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Περίληψη 

Το αντικείμενο που μελετά η παρούσα διπλωματική εργασία είναι οι στρατηγικές 

αναγνωστικής κατανόησης που χρησιμοποιούν οι δίγλωσσοι μαθητές στο Δημοτικό 

Σχολείο και η αποτελεσματικότητά τους. Η συνεχόμενη αύξηση του πληθυσμού των 

δίγλωσσων μαθητών στα ελληνικά σχολεία και η ανάγκη των δασκάλων να προλάβουν και 

να αντιμετωπίσουν τις αναγνωστικές δυσκολίες τους αποτέλεσε το έναυσμα για την 

ενασχόληση με το παρόν θέμα. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ερευνώνται εφτά 

άρθρα που εξετάζουν τη χρήση στρατηγικών από δίγλωσσους μαθητές με υψηλή και 

χαμηλή αναγνωστική επίδοση με μητρικές γλώσσες που ποικίλλουν. Ειδικότερα, 

μελετάται η διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών με υψηλή και χαμηλή επίδοση ως προς 

τη χρήση στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης, η ενδεχόμενη διαφοροποίηση στη 

χρήση των στρατηγικών κατανόησης που χρησιμοποιούν οι μαθητές κατά την ανάγνωση 

στη μητρική και τη δεύτερη γλώσσα και η ενδεχόμενη επιρροή του τύπου της διγλωσσίας 

(παράλληλη, διαδοχική) στη χρήση στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές με υψηλή επίδοση και οι μαθητές που ανήκουν 

στην παράλληλη διγλωσσία χρησιμοποιούν στρατηγικές που υπερτερούν ποιοτικά και 

ποσοτικά σε σχέση με αυτές των μαθητών με χαμηλή επίδοση και αυτών που ανήκουν στη 

διαδοχική διγλωσσία. Τέλος, όσον αφορά τη διαφοροποίηση κατά την ανάγνωση στη 

μητρική και τη δεύτερη τα αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα. Συνεπώς, από τα ευρήματα 

και τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι η συστηματική διδασκαλία των ποιοτικών 

στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι δίγλωσσοι μαθητές με υψηλή αναγνωστική επίδοση 

μπορεί να ενισχύσει την αναγνωστική κατανόηση αυτών με χαμηλότερη επίδοση. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: διγλωσσία, δεύτερη γλώσσα, αναγνωστική κατανόηση, στρατηγικές 
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Abstract 

The subject of the present study is the reading strategies used by Primary bilingual School 

students and their effectiveness. The motivation to conduct this research was the 

continuous increase of Primary bilingual School students in Greece, as well as the teacher's 

need to anticipate and deal with their reading difficulties. Seven papers that examine the 

strategies used by high-achieving and low-achieving bilingual students that have a range of 

mother tongues are studied through literature review. Specifically, the research examines 

the differentiation of high-achieving and low-achieving students' use of reading strategies, 

the potential differentiation of students' reading strategies use when reading in mother 

tongue or in second language, and the potential influence of type of bilingualism 

(simultaneous or successive) on reading strategies use. The results show that high-

achieving and «simultaneous» students use a quantity and quality of strategies that 

outweigh low-achieving and «successive» students' strategies. The results of differentiation 

of mother tongue and second language strategies use are not clear. Therefore, the results 

and the national literature show that the systematic instruction of reading strategies can 

help low-achieving bilingual students enhance their reading comprehension. 

 

Key-words: bilingualism, second language, reading comprehension, reading strategies  
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Εισαγωγή 

Η παρούσα έρευνα είναι μια προσπάθεια διερεύνησης των στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης που χρησιμοποιούν οι δίγλωσσοι μαθητές. Συγκεκριμένα ως 

στρατηγικές ορίζονται οι σκόπιμες, στοχευμένες προσπάθειες του αναγνώστη να ελέγξει 

και να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του ώστε να αποκωδικοποιήσει το κείμενο, να 

κατανοήσει τις λέξεις και να κατασκευάσει το νόημα του κειμένου (Afflerbach, Pearson & 

Paris, 2008). Η κατασκευή νοήματος, βέβαια, δεν βασίζεται μόνο στη χρήση στρατηγικών 

αλλά επηρεάζεται από γλωσσικές δεξιότητες, όπως η γνώση του λεξιλογίου (Silverman et 

al., 2015) και από την ικανότητα αποκωδικοποίησης. 

Οι στρατηγικές έχουν ταξινομηθεί σε πολλές κατηγορίες, αλλά μια από τις 

επικρατέστερες ταξινομήσεις είναι αυτή των O’ Malley και Chamot (1990). Σύμφωνα με 

το θεωρητικό τους μοντέλο οι στρατηγικές χωρίζονται σε γνωστικές, μεταγνωστικές και 

κοινωνικο-συναισθηματικές. Πέρα από τις στρατηγικές που ανήκουν σε αυτές τις 

κατηγορίες και που χρησιμοποιούνται τόσο από μονόγλωσσους μαθητές όσο και από 

δίγλωσσους, υπάρχουν και κάποιες ακόμα που ενισχύουν την αναγνωστική κατανόηση σε 

περίπτωση διγλωσσίας ενός μαθητή. Σχετικά με την ανάγνωση των δίγλωσσων μαθητών 

πρέπει να αναφερθεί ότι η χρήση οποιωνδήποτε στρατηγικών δεν γίνεται ανεξάρτητα στις 

δύο γλώσσες αλλά υπάρχει αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ των γλωσσών που εξαρτάται 

από ορισμένους παράγοντες οι οποίοι θα αναλυθούν στη συνέχεια.  

Σχετικά με όλα τα παραπάνω και μέσω της επαφής με το θεωρητικό κομμάτι 

προέκυψαν ερωτήματα τα οποία διερευνήθηκαν και αφορούσαν στη σύγκριση των 

μαθητών με υψηλή και χαμηλή αναγνωστική επίδοση στη χρήση των στρατηγικών, τη 

διαφοροποίηση κατά τη χρήση των στρατηγικών στις δύο γλώσσες (μητρική και δεύτερη) 

και την ενδεχόμενη επιρροή του τύπου της διγλωσσίας στη χρήση των στρατηγικών. Ο πιο 

κατάλληλος τρόπος για να διερευνηθούν τα παραπάνω ερωτήματα θεωρήθηκε η 
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βιβλιογραφική έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε αναζητώντας το δείγμα σε διαδικτυακές 

βάσεις επιστημονικών άρθρων. 

Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη 

θεωρητική θεμελίωση της έρευνας, το δεύτερο τη μεθοδολογία της έρευνας, το τρίτο τα 

αποτελέσματα της έρευνας και το τελευταίο τη συζήτηση, τα συμπεράσματα, τους 

περιορισμούς και τις προτάσεις. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμοί και 

αναλύεται η λειτουργία της ανάγνωσης, επικεντρώνοντας στο θέμα της αναγνωστικής 

κατανόησης και των παραμέτρων της. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα μοντέλα 

αναγνωστικής κατανόησης και η θεωρία του σχήματος που αποτελεί μια πολύ σημαντική 

προσέγγιση στην κατανόηση του θέματος της αναγνωστικής κατανόησης. Τέλος, 

παρουσιάζονται οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι δίγλωσσοι αναγνώστες, οι οποίες 

έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία.  

Το ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της βιβλιογραφικής έρευνας, τα 

αποτελέσματά της, τη συζήτηση πάνω στα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν. Τέλος, παρουσιάζονται οι περιορισμοί που δυσκόλεψαν την έρευνα αλλά 

δίνονται και κάποιες προτάσεις. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της 

βιβλιογραφίας. 
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Κεφάλαιο 1ο 

Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας 

Η αναγνωστική κατανόηση είναι ένα θέμα που μελετάται εδώ και πολλά χρόνια, 

από πολλούς ερευνητές, από διάφορες φιλοσοφικές σχολές για διαφορετικά γλωσσικά 

συστήματα. Η συνέπεια είναι να υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις ή ερμηνείες των μεθόδων 

εκμάθησης και επίτευξης της ανάγνωσης. Εκτός από τις διαφορετικές προσεγγίσεις, 

διαφορετικοί είναι και οι ορισμοί που δίνονται για την ανάγνωση και την αναγνωστική 

κατανόηση. Κάποιοι ορισμοί και οι επικρατούσες προσεγγίσεις θα παρουσιαστούν 

παρακάτω. 

