-περισπαστών (βλ. Πίνακας 7). 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται οι M και οι SD των λαθών κάθε ομάδας ανά τύπο 

λάθους. 

 
Πίνακας 7 
Κατανομή των λαθών των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ ανά τύπο λάθους 

 ΕΜΔ ΤΑ 

Τύπος λάθους N % N % 

ΠΟΣ-περισπαστές 136 39.8 270 47.9 

Θ-περισπαστές 118 34.5 151 26.8 

Α-περισπαστές   88 25.7 143 25.3 

Σύνολο 342 100 564 100 

 

Πίνακας 8 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις λαθών των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ ανά 
τύπο λάθους 
 

 ΕΜΔ ΤΑ 

Τύπος λάθους M SD M SD 

ΠΟΣ-περισπαστές 3.32 1.68 2.67 1.64 

Θ-περισπαστές 2.88 2.15       1.5 1.21 

Α-περισπαστές 2.15 1.35 1.42 1.19 

 

Σύμφωνα με τον οπτικό τους έλεγχο, οι κατανομές των τριών 

διαφορετικών ειδών περισπαστών των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ δεν ήταν 
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παρόμοιες. Ο έλεγχος Mann-Whitney U κατέδειξε ότι, και στα τρία είδη 

περισπαστών, οι λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών με ΕΜΔ (ΜΒΔ1
 = 82.12, 

ΜΒΔ2
 = 91.79, ΜΒΔ3

 = 87) ήταν στατιστικά σημαντικά περισσότερες απ' ό,τι των 

μαθητών ΤΑ (ΜΒΔ1
 = 67.19, ΜΒΔ2

 = 63.26, ΜΒΔ3
 = 65.21), ΠΟΣ-περισπαστές: U = 

1635, z = -1.992, p = .046, Θ-περισπαστές: U = 1238, z = -3.831, p < .001, Α-

περισπαστές: U = 1435, z = -2.943 

  

                                                 
1 ΠΟΣ-περισπαστές, 2 Θ-περισπαστές, 3 Α-περισπαστές 
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44..  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  --  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  --  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

4.1. Συζήτηση 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην παραγωγή ερευνητικά τεκμηριωμένων 

στοιχείων αναφορικά με την επίδοση και τους τύπους λαθών που κάνουν οι 

Έλληνες μαθητές με ΕΜΔ και ΤΑ των Ε' και Στ' τάξεων του δημοτικού στην 

αναγνωστική κατανόηση επιχειρηματολογικών κειμένων. Τα επιζητούμενα 

στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω της χορήγησης αυτοσχέδιας δοκιμασίας 

αξιολόγησης, η οποία περιλάμβανε τρία κείμενα συνοδευόμενα με ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής. Τα δεδομένα που προέκυψαν από την αξιολογική 

διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον για τη σύγκριση των δύο ομάδων 

συμμετεχόντων ως προς τις προαναφερθείσες μεταβλητές. Μέσω του 

συνδυασμού των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης με το θεωρητικό 

πλαίσιο της έρευνας επιχειρήθηκε η κριτική προσέγγιση των ευρημάτων και η 

απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων. 

 Τα ποσοστά λανθασμένων απαντήσεων των μαθητών με ΕΜΔ (46.3%) και 

ΤΑ (31%) φανερώνουν δυσχέρεια των δύο ομάδων συμμετεχόντων στον 

εντοπισμό των βασικών συστατικών των επιχειρηματολογικών κειμένων. 

Σύμφωνα με το μοντέλο κατανόησης των γραπτών επιχειρημάτων της Chambliss 

(1995), η αδυναμία επισήμανσης των δομικών στοιχείων ενός επιχειρήματος 

συνεπάγεται δυσκολία στη σύνθεση της νοητικής αναπαράστασής του και, κατ' 

επέκταση, ανεπιτυχή κατανόησή του. Επομένως, και οι δύο ομάδες επέδειξαν 

περιορισμένη ικανότητα κατανόησης των κειμένων, αποτέλεσμα που συμφωνεί 

με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών με συμμετέχοντες μαθητές δημοτικού με 
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αναγνωστικές δυσκολίες (Haria & Midgette, 2014) και ΤΑ (Γερογιαννάκη, 2007· 

Chambliss & Murphy, 2002· Reznitskaya κ.ά., 2007). Η ανεπαρκής αναγνωστική 

κατανόηση των συμμετεχόντων μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στην 

εξαιρετικά ελλιπή γνώση του επιχειρηματολογικού σχήματος που διαθέτουν οι 

Έλληνες μαθητές δημοτικού, καθώς τα βιβλία του μαθήματος της Γλώσσας 

εστιάζουν στην παραγωγή γραπτού επιχειρηματολογικού λόγου, παραβλέποντας 

τη σημασία της συστηματικής διδασκαλίας στρατηγικών για την κατανόηση του 

επιχειρηματολογικού κειμένου. 

Παρόλο που και οι δύο ομάδες σημείωσαν σημαντικό αριθμό λανθασμένων 

απαντήσεων, οι μαθητές με ΕΜΔ έκαναν συνολικά περισσότερα λάθη κατανόησης 

από τους μαθητές ΤΑ, με στατιστικά σημαντική διαφορά. Η χαμηλότερη επίδοση 

των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε σύγκριση με τους μαθητές ΤΑ ως προς 

την αναγνωστική κατανόηση έχει στοιχειοθετηθεί από προγενέστερες συγκριτικές 

μελέτες στο πραγματολογικό (expository) κείμενο (Carr & Thompson, 1996· 

Englert & Thomas, 1987· Taylor & Williams, 1983), η κατανόηση του οποίου 

παρουσιάζει παρόμοιες δυσκολίες με το επιχειρηματολογικό (δηλ. ενσωμάτωση 

σε άλλα κειμενικά είδη, πολύπλοκη συντακτική δομή και κειμενικούς δείκτες, 

παράθεση συμπυκνωμένων πληροφοριών, εξειδικευμένο λεξιλόγιο) (Haria, 2010· 

Sáenz & Fuchs, 2002). 

Ακόμη, παρόλο που, και στις δύο ομάδες, οι μέσοι όροι των συνολικών 

λαθών των μαθητών της Ε' τάξης ήταν υψηλότεροι από αυτούς των μαθητών της 

Στ', δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

τάξεων. Το παρόν εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των 

Chambliss & Murphy (2002), οι οποίες διαπίστωσαν αναπτυξιακές αλλαγές στην 
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επίδοση μαθητών δημοτικού, λόγω της σταδιακής εξοικείωσής τους με το 

επιχειρηματολογικό κείμενο και τα βασικά χαρακτηριστικά του. Η ασυμφωνία 

αυτή πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στην προβλεπόμενη -από τα διδακτικά εγχειρίδια- διδασκαλία 

της επιχειρηματολογίας στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού, παρόλο που οι 

μαθητές της Στ' δημοτικού διαθέτουν περισσότερες εμπειρίες εξάσκησης στις 

επιχειρηματολογικές δεξιότητες. Επίσης, πέρα από το βασικό επιχειρηματολογικό 

σχήμα (θέση-επιχειρήματα-συμπέρασμα), το οποίο μάλιστα παρουσιάζεται μόνο 

στα βιβλία της Γ' τάξης, σε κανένα εγχειρίδιο του δημοτικού δε γίνεται αναφορά 

στο αναπτυγμένο σχήμα δομής (παρουσίαση και ανασκευή αντεπιχειρημάτων) 

του επιχειρηματολογικού κειμένου, σύμφωνα με το οποίο δομήθηκαν τα κείμενα 

του εργαλείου αξιολόγησης της παρούσας μελέτης. 