Αυτό που πρέπει να αναφερθεί σχετικά με τη διγλωσσία είναι ότι οι διαφορές στα 

γλωσσικά συστήματα απαιτούν άμεσα διαφορετική συμπεριφορά από τον εγκέφαλο για 

την διεκπεραίωση της ανάγνωσης. Για παράδειγμα, η ανάγνωση σε μια γλώσσα με 

λογογραφικό σύστημα, όπως τα Κινεζικά επιτυγχάνεται με διαφορετικό τρόπο από ότι η 

ανάγνωση στα Ελληνικά που έχει αλφαβητικό σύστημα γραφής. 

Η ανάγνωση, σε αντίθεση με την πεποίθηση πολλών ανθρώπων, δεν ταυτίζεται 

μόνο με την αποκωδικοποίηση. Η ανάγνωση συντελείται μέσω της αποκωδικοποίησης και 

της κατανόησης. Ακριβώς για αυτό, στη διγλωσσία, κατά την ανάγνωση στη δεύτερη 

γλώσσα, ενώ ένας μαθητής μπορεί να αποκωδικοποιεί σωστά, αν δεν κατανοεί όσα 

αποκωδικοποιεί επειδή δεν γνωρίζει την σημασία των λέξεων, τότε δεν ολοκληρώνει την 

ανάγνωση. 

Οι στρατηγικές είναι ένα μέσον για την επίτευξη της ανάγνωσης. Ωστόσο, οι 

στρατηγικές δεν υπάρχουν έμφυτες στον αναγνώστη. Ενδεχομένως, κάποιοι μαθητές δεν 

χρειάζονται διδασκαλία για να τις χρησιμοποιήσουν, αλλά η πλειοψηφία των μαθητών και 

κυρίως των δίγλωσσων θα χρειαστεί διδασκαλία. Διάφορες κατηγορίες έχουν προταθεί για 

την κατάταξη των στρατηγικών, οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω. 
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1.1 Ανάγνωση - Ορισμοί και λειτουργία 

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του αλφαβητισμού είναι η κατάκτηση της 

ανάγνωσης γραπτών κειμένων. Μέσω των γραπτών κειμένων οι άνθρωποι μπορούν να 

επικοινωνούν εκμηδενίζοντας την απόσταση και τον χρόνο που τους χωρίζει. Επίσης, 

μπορούν να εκφράζουν τις σκέψεις τους και τις απόψεις τους καθιστώντας τες 

αναλλοίωτες στον χρόνο. Για να επιτευχθεί επικοινωνία απαιτείται η παραγωγή του 

γραπτού λόγου από τον πομπό και η αποκωδικοποίηση και η κατανόησή του από τον 

δέκτη μέσω της ανάγνωσης. 

Η ανάγνωση είναι μια σύνθετη, κοπιώδης γνωστική διαδικασία που απαιτεί 

διδασκαλία για να κατακτηθεί από τον κάθε άνθρωπο. Μάλιστα, η διδασκαλία της στα 

πρώτα στάδια εκπαίδευσης του μαθητή, δηλαδή στο Δημοτικό, είναι τόσο καθοριστική, 

ώστε οι Sloat, Beswick και Willms (2007) υποστηρίζουν ότι αν αποτύχει, είναι δύσκολο 

να αποκτήσει ο μαθητής καλές δεξιότητες στην ανάγνωση κατά τη Δευτεροβάθμια ή την 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η ανάγνωση δεν ταυτίζεται μόνο με την αποκωδικοποίηση. Ανάγνωση είναι «η 

διαδικασία κατασκευής νοήματος μέσω της δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της 

προϋπάρχουσας γνώσης του αναγνώστη, των πληροφοριών που παρέχονται από το γραπτό 

κείμενο και των συμφραζομένων» (Michigan Board of Education, 2002, όπως αναφέρεται 

στο Patterson, Nancy, 2016). 

Σύμφωνα με τις Παυλίτσα, Αλευριάδου και Γρίβα (2010), οι τρεις κύριες 

συνιστώσες της ανάγνωσης είναι οι εξής: α) η ακρίβεια, β) η ευχέρεια και γ) η 

αναγνωστική κατανόηση. Η ακρίβεια είναι η ορθότητα κατά την αποκωδικοποίηση ενώ η 

ευχέρεια είναι η αυτόματη, γρήγορη και ομαλή ανάγνωση (Meyer & Felton, 1999). Τέλος, 

η αναγνωστική κατανόηση ορίζεται ως η ερμηνεία του κειμένου και η κατασκευή 

νοήματος (Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson, 1985). 
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1.2. Μέθοδοι Ανάγνωσης 

Επειδή η εκμάθηση της ανάγνωσης είναι μια σύνθετη διαδικασία με ασαφή όρια, 

έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι εκμάθησης της ανάγνωσης. Οι τρεις επικρατέστερες 

μέθοδοι είναι η φωνημική συνειδητοποίηση (phonics), η ολική προσέγγιση (whole-

language) και η ολική αναγνώριση της λέξης (whole-word). Βέβαια, αυτές οι μέθοδοι 

αφορούν τα αλφαβητικά γλωσσικά συστήματα, όπως το ελληνικό. Σε γλώσσες που 

αποτελούν άλλο γλωσσικό σύστημα, όπως τα κινεζικά, οι μέθοδοι διαφέρουν. 

Η φωνημική συνειδητοποίηση επεξηγείται από τον Πόρποδα (2002) στην 

προσπάθεια ερμηνείας του τρόπου εκμάθησης της ανάγνωσης. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει 

ότι η ανάγνωση είναι η διαδικασία που συνδέει το γραπτό λόγο με τον προφορικό και ότι 

για την επίτευξή της πραγματοποιούνται δυο γνωστικές λειτουργίες, η αποκωδικοποίηση 

και η κατανόηση. Η αποκωδικοποίηση πραγματοποιείται μέσω της φωνημικής επίγνωσης, 

δηλαδή της γνώσης της αντιστοιχίας των γραπτών συμβόλων με τα αντίστοιχα φωνήματα. 

Συνεπώς, ο αναγνώστης, κατά την ανάγνωση, αναγνωρίζει τα γραπτά σύμβολα και τα 

αντιστοιχεί στα φωνήματά τους (Πόρποδας, 2002). Αφού αντιστοιχίσει τα γραφήματα 

(γραπτά σύμβολα) σε φωνήματα, αποκτά πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη για την 

κατανόηση της σημασίας της λέξης. Στη σημασιολογική μνήμη, εκτός από τη μνήμη της 

σημασίας των λέξεων, υπάρχει η μνήμη των γεγονότων, των ιδεών και της γνώσης που 

έχει το άτομο για τον κόσμο (Jones, Willits, Dennis & Jones, 2015). Συνεπώς, με βάση τη 

μέθοδο της φωνημικής συνειδητοποίησης, η ανάγνωση επιτυγχάνεται μέσω της ακριβούς 

αποκωδικοποίησης κάθε λέξης του κειμένου. 

Η δεύτερη προσέγγιση, η ολική μέθοδος, υποστηρίζει ότι η ανάγνωση κατακτάται 

αναγνωρίζοντας λέξεις από τα συμφραζόμενα και όχι από την ακριβή αποκωδικοποίησή 

τους. Η ανάγνωση επιτελείται μέσω της ανάσυρσης της έννοιας κυρίως από τα 

συμφραζόμενα ολόκληρου του κειμένου και όχι από την ακριβή αποκωδικοποίηση της 
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κάθε λέξης. O Goodman (1967) χαρακτήρισε αυτή τη διαδικασία ως ένα «ψυχογλωσσικό 

παιχνίδι εικασίας» που επιτρέπει στον μαθητή να προβλέψει τη λέξη που ακολουθεί κάθε 

φορά. Η διδασκαλία της ανάγνωσης μέσω αυτής της μεθόδου δεν υποστηρίζει τη 

διδασκαλία μεμονωμένων δεξιοτήτων όπως είναι η φωνημική συνειδητοποίηση (Sears, 

1999). Αυτό που διαχωρίζει τους αναγνώστες με υψηλή επίδοση από αυτούς με χαμηλή 

είναι η σημασιολογικές και συντακτικές γνώσεις για την αναγνώριση της λέξης και όχι η 

γνώση της ακριβής αντιστοιχίας φωνημάτων και γραφημάτων (Pearson, 1993). 