Οι μέσοι όροι λαθών των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ ανά κείμενο 

καταδεικνύουν ότι και οι δύο ομάδες σημείωσαν την υψηλότερη επίδοση στο 

κείμενο με τίτλο «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» και τη χαμηλότερη στο κείμενο με τίτλο 

«Η υπερθέρμανση του πλανήτη». Ο μεγαλύτερος βαθμός κατανόησης του 

κειμένου για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια συγκριτικά με τα άλλα δύο κείμενα και, 

ιδίως με το κείμενο για την υπερθέρμανση του πλανήτη, θα μπορούσε να 

θεωρηθεί αναμενόμενος, καθώς οι αντιδράσεις των μαθητών κατά την ανάγνωσή 

των τίτλων φανέρωναν ότι το συγκεκριμένο θέμα τους είναι ιδιαίτερα οικείο και 

ανταποκρίνεται περισσότερο στα ενδιαφέροντά τους. Η καλύτερη κατανόηση του 

κειμένου με το πιο οικείο θέμα είναι συνεπής με τα ευρήματα προηγούμενης 

συγκριτικής έρευνας σε αντίστοιχες ομάδες μαθητών γυμνασίου (eighth graders) 

(Carr & Thompson, 1996), αλλά και της μελέτης των Chambliss & Murphy (2002), 
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στην οποία βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στην ακρίβεια της ανάκλησης και την 

εξοικείωση με το περιεχόμενο των επιχειρηματολογικών κειμένων. Σύμφωνα με 

το μοντέλο οικοδόμησης και ενσωμάτωσης (Kintsch, 1988, 1998), η εξοικείωση 

των αναγνωστών με το θέμα του κειμένου διευκολύνει την οικοδόμηση της 

νοητικής αναπαράστασής του, καθώς επιτρέπει ευχερέστερη πρόσβαση στις 

σχετικές προϋπάρχουσες γνώσεις τους βάσει των πληροφοριών του κειμένου 

(Ozuru κ.ά., 2007). Επομένως, το παραπάνω αποτέλεσμα συνάδει, επίσης, με τα 

αποτελέσματα πολυάριθμων ερευνών -σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και 

ΤΑ- που υποστηρίζουν σημαντική επίδραση της προϋπάρχουσας γνώσης στην 

αναγνωστική κατανόηση διάφορων κειμενικών ειδών (Graesser, Golding, & Long, 

1991· Holmes, 1983· Kendeou & van den Broek, 2005· McNamara & McDaniel, 

2004· Snider, 1989· Taft & Leslie, 1985). 

Ωστόσο, οι μαθητές με ΕΜΔ έκαναν στατιστικά σημαντικά περισσότερα 

λάθη από τους μαθητές ΤΑ και στα τρία κείμενα, εύρημα που μπορεί να 

ερμηνευτεί ως απόρροια της αναποτελεσματικής χρήσης της προηγούμενης 

γνώσης από τους μαθητές με δυσκολίες μάθησης. Συγκεκριμένα, προγενέστερες 

έρευνες τεκμηριώνουν ότι οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες παρουσιάζουν 

δυσχέρεια στην ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, με αποτέλεσμα να 

την αξιοποιούν ανεπαρκώς, αλλά και ότι η υπέρμετρη στήριξη στην 

προϋπάρχουσα γνώση αποτελεί την κύρια γενεσιουργό αιτία της φτωχής 

κατανόησής τους (Holmes, 1983· McCormick, 1992). 

Σε αντίθεση με τους μαθητές ΤΑ, μία συμπεριφορά που παρατηρήθηκε σε 

μεγάλο αριθμό μαθητών με ΕΜΔ είναι ότι, κατά την απάντηση των ερωτήσεων, 

απέφευγαν να συμβουλεύονται το κείμενο, με επακόλουθο να επιλέγουν 
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λανθασμένες απαντήσεις. Το παραπάνω αποτελεί ένδειξη ότι οι μαθητές αυτοί, 

λόγω ίσως της περιορισμένης αποκωδικοποιητικής τους ικανότητας, είκαζαν τις 

απαντήσεις βασιζόμενοι στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Η συμπεριφορά αυτή 

ταυτίζεται με στρατηγικές που ο Stanovich (1980) προσδιορίζει ως 

διαδραστικές/αντισταθμιστικές (interactive/compensatory) αναγνωστικές 

διαδικασίες, κατά τις οποίες η ανεπαρκής πρόσβαση στις πληροφορίες του 

κειμένου αντισταθμίζεται από εναλλακτικές πηγές άντλησης πληροφοριών (π.χ. 

προηγούμενη γνώση). Εντούτοις, στις προαναφερθείσες περιπτώσεις η 

αντισταθμιστική διαδικασία δεν ήταν λειτουργική, πιθανόν λόγω ασυμφωνίας 

μεταξύ του περιεχομένου των κειμένων και της προϋπάρχουσας γνώσης των 

μαθητών. 

Σύμφωνα με τις κατανομές των λαθών των δύο ομάδων ανά τύπο λάθους, 

οι ΠΟΣ-περισπαστές συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά τόσο στην ομάδα ΤΑ 

(47.9%) όσο και στους μαθητές με ΕΜΔ (39.8%). Το παραπάνω αποτέλεσμα μπορεί 

να χαρακτηριστεί αναμενόμενο, καθώς οι ΠΟΣ-περισπαστές περιείχαν ιδέες που 

υπήρχαν στο κείμενο και, παρουσίαζαν μεγάλη σημασιολογική συγγένεια με τις 

απαντήσεις-στόχους, καθιστώντας, έτσι, τη διάκριση των τελευταίων ένα αρκετά 

απαιτητικό έργο που προϋπέθετε λεπτομερή επεξεργασία των κειμένων (Ozuru 

κ.ά., 2013). 

Οι λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών με ΕΜΔ που ανήκαν στην 

κατηγορία των ΠΟΣ-περισπαστών ήταν στατιστικά σημαντικά περισσότερες από 

τις αντίστοιχες των μαθητών ΤΑ. Το συγκεκριμένο εύρημα μπορεί να αποδοθεί 

στην περιορισμένη ή αναποτελεσματική χρήση ανώτερων αναγνωστικών 

δεξιοτήτων (δηλ. γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών) από τους μαθητές 
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με μαθησιακές δυσκολίες, όπως προκύπτει και από προηγούμενες μελέτες 

(Butler, 1998· Cheng, 1993· Wong, 1994). 

Τα ποσοστά επιλογής των Θ-περισπαστών δείχνουν ότι η προσέγγιση των 

κειμένων από τους μαθητές βάσει της εσφαλμένης προσωπικής τους αντίληψης 

για το θέμα τους αποτέλεσε τον δεύτερο πιο επιδραστικό παράγοντα που 

συνέβαλε στην ελλιπή κατανόηση των δύο ομάδων και, ειδικά των μαθητών με 

ΕΜΔ. Τα ευρήματα αυτά είναι συνεπή με τα αποτελέσματα προηγούμενων 

ερευνών που απέδειξαν ότι οι αναγνώστες συχνά προσεγγίζουν τα 

επιχειρηματολογικά κείμενα μεροληπτικά ή με ήδη διαμορφωμένες πεποιθήσεις 

(Perkins, Farady, & Bushey, 1991), γεγονός που επηρεάζει αποφασιστικά τη 

διαδικασία κατανόησής τους (Lord, Ross, & Lepper, 1979· Wade, Thompson, & 

Watkins, 1994· Wolfe & Britt, 2007). Μάλιστα, σύμφωνα με τη μελέτη των Wolfe 

& Britt (2007), η αιτία αυτής της προκατειλημμένης προσέγγισης εντοπίζεται στα 

ανεπαρκώς αναπτυγμένα επιχειρηματολογικά σχήματα που διαθέτουν. 

Οι μαθητές με ΕΜΔ έκαναν περισσότερα λάθη αυτού του τύπου (Θ-

περισπαστές) από τους μαθητές ΤΑ, με στατιστικά σημαντική διαφορά. Το παρόν 

αποτέλεσμα παρουσιάζει αντιστοιχία με εύρημα συγκριτικής έρευνας της Phillips 

(1988) σε μαθητές της Στ' δημοτικού, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές με 

χαμηλή αναγνωστική επίδοση επιδίωκαν συχνά να επαληθεύσουν τις 

προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους, παρά τις αντιφάσεις που παρουσίαζαν με το 

περιεχόμενο των κειμένων. 

Τέλος, οι Α-περισπαστές συγκεντρώνουν τα χαμηλότερα ποσοστά και στις 

δύο ομάδες, ενώ τα λάθη των μαθητών με ΕΜΔ ήταν στατιστικά σημαντικά 

περισσότερα απ' ό,τι των μαθητών ΤΑ και στο συγκεκριμένο είδος περισπαστή. Η 
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επιλογή περισσότερων απαντήσεων που παρουσίαζαν ασυμφωνία με το 

αναγνωστικό υλικό επιβεβαιώνει περαιτέρω τη μεγαλύτερη δυσκολία των 

μαθητών με ΕΜΔ, σε σύγκριση με τους μαθητές ΤΑ, στη σύλληψη του νοήματος 

των κειμένων, όπως αναφέρεται και παραπάνω. 

 Παρατηρείται, επομένως, ποσοτική αλλά όχι ποιοτική διαφοροποίηση στην 

κατανομή των λανθασμένων απαντήσεων των δύο ομάδων στους τρεις τύπους 

λαθών. Βάσει, λοιπόν, των ανωτέρω αποτελεσμάτων συνάγεται ότι και οι δύο 

ομάδες παρουσιάζουν δυσχέρεια στη χρήση κατάλληλων στρατηγικών για την 

κατανόηση των επιχειρηματολογικών κειμένων και τη διατήρηση της κειμενικής 

συνοχής. Ωστόσο, οι μαθητές με ΕΜΔ εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσχέρεια από 

τους μαθητές ΤΑ. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με συμπεράσματα προγενέστερων 

συγκριτικών μελετών με συμμετέχοντες Έλληνες μαθητές, που υποστηρίζουν ότι 

οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται σημαντικά περισσότερο από 

τους ΤΑ συνομηλίκους τους στην εφαρμογή γνωστικών και μεταγνωστικών 

στρατηγικών για την επίτευξη της αναγνωστικής κατανόησης (Αντωνίου, 

Πολυχρόνη, & Κοτρώνη, 2012· Μπότσας, 2007· Μπότσας & Παντελιάδου, 2003· 

Padeliadu, Botsas, & Sideridis, 2000· Πολυχρόνη, Αντωνίου, & Καµπυλαυκά, 

2013). 

 

4.2. Συμπεράσματα 

Βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την αξιολόγηση των 

συμμετεχόντων στην αναγνωστική κατανόηση επιχειρηματολογικών κειμένων, 

εξήχθησαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με την ικανότητα των Ελλήνων 
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μαθητών -με ΕΜΔ και ΤΑ- των Ε' και Στ' τάξεων του δημοτικού να κατανοούν 

επιχειρηματολογικά κείμενα και τους τύπους λαθών κατανόησης που κάνουν. 

 Όσον αφορά το 1ο ερευνητικό ερώτημα (Οι μαθητές με ΕΜΔ και οι μαθητές 

ΤΑ παρουσιάζουν διαφορά στην αναγνωστική κατανόηση;), τα παρόντα ευρήματα 

επιβεβαιώνουν προηγούμενες μελέτες που στοιχειοθετούν (α) χαμηλή επίδοση 

των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ στην αναγνωστική κατανόηση του 

επιχειρηματολογικού κειμένου και, (β) συγκριτική υπεροχή των δεύτερων ως 

προς την ικανότητα κατανόησης των διάφορων κειμενικών ειδών. Ωστόσο, δεν 

επαληθεύουν την υπόθεση που διατυπώσαμε -βάσει της έρευνας των Chambliss & 

Murphy (2002)- αναφορικά με το 2ο ερευνητικό ερώτημα (Οι μαθητές της Ε' και 

της Στ' τάξης παρουσιάζουν διαφορά στην αναγνωστική κατανόηση σε κάποια από 

τις δύο ομάδες), ότι οι μαθητές της Στ' τάξης θα σημείωναν υψηλότερη επίδοση 

από αυτούς της Ε', λόγω της μεγαλύτερης εξοικείωσής τους με τον 

επιχειρηματολογικό λόγο. Συνεπώς, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η 

παρεχόμενη, στο ελληνικό δημοτικό σχολείο, διδασκαλία για την κατανόηση του 

επιχειρηματολογικού κειμένου δεν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επίδοση 

των μαθητών. Αναφορικά με το 3ο ερευνητικό ερώτημα (Επηρεάζει το θέμα του 

κειμένου την αναγνωστική κατανόηση των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ;), τα 