Τέλος, σύμφωνα με την τρίτη μέθοδο, την ολική αναγνώριση της λέξης, ο 

αναγνώστης μαθαίνει ανάγνωση αντιμετωπίζοντας τις λέξεις που συναντά συνολικά σαν 

εικόνες και δεν τις αποκωδικοποιεί γράφημα προς γράφημα. Συγκεκριμένα, απαιτείται η 

ύπαρξη ενός νοητικού λεξικού αποθηκευμένου στη μακρόχρονη μνήμη, ώστε να 

επιτευχθεί η οπτική ανάσυρση της λέξης. Επίσης, όπως είναι προφανές, η οπτική 

ανάσυρση μπορεί να πραγματοποιηθεί για όσες λέξεις είναι οικείες στον αναγνώστη. 

Μέσω της εμπειρίας και της διαρκούς έκθεσης σε αυτές, ο αναγνώστης αποθηκεύει 

οπτικές εικόνες των λέξεων στο νοητικό λεξικό της μακρόχρονης μνήμης (Siegler, 2002). 

Το νοητικό λεξικό ουσιαστικά περιέχει τη σημασία των λέξεων. Η ταυτότητα της 

λέξης, δηλαδή, η ορθογραφία, η φωνολογία, η γραμματική και η σημασιολογία της, 

ενεργοποιούνται κατά την ανάγνωση με σκοπό να ταυτιστεί η λέξη με τη λεξική 

αναπαράσταση στο νοητικό λεξικό (Αϊδίνης, 2012). Η ευχέρεια κατά την 

αποκωδικοποίηση και το μέγεθος του λεξικού είναι δύο παράγοντες που αλληλεπιδρούν 

αμφίδρομα. Όσο καλύτερη είναι η ευχέρεια τόσο πιο άμεση και σωστή πρόσβαση 

πραγματοποιείται στο νοητικό λεξικό. Από την άλλη, όσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος του 

νοητικού λεξικού τόσο πιο πολύ ενισχύεται η αναγνωστική ευχέρεια (Nation & Snowling, 

1998). Το τελευταίο συμβαίνει, διότι, ένα μικρό νοητικό λεξικό προκαλεί λάθη στην 

αποκωδικοποίηση μη συχνόχρηστων λέξεων ή λέξεων που σχηματίζονται με ειδικούς 
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κανόνες. Το λεξικό μπορεί να είναι οργανωμένο με βάση α) τον ήχο, β) τη σημασία, γ) την 

ηλικία κατάκτησης της κάθε λέξης, δ) τη συχνότητα χρήσης, ε) τη γραμματική κατηγορία 

και στ) την ορθογραφία της λέξης (Μανουηλίδου, 2014). Η συχνότητα χρήσης και η 

ηλικία κατάκτησής της λέξης είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για την προσθήκη της στο 

νοητικό λεξικό (Miozzo, 2008). 

1.3 Αναγνωστική κατανόηση 

Εφόσον στόχος της ανάγνωσης είναι η κατασκευή νοήματος, άρα η διδασκαλία της 

δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην κατάκτηση της αποκωδικοποίησης αλλά και στην 

αναγνωστική κατανόηση. Σύμφωνα με τον Smith (2011, όπως αναφέρεται στο Patterson, 

Nancy, 2016) για την αναγνωστική κατανόηση απαιτείται α) πρόσβαση σε όσα ήδη 

γνωρίζει ο αναγνώστης, β) πρόβλεψη των επερχόμενων πληροφοριών και γ) προσαρμογή 

αυτών των προβλέψεων με βάση τις νέες πληροφορίες. Η πρόσβαση σε όσα γνωρίζει ήδη 

ο αναγνώστης, ή αλλιώς η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης διευκολύνει και 

ενισχύει την κατανόηση ενός κειμένου (Afflerbach, 1986 Best, Floyd, & McNamara, 

2008 Chi, Feltovich, & Glaser, 1981 McNamara & Kintsch, 1996 Rupley & Wilson, 

1996, όπως αναφέρεται στο McNamara, Ozuru & Floyd, 2011). Ο λόγος είναι ότι, 

συνήθως, οι πληροφορίες που παρέχονται σε ένα κείμενο είναι ανεπαρκείς για να μπορέσει 

ο αναγνώστης να κατασκευάσει νόημα και απαιτείται η σύνθεση των προϋπαρχουσών 

γνώσεών του με τις νέες πληροφορίες για να επιτευχθεί η κατανόηση (Kintsch, 1988, 

1998, όπως αναφέρεται στο McNamara et al., 2011). 

Αυτό ισχύει τόσο για την ανάγνωση μηνύματος από έναν φίλο, όσο και για την 

ανάγνωση ενός επιστημονικού κειμένου. Για την ανάγνωση μηνύματος ενός φίλου που 

προτείνει ένα μέρος συνάντησης, απαιτείται η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης. 

Για παράδειγμα, ο φίλος γράφει: «Τα λέμε στις 19.00 στο λιμάνι». Αν διαβάσει κάποιος 

άγνωστος το μήνυμα, μπορεί να υποθέσει ότι οι φίλοι θα συναντηθούν για μια βόλτα στο 
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λιμάνι. Ωστόσο, ο παραλήπτης του μηνύματος, ενεργοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση του 

και κατανοεί ότι πρέπει να είναι στις 19.00 στο λιμάνι για να μην χάσουν το πλοίο για το 

ταξίδι.  

Εφόσον, είναι τόσο σημαντική η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης για την 

κατανόηση ενός απλού φιλικού μηνύματος, τότε γίνεται αντιληπτό, πόσο απαραίτητη είναι 

για την κατανόηση ενός απλού ή επιστημονικού κειμένου. Όμως, πέρα από τη γνώση για 

το θέμα-περιεχόμενο του κειμένου, η προϋπάρχουσα γνώση περιλαμβάνει και τη γνώση 

των φωνημάτων, του λεξιλογίου και του συντακτικού, καθώς και των ειδών κειμένου, 

στοιχεία τα οποία θα αναφερθούν παρακάτω (Smith, 2011, όπως αναφέρεται στο 

Patterson, Nancy, 2016). 

Η δεύτερη προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση της ανάγνωσης σύμφωνα με τον Smith 

είναι η πρόβλεψη των επερχόμενων πληροφοριών. Ο αναγνώστης κάνει προβλέψεις για το 

τι επακολουθεί με βάση: α) τη γνώση του για το θέμα αλλά και με βάση τη β) γνώση της 

σύνταξης (Smith, 2011).  Η γνώση του θέματος τον προετοιμάζει για λέξεις και νοήματα 

που θα συναντήσει. Για παράδειγμα, αν το κείμενο αναφέρεται σε ζώα της ζούγκλας, τότε 

ο αναγνώστης αναμένει να συναντήσει ονόματα συγκεκριμένων ζώων αλλά και 

συμπεριφορές τους. Από την άλλη μεριά, η γνώση της σύνταξης προετοιμάζει τον 

αναγνώστη για τις λέξεις που ακολουθούν. Στην περίπτωση που ο αναγνώστης συναντήσει 

τον χρονικό σύνδεσμο «όταν» στην αρχή της πρότασης, περιμένει να ακολουθήσει ένα 

ρήμα. Τέλος, όσο ο αναγνώστης προχωρά στην ανάγνωση προσαρμόζει τις προβλέψεις 

που έκανε με βάση τις νέες πληροφορίες που δέχεται. 

1.3.1 Σχέση γλωσσικών δεξιοτήτων και κατανόησης 

Σύμφωνα με την Silverman et al. (2015) η αναγνωστική κατανόηση τόσο των 

μονόγλωσσων όσο και των δίγλωσσων μαθητών επηρεάζεται από γλωσσικές δεξιότητες οι 

οποίες είναι: η γνώση του λεξιλογίου, η μορφολογική και η συντακτική επίγνωση. Η 
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γνώση του λεξιλογίου, δηλαδή της σημασίας των λέξεων είναι καθοριστική για την 

κατανόηση κατά την ανάγνωση (Cain & Oakhill, 2011 Ouellette, 2006 Quinn, Wagner, 

Petscher, & Lopez, 2015, όπως αναφέρεται σε Silverman et al., 2015). Πιο συγκεκριμένα, 

όσον αφορά το λεξιλόγιο, την κατανόηση επηρεάζουν το εύρος και το βάθος της γνώσης 

του λεξιλογίου (Babayigit, 2014 Ouellette, 2006, όπως αναφέρεται σε Silverman et al., 

2015). Το εύρος αφορά στην επιφανειακή γνώση πλήθους λέξεων, ενώ το βάθος αφορά 

στην εις βάθος γνώση της σημασίας των λέξεων και της χρήσης της μέσα σε συγκεκριμένα 

πλαίσια (Silverman et al., 2015). Όσον αφορά τη μορφολογική επίγνωση, έχει αποδειχθεί 

ότι η γνώση του τρόπου προσθήκης καταλήξεων στα θέματα των λέξεων για τη μεταβολή 

της σημασίας τους είναι σημαντική για την επίτευξη της αναγνωστικής κατανόησης 

(Carlisle, 2000, όπως αναφέρεται σε Silverman et al., 2015), αλλά ενδεχομένως η επιρροή 

να είναι έμμεση (Deacon, Kieffer, & Laroche, 2014 Goodwin, Huggins, Carlo, August & 

Calderon, 2013 Kieffer, Biancarosa & Mancilla-Martinez, 2013, όπως αναφέρεται σε 

Silverman et al., 2015). Τέλος, η συντακτική επίγνωση, δηλαδή η γνώση και η ικανότητα 

χρήσης διαφορετικών συντακτικών δομών για τη δημιουργία νοημάτων, είναι επίσης 

σημαντική για την αναγνωστική κατανόηση (Mokhtari & Thompson, 2006 όπως 

αναφέρεται σε Silverman et al., 2015). 

1.3.2 Σχέση αποκωδικοποίησης και κατανόησης 

Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002) και τον Βάμβουκα (2007) η αναγνώριση των 

λέξεων και η κατανόηση έχουν αμφίδρομη σχέση. Συγκεκριμένα, η ακρίβεια και η 

αυτοματοποίηση της αναγνώρισης των λέξεων ενισχύει την κατανόηση ενός κειμένου, και 

από την άλλη, η κατανόηση ενός κειμένου διευκολύνει την αναγνώριση των λέξεων. Η 

συγκεκριμένη σχέση αποκωδικοποίησης - κατανόησης έχει υποστηριχτεί από το μοντέλο 

Απλής Θεώρησης της Ανάγνωσης (Simple View of Reading). H αναγνωστική κατανόηση 

μπορεί να αναλυθεί σε δύο δεξιότητες: την αποκωδικοποίηση του γραπτού κειμένου και 
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την κατανόηση του προφορικού λόγου. H αποκωδικοποίηση αφορά στην ικανότητα 

ανάγνωσης μεμονωμένων λέξεων, ενώ η κατανόηση του προφορικού λόγου είναι η 

διαδικασία κατά την οποία οι πληροφορίες ερμηνεύονται (Gough & Tunmer, 1986). Αν 

δεν αποκωδικοποιήσει ο μαθητής τις λέξεις, δεν μπορεί να κατανοήσει το νόημα του 

κειμένου, αλλά ακόμα και να τις αποκωδικοποιήσει, αν δεν μπορεί να κατανοήσει τον 

προφορικό λόγο, τότε ό,τι αποκωδικοποίησε δεν μπορεί να το καταλάβει (Πρωτόπαπας, 

2008). Σύμφωνα με το μοντέλο Απλής Θεώρησης της Ανάγνωσης, δυσκολίες σε καθεμία 

από τις δύο δεξιότητες, μπορούν να προκαλέσουν ανεξάρτητα προβλήματα στην 

αναγνωστική κατανόηση (Tunmer & Hoover, 1992).  

Η αναγνωστική κατανόηση στα πρώτα στάδια εκμάθησης της ανάγνωσης 

εξαρτάται περισσότερο από τη δεξιότητα αποκωδικοποίησης παρά από την κατανόηση του 

προφορικού λόγου. Ωστόσο, όσο αναπτύσσεται η αναγνωστική ικανότητα και 

αυτοματοποιείται η αποκωδικοποίηση, τόσο η κατανόηση εξαρτάται από τις δεξιότητες 

κατανόησης προφορικού λόγου. Βέβαια, παρόλο που μειώνεται η επίδραση της 

αποκωδικοποίησης στην κατανόηση, δεν παύει ποτέ να υφίσταται (Hoover & Gough, 

1990). Αυτές οι διαπιστώσεις έχουν προκύψει για την αγγλική γλώσσα. Ωστόσο, δεν 

μπορούν να γενικευτούν για όλες τις γλώσσες (Share, 2008, όπως αναφέρεται σε Bonifacci 

& Tobia, 2017). Συγκεκριμένα, ο παράγοντας που επηρεάζει τη γενίκευσή τους για μια 

γλώσσα είναι το ορθογραφικό της βάθος (Bonifacci & Tobia, 2017).  

Το ορθογραφικό βάθος αναφέρεται ουσιαστικά στην συστηματική αντιστοιχία ή μη 

των γραφημάτων με τους φθόγγους. Στα ρηχά ορθογραφικά συστήματα υπάρχει 

συστηματική αντιστοιχία γραφήματος με φθόγγο. Η ελληνική γλώσσα έχει ρηχό 

ορθογραφικό σύστημα και σχεδόν συστηματική αντιστοιχία. Αντιθέτως, στα βαθιά 

ορθογραφικά συστήματα τα ίδια γραφήματα δεν αντιστοιχούν πάντα στο ίδιο φώνημα. 
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 Στα βαθιά ορθογραφικά συστήματα όπως το αγγλικό, η αναγνωστική κατανόηση 

των μαθητών με δυσκολίες αποκωδικοποίησης ή των μαθητών των πρώτων τάξεων 

επηρεάζεται περισσότερο από τη δεξιότητα αποκωδικοποίησης. Από τη άλλη μεριά, η 

αναγνωστική κατανόηση των έμπειρων αναγνωστών επηρεάζεται περισσότερο από τις 

δεξιότητες κατανόησης προφορικού λόγου (Florit & Cain, 2011, όπως αναφέρεται στο 

Bonifacci & Tobia, 2017).  Το ίδιο ισχύει και για τα Hebrew που είναι μια μη αλφαβητική 

γλώσσα (Joshi, Ji, Breznitz, Amiel, & Yulia, 2015, όπως αναφέρεται στο Bonifacci & 

Tobia, 2017).  

Αντιθέτως, στα ρηχά ορθογραφικά συστήματα, ήδη νωρίτερα στην ανάπτυξη, η 

κατανόηση του προφορικού λόγου παίζει σημαντικότερο ρόλο από την δεξιότητα 

αποκωδικοποίησης στην αναγνωστική κατανόηση. Για τους Ιταλούς (Tobia & 

Bonifacci, 2015, όπως αναφέρεται στο Bonifacci & Tobia, 2017) και τους Ολλανδούς 

μαθητές (de Jong & van der Leij, 2002, όπως αναφέρεται στο Bonifacci & Tobia, 2017) η 

κατανόηση του προφορικού λόγου επηρεάζει την αναγνωστική κατανόηση από την Πρώτη 

Δημοτικού, για τους Έλληνες από την Τρίτη Δημοτικού (Protopapas, Sideridis, Mouzaki, 

& Simos, 2007, όπως αναφέρεται στο Bonifacci & Tobia, 2017) και για τους Νορβηγούς 

μαθητές από την Τρίτη-Τετάρτη Δημοτικού (Hagtvet, 2003, όπως αναφέρεται στο 

Bonifacci & Tobia, 2017).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, κάποιος θα μπορούσε να γενικεύσει 

αυτή τη διαπίστωση και για τη δεύτερη γλώσσα των δίγλωσσων μαθητών. Για 

παράδειγμα, αν η δεύτερη γλώσσα ενός μαθητή ήταν τα ιταλικά, τότε η κατανόηση του 

προφορικού λόγου θα έπρεπε να επηρεάζει από νωρίς την αναγνωστική κατανόηση. 