ευρήματα της παρούσας μελέτης συνάδουν με αποτελέσματα προγενέστερων 

ερευνών που καταδεικνύουν επίδραση του θέματος του κειμένου στην 

ενεργοποίηση της σχετικής προϋπάρχουσας γνώσης των αναγνωστών και, κατά 

συνέπεια, στην αναγνωστική τους κατανόηση, καθώς επίσης και 

αναποτελεσματική χρήση της προϋπάρχουσας γνώσης από τους μαθητές με 

δυσκολίες μάθησης. 
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Πέρα από την επαλήθευση προγενέστερων ερευνητικών αποτελεσμάτων 

σε ελληνικό πληθυσμό, στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε μία πρώτη 

προσπάθεια ποιοτικής ανάλυσης των λαθών αναγνωστικής κατανόησης των 

συμμετεχόντων, προκειμένου να σκιαγραφηθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν 

στην ερευνητικά θεμελιωμένη ανεπιτυχή κατανόηση των μαθητών στο εν λόγω 

κειμενικό είδος. Όσον αφορά, λοιπόν, το 4ο (Πώς κατανέμονται οι λανθασμένες 

απαντήσεις των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ στους τρεις τύπους λαθών;) και 5ο 

ερευνητικό ερώτημα (Παρουσιάζει ποιοτική διαφορά η κατανομή των 

λανθασμένων απαντήσεων των δύο ομάδων στους τρεις τύπους λαθών;) 

προέκυψαν τα εξής: Ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται οι λανθασμένες 

απαντήσεις των δύο ομάδων στους τρεις τύπους λαθών -που αξιοποιήθηκαν για 

την ποιοτική ανάλυση λάθους- υποδηλώνει ότι οι Έλληνες μαθητές δημοτικού 

και, προπαντός αυτοί με ΕΜΔ, διαθέτουν περιορισμένη ικανότητα χρήσης 

κατάλληλων στρατηγικών για την κατανόηση των επιχειρηματολογικών κειμένων 

και τη διατήρηση της κειμενικής συνοχής. Σημαντικότερο εύρημα της έρευνας 

αποτελεί η παρατήρηση ποσοτικής αλλά όχι ποιοτικής διαφοροποίησης όσον 

αφορά την κατανομή των λαθών των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ. Η απουσία 

ποιοτικής διαφοροποίησης στις κατανομές των λαθών των δύο ομάδων συνιστά 

ένδειξη ότι η ανεπαρκής κατανόηση των συμμετεχόντων αποτελεί, ενδεχομένως, 

συνέπεια της ελλιπούς διδασκαλίας του γραπτού επιχειρηματολογικού λόγου 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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4.3. Περιορισμοί 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας θα πρέπει να προσεγγίζονται υπό το πρίσμα 

δύο σημαντικών περιορισμών. 

 Η αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων των δύο ομάδων πρέπει να μελετηθεί 

λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη αριθμητική αναντιστοιχία ανάμεσα στους μαθητές 

με ΕΜΔ και τους ΤΑ συνομηλίκους τους. 

 Το δεύτερο βασικό περιορισμό αποτελεί η μέτρια αξιοπιστία εσωτερικής 

συνάφειας (α = .57) του αυτοσχέδιου ερευνητικού εργαλείου. 

 

4.4. Εκπαιδευτικές Προεκτάσεις 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των συμμετεχόντων της 

παρούσας έρευνας με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι μαθητές του ελληνικού 

δημοτικού σχολείου φαίνεται να αντιμετωπίζουν σημαντική δυσκολία στην 

κατανόηση επιχειρηματολογικών κειμένων, ακόμη και όταν αυτά πραγματεύονται 

θέματα που ανταποκρίνονται στο γνωστικό τους υπόβαθρο. Επιπλέον, οι 

λανθασμένες απαντήσεις των δύο ομάδων και ιδιαίτερα των μαθητών με ΕΜΔ 

μαρτυρούν δυσχέρεια στη χρήση ανώτερων αναγνωστικών δεξιοτήτων για την 

κατανόηση των κειμένων και τη διατήρηση της κειμενικής συνοχής. 

Η διδασκαλία του επιχειρηματολογικού φαινομένου, που παρέχεται στο 

πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος και, συγκεκριμένα, σε δέκα συνολικά 

ενότητες -από την Γ' μέχρι την Στ' δημοτικού- εστιάζει, κατά κύριο λόγο, στη 

συγγραφή απλών επιχειρηματολογικών εκθέσεων. Επιπρόσθετα, η περιορισμένη 

παρεχόμενη διδασκαλία για την κατανόηση του επιχειρηματολογικού κειμένου 

επικεντρώνεται, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, στη στείρα απάντηση των 
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ερωτήσεων κατανόησης που συνοδεύουν τα ολιγάριθμα κείμενα των σχολικών 

εγχειριδίων, χωρίς να προωθείται η διεξοδική ανάλυση της γραπτής 

επιχειρηματολογίας μέσω της χρήσης ενός κατάλληλου επιχειρηματολογικού 

σχήματος. Καθίσταται, επομένως, σαφές ότι η προβλεπόμενη διδασκαλία δεν 

επαρκεί για την εις βάθος γνώση και επιτυχή κατανόηση του γραπτού 

επιχειρηματολογικού λόγου, λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει ως 

είδος. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, η περιορισμένη κατανόηση που 

παρουσιάζουν ακόμη και οι μαθητές ΤΑ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

αποσπασματική διδασκαλία του εν λόγω κειμενικού είδους, ενώ η δυσχερής 

εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών για την επίτευξη της αναγνωστικής 

κατανόησης θα μπορούσε να αποδοθεί στην έλλειψη επίγνωσης ενός 

αναπτυγμένου (με δίπλευρη θεώρηση ενός θέματος) επιχειρηματολογικού 

σχήματος από την πλευρά τους. 

Ως εκ τούτου, κρίνεται παιδαγωγικά άστοχο να εξετάζονται οι μαθητές 

δημοτικού στην κατανόηση του επιχειρηματολογικού είδους. Ακόμη, δεδομένου 

ότι τόσο η ανάγνωση όσο και η γραφή επιχειρηματολογικών κειμένων 

προϋποθέτουν ευχέρεια στην αναγνώριση των δομικών στοιχείων του 

επιχειρηματολογικού λόγου, θεωρείται αναγκαία η παροχή σαφούς και 

αποτελεσματικής διδασκαλίας στους μαθητές, επικεντρωμένης στην αναγνώριση 

των επιχειρηματολογικών δομών και τον εντοπισμό των κύριων συστατικών 

τους. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική επίδραση της προϋπάρχουσας 

γνώσης στην αναγνωστική κατανόηση, προτείνεται η διδασκαλία των παραπάνω 

στρατηγικών να βασίζεται, αρχικά, στην ανάλυση επιχειρηματολογικών κειμένων 
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με οικεία θεματολογία και, να επεκτείνεται σε λιγότερο οικείο αναγνωστικό 

υλικό, εφόσον αυτοματοποιηθεί η χρήση τους. 