Ωστόσο, αποτελέσματα ερευνών δείχνουν πως δεν αυτό δεν ισχύει. Συγκριμένα, οι  

Proctor, Carlo, August και Snow (2005, όπως αναφέρεται στο Bonifacci & Tobia, 2017) 

μελετώντας πληθυσμό ισπανόφωνων μαθητών Τετάρτης Δημοτικού με δεύτερη γλώσσα 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10888438.2016.1261869
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10888438.2016.1261869
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10888438.2016.1261869
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10888438.2016.1261869
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10888438.2016.1261869
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10888438.2016.1261869
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τα Αγγλικά, βρήκαν ότι, ενώ οι δεξιότητες αποκωδικοποίησης θα έπρεπε να επηρεάζουν 

περισσότερο την αναγνωστική κατανόηση σε σχέση με τις δεξιότητες κατανόησης 

προφορικού λόγου, ίσχυσε το αντίθετο. Δηλαδή, οι δεξιότητες κατανόησης προφορικού 

λόγου έπαιξαν μεγαλύτερο ρόλο στην αναγνωστική κατανόηση.  Επίσης, ο Babayiğit 

(2014, όπως αναφέρεται στο Bonifacci & Tobia, 2017) στη μελέτη του με πληθυσμό 

μαθητών με μητρική γλώσσα διαφόρων μειονοτήτων και δεύτερη τα Αγγλικά, συμπέρανε 

ότι η αναγνωστική κατανόηση στα Αγγλικά επηρεαζόταν περισσότερο από τις δεξιότητες 

κατανόησης προφορικού λόγου παρά από τη δεξιότητα αποκωδικοποίησης.  

1.4 Μοντέλα αναγνωστικής κατανόησης 

Διάφοροι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν την αναγνωστική 

κατανόηση μέσω μοντέλων. Τα μοντέλα που θα παρουσιαστούν παρακάτω είναι αυτά που 

συναντώνται πιο συχνά σε μελέτες σχετικά με την αναγνωστική κατανόηση τόσο 

μονόγλωσσων όσο και δίγλωσσων μαθητών. Επεξηγούν τη λειτουργία της αναγνωστικής 

κατανόησης με βάση το επίπεδο στο οποίο στηρίζεται, δηλαδή, αν βασίζεται στο επίπεδο 

αναγνώρισης κάθε μιας λέξης, ή αν αντιμετωπίζει ένα κείμενο, σφαιρικά, στο γενικό του 

σύνολο. 

1.4.1 Το Μοντέλο «Από κάτω προς τα πάνω» ή το «Φωνολογικό Μοντέλο» (Bottom-up) 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο η ανάγνωση είναι μια διαδικασία 

αποκωδικοποίησης, μετάφρασης, ξεκινώντας από το μέρος και καταλήγοντας στο όλο. Για 

να επιτευχθεί κατανόηση του κειμένου με τη μέθοδο bottom-up, προϋποτίθεται ότι το 

κείμενο είναι ιεραρχικά δομημένο, και ο αναγνώστης ξεκινά από τις πρωτογενείς 

ψυχολογικές διαδικασίες (πυθμένας-bottom), και καταλήγει στις ανώτερες γνωστικές 

διεργασίες για την κατασκευή νοήματος (κορυφή-up).  

Με άλλα λόγια, ο αναγνώστης επεξεργάζεται, αρχικά, τα μικρότερα δομικά 

στοιχεία (μετατρέπει τα γραφήματα σε φωνήματα) και μετά τα συνδυάζει για να 
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αποκωδικοποιήσει και να κατανοήσει τα ανώτερα π.χ. σύνταξη πρότασης (Alderson, 2000 

Dechant, 1991 Field, 2003 Grabe & Stoller, 2002 Koda, 2005 Macaro, 2003 Mitchell, 

1982, όπως αναφέρεται στο Shahnazari & Dabaghi, 2014). Συγκεκριμένα, ο αναγνώστης 

μετατρέπει το κάθε γράφημα σε φώνημα και το αποθηκεύει στην εργαζόμενη μνήμη. 

Μόλις, τελειώσει με τα γραφήματα της μιας λέξης, τότε αναγνωρίζει τη σημασία τους από 

το νοητικό λεξικό ή από τον προφορικό λόγο. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει μια μια τις 

λέξεις -τις οποίες αποθηκεύει στη μακρόχρονη μνήμη- φτάνοντας στο επίπεδο της 

πρότασης. 

Ουσιαστικά, η κατανόηση βασίζεται στην ακριβή αναγνώριση των λέξεων (Ngabut, 

2015). H προηγούμενη γνώση του αναγνώστη και οι ανώτερες γνωστικές στρατηγικές 

παίζουν μικρό ρόλο στην ανάγνωση (Alderson, 2000 Beech, 1997 Dechant, 1991 Grabe 

& Stoller, 2002 Koda, 2005, όπως αναφέρεται στο Shahnazari & Dabaghi, 2014). Επίσης, 

ο αναγνώστης δεν διεξάγει συμπεράσματα και δεν ερμηνεύει το κείμενο με βάση τις 

πληροφορίες των συμφραζομένων (Shahnazari & Dabaghi, 2014). Σχετικά με τον ρόλο 

των συμφραζομένων, οι Seidenberg, Tanenhaus, Leiman,& Bienkowski (1982, όπως 

αναφέρεται στο Shahnazari & Dabaghi, 2014) υποστήριξαν ότι η σημασία οποιασδήποτε 

γνωστής λέξης ενεργοποιείται από την ορθογραφική της ταυτότητα και όχι από τα 

συμφραζόμενα. Τα συμφραζόμενα βοηθούν στην απόδοση της κατάλληλης σημασίας της 

λέξης με βάση το περιεχόμενο του κειμένου (Shahnazari & Dabaghi, 2014). 

Στο μοντέλο αυτό, ο αναγνώστης χρησιμοποιεί στρατηγικές αποκωδικοποίησης, 

και συγκεκριμένα χωρίζει τη λέξη σε συλλαβές, αξιοποιεί τη σύνταξη της πρότασης, 

αντιστοιχεί λέξεις με συνώνυμα, κάνει παράφραση, χρησιμοποιεί λεξικό για την εύρεση 

άγνωστων λέξεων (Abbott, 2005, όπως αναφέρεται στο Oliver & Young, 2016). Είναι 

σημαντικό να τονιστεί αυτό που αναφέρουν οι Alderson (2000), Beech (1997), Grabe & 

Stoller (2002) και Koda (2005) (όπως αναφέρεται στο Shahnazari & Dabaghi, 2014) ότι 
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δηλαδή αν ο συγγραφέας του κειμένου έχει προσδώσει ένα συγκεκριμένο νόημα στο 

κείμενο, τότε ο αναγνώστης πρέπει να εξάγει αυτό ακριβώς νόημα και να μη το αλλοιώσει 

καθόλου. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό, όπως και προαναφέρθηκε, ότι, ο αναγνώστης δεν 

αξιοποιεί τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες και στρατηγικές, ούτε την προηγούμενή του 

γνώση για να ερμηνεύσει το κείμενο και να εξάγει τα συμπεράσματα (Shahnazari & 

Dabaghi, 2014). 

Υποστηρίζοντας το συγκεκριμένο μοντέλο και τη σπουδαιότητα της αναγνωστικής 

αποκωδικοποίησης, οι Daneman και Carpenter (1980) και Waters και Caplan (1996) (όπως 

αναφέρεται στο Shahnazari & Dabaghi, 2014) επισημαίνουν ότι η αυτοματοποίηση της 

αναγνωστικής αποκωδικοποίησης μειώνει τις απαιτήσεις της εργαζόμενης μνήμης με 

αποτέλεσμα να μην αφιερώνεται μεγάλο μέρος της γνωστικής προσπάθειας στην 

αποκωδικοποίηση αλλά στην κατανόηση και την διεξαγωγή συμπερασμάτων από τις 

πληροφορίες του κειμένου. Άλλοι ερευνητές βρήκαν ότι οι μαθητές που δυσκολεύονταν 

στην αποκωδικοποίηση είχαν χαμηλή επίδοση και στην αναγνωστική κατανόηση (π.χ., 

Perfetti, 1985 Stanovich, 1988). Μάλιστα, η ανεπάρκεια στην αποκωδικοποίηση φαίνεται 

ότι δεν προκαλεί προβλήματα μόνο στα αλφαβητικά (Abu Rabia, 1995) αλλά και στα μη 

αλφαβητικά συστήματα (Kuharakojima, Hatano, Saito, & Haebara, 1996 Zhang & 

Perfetti, 1993).  

1.4.2 Το Μοντέλο «Από πάνω προς τα κάτω» ή Καθοδικό Μοντέλο (Top-down) 

Στο αντίποδα του Ανοδικού Μοντέλου είναι το μοντέλο «Από πάνω προς τα κάτω», 

κατά το οποίο η κατασκευή νοήματος του κειμένου δεν βασίζεται στην ακριβή 

αποκωδικοποίηση των γραφημάτων, των λέξεων και των προτάσεων (Alderson, 2000 

Grabe & Stoller, 2002 Macaro, 2003 Smith, 1971, όπως αναφέρεται στο Shahnazari & 

Dabaghi, 2014). Για τη διεξαγωγή νοήματος ο αναγνώστης στηρίζεται σε τρία στοιχεία: α) 

στα μικρότερα στοιχεία δηλαδή στην γραμματική, τη σύνταξη, τα νοηματικά στοιχεία του 
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κειμένου, β) στις υποθέσεις που κάνει για αυτά και γ) στις προϋπάρχουσες γνώσεις του 

(Alderson, 2000 Beach, 1997 Dechant, 1991 Grabe & Stoller, 2002 Koda, 2005, όπως 

αναφέρεται στο Shahnazari & Dabaghi, 2014).  

Στην περίπτωση που ο αναγνώστης συναντήσει άγνωστες λέξεις μπορεί να βασιστεί 

στα γραμματικά και νοηματικά στοιχεία του κειμένου. Ωστόσο, και να μην αναγνωρίζει 

όλες τις λέξεις μπορεί να κατανοήσει το νόημα του κειμένου (Alderson, 2000 Beech, 

1997 Dechant, 1991 Grabe & Stoller, 2002 Koda, 2005, όπως αναφέρεται στο 

Shahnazari & Dabaghi, 2014). Μάλιστα, ο έμπειρος αναγνώστης μπορεί να αγνοεί και 

ολόκληρα τμήματα του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις ελάχιστες λέξεις που 

επαρκούν για την κατανόηση του κειμένου. Από την άλλη μεριά, ο λιγότερο έμπειρος 

αναγνώστης θα αναγκαστεί να βασιστεί στην ακριβή αποκωδικοποίηση των λέξεων (Cruz 

& Escudero, 2012). Συνεπώς, προκύπτει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είναι κατάλληλο για 

αξιοποίηση από τους αναγνώστες, οι οποίοι έχουν εξοικειωθεί με την αποκωδικοποίηση 

(Ngabut, 2015). 

1.4.3 Το Αλληλεπιδραστικό Μοντέλο 

Το αλληλεπιδραστικό μοντέλο ονομάζεται έτσι καθώς ο αναγνώστης θεωρείται ότι 

αλληλεπιδρά με το κείμενο και δίνει έμφαση στην αναγνωστική ευφράδεια. Η κατανόηση 

δεν μπορεί να επιτευχθεί δια μέσου του ενός ή του άλλου μοντέλου ανεξάρτητα. Ο 

συνδυασμός τους όμως είναι αυτός που συντελεί στην επίτευξη της αναγνωστικής 

κατανόησης και το αλληλεπιδραστικό μοντέλο συνδυάζει τα δύο προηγούμενα (Perfetti, 

1985 Rumelhart, 1981 Stanovich, 1980, όπως αναφέρεται στο Babashamsi, Bolandifar & 

Shakib, 2013). Ουσιαστικά, ο έμπειρος αναγνώστης μπορεί να αποκωδικοποιεί με 

ακρίβεια και να συνδυάζει ταυτόχρονα τις επεξεργασμένες πληροφορίες με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις του, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την κατανόηση του 

κειμένου (Eskey, 1997, όπως αναφέρεται στο Babashamsi et al., 2013). Ωστόσο, αν ο 
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αναγνώστης δυσκολεύεται στην αναγνώριση των λέξεων (Samuels & Kamil, 1988, όπως 

αναφέρεται στο Shahnazari & Dabaghi, 2014) ή στην σύνταξη του κειμένου (Barry & 

Lazarte, 1998, όπως αναφέρεται στο Shahnazari & Dabaghi, 2014) αλλά έχει γνώση του 

θέματος, τότε θα βασιστεί στις προϋπάρχουσες γνώσεις του για την κατανόηση του 

κειμένου, άρα θα εφαρμόσει την Καθοδική μέθοδο. Αντιθέτως, αν είναι καλός στην 

αποκωδικοποίηση αλλά δεν είναι γνώστης του θέματος του κειμένου, τότε θα βασιστεί 

στην ακριβή αποκωδικοποίηση, δηλαδή στην Ανοδική μέθοδο (Samuels & Kamil, 1988, 

όπως αναφέρεται στο Shahnazari & Dabaghi, 2014). Με άλλα λόγια, ο αναγνώστης 

αντισταθμίζει τις δυσκολίες του κάθε φορά εφαρμόζοντας το μοντέλο που ανταποκρίνεται 

περισσότερο (Stanovich, 1980, όπως αναφέρεται στο Shahnazari & Dabaghi, 2014). 

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι το Αλληλεπιδραστικό Μοντέλο ανταποκρίνεται 

περισσότερο στην πραγματικότητα της αναγνωστικής κατανόησης. Συνοπτικά, κατά την 

ανάγνωση οι διαδικασίες που περιγράφουν τα δύο προηγούμενα μοντέλα συμβαίνουν 

ταυτόχρονα. Η κατανόηση επιτυγχάνεται μέσω της αποκωδικοποίησης των λέξεων, των 

προβλέψεων και της προϋπάρχουσας γνώσης του αναγνώστη.  

1.5 Αναγνωστική κατανόηση και Θεωρία του Σχήματος 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στα δύο προηγούμενα μοντέλα, για την επίτευξη της 

αναγνωστικής κατανόησης απαιτείται η αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης. Για να 

κατανοηθεί μια νέα πληροφορία, ιδίως όταν προέρχεται από γραπτό κείμενο, τότε είναι 

πολύ σημαντική η σύνδεσή της με την προϋπάρχουσα γνώση. Ο ρόλος της 

προϋπάρχουσας γνώσης στην ανάγνωση έχει επεξηγηθεί μέσω της θεωρίας του σχήματος, 

που όπως ισχυρίζονται οι Rumelhart, Smolensky, McClelland και Hinton (1986), είναι μια 

από τις πιο σημαντικές ιδέες της γνωστικής επιστήμης. 

Το σχήμα είναι η δομή των αποθηκευμένων πληροφοριών στη μνήμη. Ουσιαστικά, 

το σχήμα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που γνωρίζει το άτομο σχετικά με ένα θέμα, 
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οι οποίες μπορεί να διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους (Anderson & Pearson, 1988, όπως 

αναφέρεται στο Liu, 2015). Κατά την ανάγνωση, όταν οι πληροφορίες που δέχεται ο 

αναγνώστης είναι συμβατές με τα σχήματά του ή όταν τελειοποιούν ή επιβεβαιώνουν τις 

δομές των σχημάτων του, τότε μέσω των προβλέψεων που κάνει για το κείμενο, δηλαδή 

μέσω της Καθοδικής Μεθόδου, διευκολύνει την ενσωμάτωση των πληροφοριών στα ήδη 

υπάρχοντα σχήματα. Από την άλλη μεριά, όταν οι νέες πληροφορίες δεν είναι συμβατές με 

τις ήδη υπάρχουσες στα σχήματα ή όταν δεν είναι επαρκείς, τότε ο αναγνώστης στηρίζεται 

στο Φωνολογικό Μοντέλο για να αποκωδικοποιήσει το κείμενο λέξη προς λέξη και να 

εντάξει τις νέες πληροφορίες που θα προκύψουν από την ακριβή αποκωδικοποίηση σε 

σχήματα (Xie, 2017). 

Ένα παράδειγμα που αναφέρει ο Xie (2017) για την κατανόηση της λειτουργίας 

των σχημάτων είναι το εξής: 

Γυναίκα: Θα ήθελα να πάρω χάπια για να είμαι ήρεμη. 

Άνδρας: Εντάξει, θα γράψω μια συνταγή για σένα, με την οποία θα πας στο φαρμακείο. 