 

4.5. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Σε μελλοντικές έρευνες θα ήταν ενδιαφέρουσα η αξιολόγηση Ελλήνων μαθητών 

δημοτικού στην αναγνωστική κατανόηση του επιχειρηματολογικού είδους με τη 

μέθοδο της ελεύθερης ανάκλησης κειμένου. Η συγκεκριμένη μέθοδος, παρόλο 

που προϋποθέτει εξοικείωση των συμμετεχόντων με την αξιολογική διαδικασία, 

παρέχει τη δυνατότητα συλλογής πλούσιων δεδομένων αναφορικά με τον τρόπο 

που οι αναγνώστες αναπαριστάνουν νοητικά τα κείμενα και, κατ' επέκταση, τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη σύλληψη του νοήματός τους. 

 Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ελάχιστες σχετικές έρευνες 

παρέμβασης, που έχουν πραγματοποιηθεί, αξιολογούν τη συνολική επίδραση της 

διδασκαλίας ενός συνδυασμού στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης (βλ. 

Haria & Midgette, 2014· Tengberg & Olin-Scheller, 2016), προτείνεται η 

διενέργεια παρεμβατικών μελετών που θα εξετάζουν τη συνεισφορά 

μεμονωμένων στρατηγικών στην πρόσκτηση των επιδιωκόμενων αναγνωστικών 

δεξιοτήτων, όπως επίσης και τη γενίκευση και διατήρηση των θετικών 

αποτελεσμάτων. 
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ΑΑ..  ΕΕρρεευυννηηττιικκόό  ΕΕρργγααλλεείίοο 

Όνομα: _______________         Τάξη: _______         Ημερομηνία: ___ / ___ / 2017 

  

HH  υυππεερρθθέέρρμμααννσσηη  ττοουυ  ππλλααννήήττηη  

Η θερμοκρασία της Γης αυξάνεται. Οι μικρές μεταβολές της θερμοκρασίας 

από χρονιά σε χρονιά είναι φυσιολογικές. Οι αλλαγές, όμως, που παρατηρούνται τα 

τελευταία 50 χρόνια είναι ανησυχητικές. Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι γεγονός 

και οφείλεται στον άνθρωπο. 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν την αύξηση της θερμοκρασίας του 

πλανήτη. Η υπερθέρμανση προκαλείται από το διοξείδιο του άνθρακα στην 

ατμόσφαιρα, το οποίο παγιδεύει τη θερμότητα, αυξάνοντας έτσι τη θερμοκρασία της 

Γης. Για παράδειγμα, διοξείδιο του άνθρακα παράγεται κάθε φορά που καίμε βενζίνη, 

κάρβουνο, πετρέλαιο ή ξύλο. Τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου 

του άνθρακα, όπως επίσης και τα εργοστάσια και οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

Η θερμοκρασία της Γης αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία 50 χρόνια. Η 

τελευταία δεκαετία ήταν η θερμότερη όλων των εποχών. Παραδείγματος χάρη, 

πολλά στοιχεία φανερώνουν ότι οι πάγοι στους πόλους της Γης έχουν αρχίσει να 

λιώνουν. Οι παγετώνες είναι μικρότεροι από ποτέ, τόσο που οι πολικές αρκούδες 

κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. 

Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι 

γεγονός. Ο οδηγός του λεωφορείου με το οποίο μετακινούμαι, για παράδειγμα, λέει: 

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να ανησυχούν για την αύξηση της θερμοκρασίας 

της Γης. Οι αλλαγές στη θερμοκρασία είναι φυσιολογικές. Δεν είναι νέο αυτό. Εμένα 

μου αρέσει ο ζεστός καιρός!» 

Ως ένα βαθμό οι μεταβολές του καιρού είναι φυσιολογικές. Οι περισσότεροι 

επιστήμονες, όμως, συμφωνούν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν αποτελεί 

φυσιολογικό φαινόμενο. Οφείλεται στο διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται 

στην ατμόσφαιρα. 

Αν δεν πάρουμε μέτρα για τη μείωση της θερμοκρασίας, ο πλανήτης μας θα 

βρεθεί κάτω από σοβαρή απειλή. Οι πάγοι συνεχώς θα λιώνουν και η στάθμη των 

ωκεανών πιθανόν να ανέβει. Οι τυφώνες και άλλου είδους έντονα φυσικά φαινόμενα 

ίσως να γίνουν συχνότερα. Συνεπώς, αποτελεί ευθύνη όλων μας να αναλάβουμε 

δράση για τη λύση του προβλήματος. 
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ΔΔιιααββάάζζωω  ππρροοσσεεκκττιικκάά  ττοο  κκεείίμμεεννοο..  ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα,,  δδιιααββάάζζωω  ττηηνν  εερρώώττηησσηη  κκααιι  

ττιιςς  44  ααππααννττήήσσεειιςς  πποουυ  δδίίννοοννττααιι  κκααιι  κκυυκκλλώώννωω  ττηη  ββοουυλλίίττσσαα  ττηηςς  σσωωσσττήήςς  

ααππάάννττηησσηηςς..  

 

1) Ο συγγραφέας έγραψε αυτό το κείμενο για να: 

 πληροφορήσει τους αναγνώστες ότι πριν 50 χρόνια οι άνθρωποι δεν 

ανησυχούσαν για τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Thematic distracter (T) 

 πείσει τους αναγνώστες ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι γεγονός που έχει 

προκληθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες. 

 ενημερώσει τους αναγνώστες ότι οι μικρές αλλαγές της θερμοκρασίας δεν 

οφείλονται στον άνθρωπο. Near-Miss distracter (NM) 

 κατηγορήσει τους ανθρώπους ότι δεν ενδιαφέρονται πλέον για την προστασία 

της Γης. Unrelated distracter (U) 

 

2) Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία αποδεικνύει ότι «οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες προκαλούν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη»; 

 Οι πυρκαγιές στα δάση προκαλούν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. 

U  

 Το διοξείδιο του άνθρακα παγιδεύει τη θερμότητα που παράγει ο άνθρωπος. 

NM 

 Η υπερθέρμανση του πλανήτη οφείλεται στην ανακάλυψη του ηλεκτρικού 

ρεύματος. T 

 Ο άνθρωπος παράγει μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα εξαιτίας των 

καθημερινών του δραστηριοτήτων. 

 

3) Ποια πρόταση παρουσιάζει καλύτερα το επιχείρημα του συγγραφέα στην 3η 

παράγραφο; 

 Τα τελευταία χρόνια η θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται συνεχώς. 

 Τα επόμενα χρόνια η θερμοκρασία του πλανήτη θα είναι ακόμα πιο υψηλή. NM 

 Πολλά είδη ζώων εξαφανίζονται εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας. U 

 Το λιώσιμο των πάγων είναι η πιο σοβαρή συνέπεια της υπερθέρμανσης του 

πλανήτη. T 
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4) Με ποια από τις παρακάτω απόψεις δδιιααφφωωννεείί ο συγγραφέας του κειμένου; 

 Οι μικρές μεταβολές της θερμοκρασίας είναι φυσιολογικές. NM 

 Η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν είναι πραγματικό γεγονός.  

 Υπάρχουν πιο σημαντικά θέματα από τις αλλαγές της θερμοκρασίας. U 

 Ο καιρός τα τελευταία χρόνια είναι καλύτερος από ποτέ. T 

 

5) Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία χρησιμοποιεί ο οδηγός του λεωφορείου για 

να αποδείξει την άποψή του; 

 Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη είναι φυσιολογική.  

 Για την αύξηση της θερμοκρασίας ανησυχούν οι άνθρωποι που δεν τους αρέσει 

η ζέστη. T 

 Πρέπει να δεχόμαστε τα πράγματα όπως είναι. U 

 Οι άνθρωποι δεν πρέπει να ανησυχούν για τις αλλαγές. NM 

 

6) Ποιο επιχείρημα χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να δείξει ότι δδεενν 

συμφωνεί με την άποψη του οδηγού του λεωφορείου; 

 Οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν καύσιμα. T 

 Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι ένα φυσικό 

φαινόμενο. NM  

 Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη δεν 

είναι φυσιολογικό φαινόμενο.  

 Οι άνθρωποι πρέπει να ενημερωθούν για την πραγματική κατάσταση του 

πλανήτη. U 
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ΗΗλλεεκκττρροοννιικκάά  ππααιιχχννίίδδιιαα  

Το παίξιμο ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι μία διασκεδαστική ασχολία, την 

οποία απολαμβάνουν ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Σήμερα, χάρη στην εξελιγμένη 

τεχνολογία, τα ηλεκτρονικά έχουν γίνει ακόμη πιο αληθοφανή, αλλά και βίαια. Η 

συνεχής ενασχόληση με τέτοιου είδους παιχνίδια θα μπορούσε να έχει αρνητικές 

επιδράσεις στα παιδιά. Για το λόγο αυτό, θεωρώ ότι δε θα έπρεπε να τους επιτρέπεται 

να παίζουν βίαια βιντεοπαιχνίδια. 

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν τέτοια παιχνίδια, επειδή οι παίκτες 

ανταμείβονται για τις βίαιες πράξεις τους. Σε ένα δημοφιλές παιχνίδι, οι παίκτες 

τραυματίζουν πεζούς με τα αυτοκίνητά τους, ακόμη και ηλικιωμένες γυναίκες με 

μπαστούνια. Τερματίζοντας όλες τις πίστες, ένας παίκτης μπορεί να έχει σκοτώσει 

έως και 33.000 ανθρώπους. Όσο περισσότερους ανθρώπους σκοτώνει, τόσο 

περισσότερους πόντους παίρνει. 

Επιπλέον, τα παιδιά γίνονται επιθετικά, εξαιτίας των βίαιων ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών. Σύμφωνα με έρευνες, οι εικόνες που παρουσιάζουν φαίνονται τόσο 

αληθινές, που επηρεάζουν σημαντικά τα παιδιά. Συχνά μπερδεύουν τις έντονες 

σκηνές, που προβάλλονται στην οθόνη, με την ίδια την πραγματικότητα. Έτσι, 

θεωρούν φυσιολογικό να συμπεριφέρονται άσχημα και επιθετικά στους γύρω τους. 

 Ωστόσο, οι εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών δηλώνουν ότι τα παιχνίδια τους 

επιδρούν θετικά στα παιδιά. Παραδείγματος χάρη, τα βοηθούν να καλλιεργήσουν την 

παρατηρητικότητα, τη φαντασία και την ικανότητά τους να λύνουν προβλήματα, 

καθώς επίσης και να σκέφτονται με βάση τη λογική, προκειμένου να κερδίσουν. 

Παρόλο που το παίξιμο ηλεκτρονικών συμβάλλει στην ανάπτυξη ορισμένων 

δεξιοτήτων, τα βίαια παιχνίδια προτρέπουν τους παίκτες να σκοτώσουν ή να 

παλέψουν με τον εχθρό, για να τον νικήσουν. Τα παιδιά πολλές φορές μιμούνται ό,τι 

βλέπουν. Έτσι, τσακώνονται και αντιμιλούν στους ενήλικες και τους φίλους τους, 

προκειμένου να καταφέρουν αυτό που επιθυμούν. Για το λόγο αυτό, οι γονείς πρέπει 

να ελέγχουν προσεκτικά την περιγραφή των παιχνιδιών και να αγοράζουν μόνο αυτά 

που δεν περιέχουν σκηνές βίας. 
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ΔΔιιααββάάζζωω  ππρροοσσεεκκττιικκάά  ττοο  κκεείίμμεεννοο..  ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα,,  δδιιααββάάζζωω  ττηηνν  εερρώώττηησσηη  κκααιι  

ττιιςς  44  ααππααννττήήσσεειιςς  πποουυ  δδίίννοοννττααιι  κκααιι  κκυυκκλλώώννωω  ττηη  ββοουυλλίίττσσαα  ττηηςς  σσωωσσττήήςς  

ααππάάννττηησσηηςς..  

 

1) Ο συγγραφέας έγραψε αυτό το κείμενο για να: 

 ενημερώσει τους αναγνώστες ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια επηρεάζουν 

αρνητικά την όραση των παιδιών. Thematic distracter (T) 

 εξηγήσει στους αναγνώστες γιατί τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν καθόλου 

ηλεκτρονικά παιχνίδια. Near-Miss distracter (NM) 

 πείσει τους αναγνώστες ότι τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν βίαια ηλεκτρονικά 

παιχνίδια. 

 πληροφορήσει τους αναγνώστες ότι τα παιδιά που κερδίζουν στα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια είναι έξυπνα. Unrelated distracter (U) 

 

2) Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία αποδεικνύει ότι «στα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια οι παίκτες ανταμείβονται για τις βίαιες πράξεις τους»; 

 Οι ήρωες στα ηλεκτρονικά συχνά σκοτώνουν τους εχθρούς, για να σώσουν τον 

κόσμο. U 

 Σκοτώνοντας τους εχθρούς, ο παίκτης καταφέρνει να συνεχίσει το παιχνίδι. T 

 Οι παίκτες κερδίζουν πόντους ανάλογα με τον αριθμό των ανθρώπων που 

σκοτώνουν. 

 Ο παίκτης δεν τερματίζει το παιχνίδι, αν δεν σκοτώσει 33.000 ανθρώπους. NM 

 

3) Ποια πρόταση παρουσιάζει καλύτερα το επιχείρημα του συγγραφέα στην 3η 

παράγραφο; 

 Τα βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια διδάσκουν στα παιδιά να μαλώνουν με τους 

γύρω τους. NM 

 Τα ήσυχα παιδιά  δεν ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. U 

 Τα παιδιά που δεν παίζουν βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια συμπεριφέρονται 

συνήθως όμορφα. T 

 Τα βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια επηρεάζουν αρνητικά τη συμπεριφορά των 

παιδιών. 
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4) Με ποια από τις παρακάτω απόψεις δδιιααφφωωννεείί ο συγγραφέας του κειμένου; 

 Χάρη στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα παιδιά γίνονται πιο παρατηρητικά. NM 

 Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν θετικές επιδράσεις στα παιδιά. 