Ερώτηση: Πού έχει λάβει μέρος πιθανώς η συζήτηση; 

Υπάρχουν 4 επιλογές 

Α. Σε ιατρείο. 

Β. Σε φαρμακείο. 

Γ. Σε νοσοκομείο. 

Δ. Στο σπίτι ενός άνδρα. 

Η σωστή επιλογή εξαρτάται από το αν ο αναγνώστης έχει σχήμα για το «πηγαίνω 

στον γιατρό, για να μου γράψει συνταγή». Αν έχει το αντίστοιχο σχήμα τότε η φράση του 

άνδρα το ενεργοποιεί και ο αναγνώστης κατανοεί πού λαμβάνει χώρα η συζήτηση. 

Αντιθέτως, αν ο αναγνώστης δεν έχει το συγκεκριμένο σχήμα, τότε ούτε η κατοχή του 

κατάλληλου λεξιλογίου, ούτε η γνώση της γραμματικής θα βοηθήσουν στην αναγνώριση 
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της σωστής απάντησης. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να στηριχτεί στο 

Φωνολογικό Μοντέλο. 

Σύμφωνα με τον Rumelhart (1980, όπως αναφέρεται σε Xie, 2017), η κατανόηση 

είναι η διαδικασία κατά την οποία ο αναγνώστης επιλέγει το σχήμα το οποίο αναπαριστά 

τις νέες εισερχόμενες πληροφορίες. Με άλλα λόγια είναι η είσοδος της πληροφορίας και η 

αναζήτηση του σχήματος που αναπαριστά τη συγκεκριμένη πληροφορία. To αντίστοιχο 

σχήμα εντοπίζεται, ταυτίζεται, συμπληρώνεται ή τελειοποιείται. Η θεωρία του σχήματος 

δίνει μια σαφή εξήγηση για το ότι η κατανόηση δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στην ακριβή 

αποκωδικοποίηση του κειμένου αλλά ότι απαιτείται και η αντίστοιχη ενεργοποίηση της 

προϋπάρχουσας γνώσης (Carrell & Eisterhold, 1983) 

Σύμφωνα με τους Beaugrande και Dressler (1981, όπως αναφέρεται σε Liu, 2015) 

τα σχήματα αποτελούνται από δίκτυα στη μνήμη που χωρίζονται σε βασικές κατηγορίες. 

Ο αναγνώστης δεν αποθηκεύει τις πληροφορίες που αποκωδικοποιεί τυχαία αλλά με 

συγκεκριμένα κριτήρια στα δίκτυα. Ένα σχήμα είναι μια ιδέα ή ένας συνδυασμός σχετικών 

ιδεών (Irwin, 1986, όπως αναφέρεται σε Liu, 2015). Οι ιδέες αυτές αντιπροσωπεύουν 

τυπικές ή πρωτότυπες καταστάσεις της κάθε περίπτωσης. Αυτό συμβαίνει διότι ο 

αναγνώστης δεν μπορεί να έχει στη μνήμη του ιδέες για όλους τους ανθρώπους, τα 

αντικείμενα, τα γεγονότα και τις εντυπώσεις που έχει από τις εμπειρίες του (Liu, 2015). 

Για παράδειγμα, ένας αναγνώστης πιθανώς να έχει ένα σχήμα για την «καρέκλα». Το 

σχήμα αυτό περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της καρέκλας και μια νοητή εικόνα μιας 

τυπικής καρέκλας. Επίσης, μπορεί να έχει ένα σχήμα για την επίσκεψη σε εστιατόριο, το 

οποίο περιλαμβάνει τις ιδέες «μενού», «πληρωμή λογαριασμού» κλπ. (Liu, 2015). 

Κατά την ανάγνωση, οι εισερχόμενες πληροφορίες περνούν μέσα από δύο 

συστήματα: την εργαζόμενη και την μακρόχρονη μνήμη (Carroll, 2000). Η εργαζόμενη 

μνήμη έχει χωρητικότητα, δηλαδή μπορεί να συγκρατεί περίπου 7 στοιχεία. Αν αυτά τα 
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στοιχεία σχετίζονται με πληροφορίες της μακρόχρονης μνήμης και ενσωματωθούν σε 

αυτές ή αν επαναλαμβάνονται ενεργά, τότε θα μεταφερθούν στην μακρόχρονη μνήμη, η 

οποία είναι απεριόριστη και χωρίς χρονικό περιθώριο συγκράτησης της πληροφορίας (Liu, 

2015). Αν δεν συμβεί τίποτα από τα δύο, τότε τα στοιχεία χάνονται σε 20 με 30 

δευτερόλεπτα (Reed, 1982). 

Αν ο αναγνώστης έχει πλούσια σχήματα για να ενσωματώσει σε αυτά νέες 

πληροφορίες, τότε θα ενισχυθεί η ταχύτητα της διαδικασίας και θα ελευθερωθεί 

περισσότερος χώρος από την εργαζόμενη μνήμη (Liu, 2015). Από την άλλη μεριά, αν ο 

αναγνώστης δεν έχει το αντίστοιχο σχήμα, ο μόνος τρόπος να μεταφερθεί η πληροφορία 

από την βραχύχρονη στην μακρόχρονη μνήμη είναι η αποστήθιση (Ausubel, Novak & 

Hanesian, 1978). 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η ύπαρξη αντίστοιχου σχήματος συντελεί στην είσοδο της 

πληροφορίας στη μακρόχρονη μνήμη και στην ενσωμάτωσή της στο σχήμα με λιγότερο 

γνωστικό φόρτο για την εργαζόμενη μνήμη και σε λιγότερο χρόνο. Αντιθέτως, η 

αποστήθιση λόγω της έλλειψης αντίστοιχου σχήματος είναι κοπιώδης και χρονοβόρα για 

τη βραχύχρονη μνήμη (Liu, 2015). Εκτός αυτού, μέσω της αποστήθισης η πληροφορία δεν 

θα ενσωματωθεί σε προϋπάρχοντα σχήματα αλλά θα βρίσκεται απομονωμένη και 

αυθαίρετη (Ausubel et al., 1978).  

1.6 Θεωρία του σχήματος και διγλωσσία 

Όσον αφορά τους δίγλωσσους μαθητές, η αναγνωστική κατανόηση επηρεάζεται όχι 

μόνο από την κατοχή ή την έλλειψη σχημάτων που αφορούν το εκάστοτε κείμενο αλλά και 

από την συμβατότητά τους με τις ιδέες που αντιπροσωπεύει το κείμενο. Ο διαφορετικός 

πολιτισμός δημιουργεί και διαφορετικά σχήματα στους ανθρώπους, οπότε η ανάγνωση 

ενός κειμένου στη δεύτερη ή στην ξένη γλώσσα μπορεί να μην υποστηρίζεται από τα 

υπάρχοντα σχήματα, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η κατανόηση (Xie, 2017). 
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Ο Liu (2015) πραγματοποίησε μια έρευνα για να εξετάσει τον ρόλο της θεωρίας του 

σχήματος στην αναγνωστική κατανόηση φοιτητών στη δεύτερή τους γλώσσα που ήταν τα 

Αγγλικά. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα διδάχθηκε 

σχετικά με το θέμα του κειμένου, ώστε να μπορεί να ενεργοποιήσει προϋπάρχουσα γνώση 

- σχήματα κατά την ανάγνωση, ενώ για τη δεύτερη ομάδα εξασφαλίστηκε ότι δεν κατέχει 

το θέμα. Από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση προέκυψε ότι οι μαθητές που είχαν τα 

κατάλληλα σχήματα για το θέμα του κειμένου κατανόησαν σημαντικά καλύτερα το νόημα 

του κειμένου από τη δεύτερη ομάδα. 

Επίσης, πολλές άλλες μελέτες έδειξαν ότι η επίδοση στην ανάγνωση και την 

αναγνωστική κατανόηση στη δεύτερη ή ξένη γλώσσα δίγλωσσων μαθητών 

Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν επηρεαζόταν μόνο από τις γλωσσικές 

δεξιότητες αλλά και από την προϋπάρχουσα γνώση. Πολλές φορές μάλιστα, η 

προϋπάρχουσα γνώση αποτελούσε πιο σημαντικό παράγοντα στην κατανόηση από τις 

γλωσσικές δεξιότητες (Carrell, 1983 Floyd & Carrell, 1987 Gatbonton & Jucker, 1971 

Hudson, 1988 Kintsch & Franzke, 1995 Levine & Haus, 1985 Qi &Wang, 1988 

Steffensen & Joag-Dev, 1984, όπως αναφέρεται στο Liu, 2015). 