 Μέσω των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, τα παιδιά βελτιώνουν τα αγγλικά τους. U 

 Τα παιδιά χαλαρώνουν στον ελεύθερό τους χρόνο, παίζοντας ηλεκτρονικά 

παιχνίδια. T 

 

5) Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία χρησιμοποιούν οι εταιρείες 

βιντεοπαιχνιδιών για να αποδείξουν την άποψή τους; 

 Tα παιδιά καλλιεργούν την ικανότητά τους να σκέφτονται με βάση τη λογική. 

 Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια βοηθούν τα παιδιά να λύνουν πιο εύκολα τα 

προβλήματα στα μαθηματικά. NM 

 Τα παιδιά που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι καλύτεροι μαθητές. T 

 Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια προσφέρουν στα παιδιά την περιπέτεια που λείπει 

από την καθημερινότητά τους. U 

 

6) Ποιο επιχείρημα χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να δείξει ότι δδεενν 

συμφωνεί με την άποψη των εταιρειών βιντεοπαιχνιδιών; 

 Τα παιδιά που παίζουν συνεχώς ηλεκτρονικά παιχνίδια νομίζουν ότι οι γύρω 

τους είναι εχθροί. T 

 Το μόνο που ενδιαφέρει τις εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών είναι να πουλήσουν τα 

παιχνίδια τους. U 

 Τα βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια καταστρέφουν τις σχέσεις των παιδιών με τους 

φίλους τους. NM 

 Τα παιδιά μιμούνται τη βίαιη συμπεριφορά των ηρώων των παιχνιδιών και 

φέρονται επιθετικά στους γύρω τους. 
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ΖΖωωοολλοογγιικκόόςς  κκήήπποοςς  

Και ποιος δεν έχει ευχάριστες αναμνήσεις από μια βόλτα στον ζωολογικό 

κήπο! Είναι διασκεδαστικό να βλέπεις τις τίγρεις, τους χιμπατζήδες και τις αρκούδες. 

Είναι όμως σωστό να φυλακίζουμε τα ζώα σε κλουβιά για τη δική μας ψυχαγωγία; 

Θεωρώ ότι τα ζώα πρέπει να ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Η γνώμη μου αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στον ζωολογικό κήπο τα ζώα 

συχνά εξαναγκάζονται να ζουν σε μικρά και βρόμικα κλουβιά. Στην άγρια φύση 

πολλά μεγαλόσωμα ζώα τρέχουν και κυνηγούν σε μεγάλες εκτάσεις. Επομένως, 

αναπνέουν καθαρό αέρα και ασκούνται σωματικά, ενώ στο κλουβί δεν έχουν αρκετό 

χώρο ούτε για να περπατούν. Παραδείγματος χάρη, στους ζωολογικούς κήπους, 

βλέπουμε τα μεγάλα αιλουροειδή* να βηματίζουν μπρος πίσω μέσα στα κλουβιά 

τους. Οι μεγάλοι πίθηκοι κινούνται καθισμένοι μπρος πίσω, χαζεύοντας τους 

ανθρώπους. Οι ελέφαντες εμφανίζουν προβλήματα στα γόνατα και στα πόδια τους 

από το περπάτημα στο τσιμέντο. 

Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο τα ζώα δεν πρέπει να ζουν σε ζωολογικούς 

κήπους, είναι ότι κρατούνται απομονωμένα στα κλουβιά τους χωρίς να έχουν κάτι να 

κάνουν. Στη φύση τα περισσότερα ζώα ζουν σε αγέλες. 

Οι υπεύθυνοι των ζωολογικών κήπων υποστηρίζουν ότι τα πάρκα αυτά έχουν 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δεν έχει ο καθένας τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε όλο τον 

κόσμο προκειμένου να γνωρίσει κάποια από τα εξωτικά είδη ζώων. Συνεπώς, το να 

δίνεις στους ανθρώπους την ευκαιρία να θαυμάσουν τα ζώα από κοντά αποτελεί έναν 

από τους καλύτερους τρόπους για να τους ενημερώσεις σχετικά με την άγρια ζωή και 

την προστασία της. 

Το παραπάνω πιθανόν να ίσχυε πριν από 100 χρόνια. Σήμερα, όμως, οι 

άνθρωποι μπορούν να δουν τα άγρια ζώα  στην τηλεόραση ή το διαδίκτυο. Έτσι, 

έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε πώς συμπεριφέρονται τα ζώα στον φυσικό 

τους χώρο. Το φυσικό τους περιβάλλον αποτελεί το καλύτερο μέρος για να μάθει 

κανείς για τα ζώα και τη διατήρηση της άγριας πανίδας*. Επομένως, δεν υπάρχει 

κανένας απολύτως λόγος να αιχμαλωτίζουμε τα ζώα. 

 

 

 

 

 

 

 

αιλουροειδή, τα: ονομασία σαρκοφάγων θηλαστικών (λιοντάρι, τίγρης, πάνθηρας, 

γάτα κ.ά.) 
 

πανίδα, η: το σύνολο των ζώων μιας περιοχής, ενός τόπου  
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ΔΔιιααββάάζζωω  ππρροοσσεεκκττιικκάά  ττοο  κκεείίμμεεννοο..  ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα,,  δδιιααββάάζζωω  ττηηνν  εερρώώττηησσηη  κκααιι  

ττιιςς  44  ααππααννττήήσσεειιςς  πποουυ  δδίίννοοννττααιι  κκααιι  κκυυκκλλώώννωω  ττηη  ββοουυλλίίττσσαα  ττηηςς  σσωωσσττήήςς  

ααππάάννττηησσηηςς.. 

 

1) Ο συγγραφέας έγραψε αυτό το κείμενο για να: 

 ενημερώσει τους αναγνώστες ότι τα μικρά ζώα δεν βασανίζονται στον 

ζωολογικό κήπο. Thematic distracter (T) 

 εξηγήσει στους αναγνώστες γιατί οι ζωολογικοί κήποι θα έπρεπε να είναι 

παράνομοι. Unrelated distracter (U) 

 εξηγήσει στους αναγνώστες γιατί κάποια ζώα πρέπει να κρατούνται σε 

μεγαλύτερα κλουβιά. Near-Miss distracter (NM) 

 πείσει τους αναγνώστες ότι τα ζώα δεν πρέπει να ζουν φυλακισμένα σε 

ζωολογικούς κήπους. 

 

2) Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία αποδεικνύει ότι «στον ζωολογικό κήπο τα 

ζώα συχνά εξαναγκάζονται να ζουν σε μικρά κλουβιά»; 

 Ο χώρος του κλουβιού επιτρέπει στα μεγαλόσωμα ζώα να κινούνται ελάχιστα. 

 Τα ζώα συμπεριφέρονται σαν τρελά, επειδή δεν ασκούνται σωματικά. NM 

 Τα μεγαλόσωμα ζώα δυσκολεύονται να ζήσουν πολύ καιρό μέσα σε κλουβί. T 

 Οι πίθηκοι θα έκαναν περισσότερα κόλπα, αν είχαν χώρο. U 

 

3) Ποια πρόταση παρουσιάζει καλύτερα το επιχείρημα του συγγραφέα στην 3η 

παράγραφο; 

 Τα ζώα δε θα βασανίζονταν στον ζωολογικό κήπο, αν είχαν παρέα. NM 

 Τα ζώα στον ζωολογικό κήπο κρατούνται μακριά το ένα από το άλλο.  

 Στη φύση τα ζώα δε θα επιβίωναν μακριά από τις αγέλες τους. U 

 Στα περισσότερα ζώα λείπει το ταίρι τους. T 
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4) Με ποια από τις παρακάτω απόψεις δδιιααφφωωννεείί ο συγγραφέας του κειμένου; 

 Στα ζωολογικά πάρκα οι άνθρωποι μαθαίνουν να μη φοβούνται τα ζώα. NM 

 Οι άνθρωποι που δεν επισκέπτονται ζωολογικούς κήπους, δε νοιάζονται για τα 

ζώα. U 

 Οι ζωολογικοί κήποι λειτουργούν με σκοπό την εκπαίδευση του κόσμου. 

 Στους ζωολογικούς κήπους τα άγρια ζώα εκπαιδεύονται για να ζουν κοντά στον 

άνθρωπο. T 

 

5) Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι των 

ζωολογικών κήπων για να υποστηρίξουν την άποψή τους; 

 Πηγαίνοντας στον ζωολογικό κήπο, οι άνθρωποι μαθαίνουν πώς να 

προστατεύονται από τα άγρια ζώα. U 

 Οι άνθρωποι θαυμάζουν τα ζώα βλέποντάς τα από τόσο κοντά. T 

 Οι άνθρωποι δε χρειάζεται να κάνουν μακρινά ταξίδια για να γνωρίσουν κάποια 

από τα μεγάλα αιλουροειδή. NM  

 Χάρη στους ζωολογικούς κήπους, ενημερώνονται περισσότεροι άνθρωποι για 

τα άγρια ζώα και την προστασία τους. 

 

6) Ποιο επιχείρημα χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να δείξει ότι δδεενν 

συμφωνεί με την άποψη των υπευθύνων των ζωολογικών κήπων; 

 Δεν είναι διασκεδαστικό να παρατηρεί κανείς τα ζώα μέσα σε κλουβιά. T 

 Η τηλεόραση είναι το καλύτερο μέσο για να ενημερωθεί κανείς για τη 

διατήρηση της άγριας ζωής. NM  

 Σήμερα ο άνθρωπος μπορεί να μάθει για τα άγρια ζώα και να παρακολουθήσει 

πώς συμπεριφέρονται στο φυσικό τους περιβάλλον μέσω της τηλεόρασης και 

του διαδικτύου.  

 Τα άγρια ζώα συμπεριφέρονται διαφορετικά στο φυσικό τους περιβάλλον. U 
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ΒΒ..  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  ΧΧοορρήήγγηησσηηςς  ττοουυ  ΕΕρργγααλλεείίοουυ  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηηςς  

  Υλικά: μολύβι, φύλλα αξιολόγησης (9 σελίδες) 

--  ΟΟδδηηγγίίεεςς  ΧΧοορρήήγγηησσηηςς  --  

 Δίνω συγκεκριμένες οδηγίες στο μαθητή: 

«Σήμερα θα διαβάσουμε μαζί κάποια κείμενα, για να ελέγξω πόσο καλά 

μπορείς να κατανοήσεις ένα κείμενο. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει 

ένας δάσκαλος αν οι μαθητές καταλαβαίνουν ό,τι διαβάζουν ή ακούνε, γιατί 

έτσι μπορεί να τους βοηθήσει να βελτιωθούν ή να ξεπεράσουν τις δυσκολίες 

που μπορεί να έχουν κατά την ανάγνωση.» 

 Μοιράζω τα φύλλα αξιολόγησης στο μαθητή. 

 Δίνω στο μαθητή τις ακόλουθες οδηγίες: 

1. «Σε παρακαλώ γράψε το όνομά σου, την τάξη σου και την ημερομηνία 

στην πρώτη σελίδα.» 

2. «Ωραία! Τώρα θα σου εξηγήσω πώς θα διαβάσουμε μαζί τα κείμενα: Θα 

διαβάζω εγώ το κείμενο μεγαλόφωνα και εσύ θα παρακολουθείς 

προσεκτικά ό,τι διαβάζω στο φύλλο που έχεις μπροστά σου.» 

3. «Ενώ θα διαβάζω, σε παρακαλώ να δείχνεις με το δάχτυλο ή το μολύβι 

σου τις λέξεις, για να είμαι σίγουρος ότι με ακολουθείς στην ανάγνωση.» 

4. «Μετά την ανάγνωση κάθε κειμένου, θα διαβάσουμε με τον ίδιο τρόπο 

(εγώ μεγαλόφωνα και εσύ παρακολουθείς στο φύλλο) κάποιες ερωτήσεις 

κατανόησης και τις 4 απαντήσεις που δίνονται για την κάθε ερώτηση.» 

5. «Μετά την ανάγνωση κάθε ερώτησης και των 4 απαντήσεών της, θα 

κυκλώνεις τη βουλίτσα της απάντησης που θεωρείς ότι είναι η σωστή.» 

6. «Σε παρακαλώ πολύ να παρακολουθείς προσεκτικά ό,τι διαβάζω, χωρίς 

να με διακόπτεις.» 

7. «Έχεις κάποια απορία;» 

 Επιλύω τυχόν απορίες του μαθητή για τη διαδικασία πριν την έναρξή της. 

 Διαβάζω τα κείμενα ακολουθώντας απαρέγκλιτα την εξής σειρά: 1ο: Η 

υπερθέρμανση του πλανήτη, 2ο: Ηλεκτρονικά παιχνίδια, 3ο: Ζωολογικός 

κήπος.  

 Διαβάζω τα κείμενα, τις ερωτήσεις και τις πιθανές απαντήσεις μόνο μία φορά και 

με ουδέτερο τόνο, χωρίς να επισημαίνω τα βασικά σημεία των κειμένων, λέξεις-

κλειδιά στις ερωτήσεις ή τις σωστές απαντήσεις. 
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 Δεν εξηγώ τυχόν άγνωστες λέξεις, πέρα από αυτές που δίνονται στο τέλος του 

κειμένου με τίτλο «Ζωολογικός κήπος». 

 Μαζεύω τα φύλλα αξιολόγησης και βεβαιώνομαι ότι ο μαθητής έχει γράψει το 

όνομα (ή το φύλο) και την τάξη του. Ευχαριστώ το μαθητή για τη συνεργασία. 