1.7 Αναπτυξιακή και αλληλεπιδραστική σχέση μητρικής και δεύτερης γλώσσας 

Όλα όσα προαναφέρθηκαν για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην κατάκτηση 

και επίτευξη της ανάγνωσης και της αναγνωστικής κατανόησης δεν αφορούν μόνο τους 

μονόγλωσσους μαθητές. Αντιθέτως, η ικανότητα ανάγνωσης σε μια δεύτερη γλώσσα έχει 

αρκετά κοινά στοιχεία με τη μητρική σε επίπεδο ανάπτυξης (Geva & Farnia, 2012˙ Lesaux 

& Siegal, 2003˙ Lipka, Lesaux & Siegal, 2006˙ Verhoeven & van Leeuwe, 2012, όπως 

αναφέρεται στο Μαστροθανάσης, 2019). Η διαφορά έγκειται στο ότι οι δίγλωσσοι 

μαθητές, μεταφέρουν γνωστικές δεξιότητες, στρατηγικές, στόχους και προσδοκίες από τη 

μητρική τους γλώσσα στη δεύτερη (Dressler & Kamil, 2006˙ Kern, 1994˙ Koda, 2005, 
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όπως αναφέρεται στο Μαστροθανάσης, 2019) και δεν τις αναπτύσσουν εκ νέου. Ωστόσο, 

στον αντίποδα αυτής της διαπίστωσης βρίσκεται η διαπίστωση ότι η σχέση των δύο 

γλωσσών είναι αμφίδρομη και η μεταφορά δεν γίνεται μόνο από την μητρική προς τη 

δεύτερη. Προκειμένου να αναλυθεί η αλληλεπιδραστική σχέση των δύο γλωσσών θα 

διευκρινιστούν πρώτα οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ανάγνωσης στη 

δεύτερη γλώσσα.  

Η επίτευξη της ανάγνωσης, δηλαδή της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης 

στην δεύτερη γλώσσα εξαρτάται από τους εξής τρεις παράγοντες: γνωστικούς-

μεταγνωστικούς, γλωσσικούς και κοινωνικοσυναισθηματικούς. Οι γνωστικοί-

μεταγνωστικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την «αντίληψη, τη νοημοσύνη, τη μνήμη, την 

προϋπάρχουσα γνώση, τη λεξική πρόσβαση, την ευέλικτη χρήση κατάλληλων 

αναγνωστικών στρατηγικών, τις ενέργειες του ατόμου για τη διαχείριση των γνωστικών 

του διαδικασιών και τη ρύθμιση της επίδοσής του» (Μαστροθανάσης, 2019). Οι 

γλωσσικοί παράγοντες περιλαμβάνουν «τη διαχείριση του φωνολογικού, του 

μορφολογικού, του συντακτικού, του σημασιολογικού και του πραγματολογικού επιπέδου 

της γλώσσας, όπως επίσης και τη διεπιφάνεια ανάμεσα σε αυτά τα πέντε επίπεδα» 

(Μαστροθανάσης, 2019). Οι κοινωνικοσυναισθηματικοί παράγοντες περιλαμβάνουν «τα 

προσωπικά συναισθήματα, την αυτοαντίληψη, τη στάση απέναντι στην ανάγνωση, το 

κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο του αναγνώστη, το οικογενειακό περιβάλλον και τα 

κίνητρα μάθησης» (Μαστροθανάσης, 2019). 

Όπως προαναφέρθηκε, πολλοί ερευνητές, όπως οι Lado (1964), Cummins (1981), 

Geva και Ryan (1993) και Koda (2008), έχουν αποδείξει ότι η μητρική γλώσσα και η 

δεύτερη ή ξένη ενός μαθητή, δεν αναπτύσσονται ανεξάρτητα αλλά αλληλεπιδρούν. Για 

την εξήγηση του τρόπου που η εκμάθηση της μίας γλώσσα ενισχύει την εκμάθηση της 

άλλης γλώσσας, έχουν προτείνει πλαίσια διαγλωσσικής μεταφοράς (cross-language 
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transfer). Με άλλα λόγια, εξηγούν με ποιον τρόπο και υπό ποιες συνθήκες οι δεξιότητες 

της μια γλώσσας μεταφέρονται στην άλλη. Οι Chung et al. (2018), συνοψίζουν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη διαγλωσσική μεταφορά δεξιοτήτων, παίρνοντας στοιχεία 

από τα προηγούμενα πλαίσια καθώς και από εμπειρικές μελέτες που εξέτασαν τη 

διαγλωσσική μεταφορά κατώτερων και ανώτερων δεξιοτήτων σε δίγλωσσους μαθητές. Οι 

παράγοντες είναι οι εξής: α) η απόσταση μεταξύ της μητρικής και της δεύτερης γλώσσας, 

β) ικανότητα στη μητρική και τη δεύτερη γλώσσα, γ) η πολυπλοκότητα της γλώσσας και 

δ) κοινωνικο-γλωσσικοί και κοινωνικο-πολιτισμικοί παράγοντες. 

Η απόσταση μεταξύ μητρικής και δεύτερης γλώσσας αναφέρεται στα γλωσσικά 

χαρακτηριστικά. Αν δύο γλώσσες έχουν κοινά γλωσσικά χαρακτηριστικά (π.χ. 

μορφολογία, ορθογραφία), τότε είναι πιο εύκολη η μεταφορά των αντίστοιχων δεξιοτήτων 

(π.χ. μορφολογική ενημερότητα) μεταξύ των δύο γλωσσών (Geva & Siegel, 2000 Koda, 

2008 Lado, 1957). Ωστόσο, η φωνολογική ενημερότητα και οι ανώτερες στρατηγικές 

αναγνωστικής κατανόησης φαίνεται να μην αποτελούν χαρακτηριστικά που πρέπει να 

είναι κοινά στις δύο γλώσσες προκειμένου να μεταφερθούν από τη μια στην άλλη 

(Cummins, 1981 Geva & Ryan, 1993 Hipfner-Boucher & Chen, 2015). Αντιθέτως, 

σύμφωνα με τον Durdunoglu (2002), η μεταφορά χαρακτηριστικών μεταξύ δύο γλωσσών, 

στηρίζεται σε κοινά μεταγλωσσικά χαρακτηριστικά και στρατηγικές. Το ίδιο ισχύει και για 

τη μεταφορά της γνώσης του λεξιλογίου. Όπως είναι αναμενόμενο, δεν απαιτείται το 

λεξιλόγιο να είναι κοινό σε δύο γλώσσες για να επιτευχθεί η μεταφορά της εκμάθησης του 

λεξιλογίου. Προϋποτίθεται, όμως, να υπάρχουν κοινές γνωστικές στρατηγικές (Chung et 

al., 2018). 

Ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει τη διαγλωσσική μεταφορά είναι η ικανότητα 

στις δύο γλώσσες. Η Koda (2008) υποστηρίζει ότι η μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο από 

τη μητρική (L1) στη δεύτερη (L2) και όχι το αντίστροφο, και μόνον εάν οι δεξιότητες 
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έχουν αυτοματοποιηθεί. Από την άλλη μεριά, ο Cummins  (1981, 2012) ισχυρίζεται ότι η 

μεταφορά μπορεί να είναι αμφίδρομη αλλά μόνο αν οι δεξιότητες είναι επαρκείς. Ωστόσο, 

από εμπειρικά δεδομένα προκύπτει ότι η μεταφορά μεταγλωσσικών δεξιοτήτων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο από την κυρίαρχη γλώσσα προς την λιγότερο ανεπτυγμένη (Chung, 

Chen & Deacon, 2017 Pasquarella, Chen, Lam, Luo & Ramirez, 2011 Wang, Cheng & 

Chen, 2006a Wang, Park & Lee, 2006b Zhang, Koda & Sun, 2014). Η πρώτη περίπτωση 

που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αμφίδρομη μεταφορά είναι όταν ο μαθητής είχε ίδια έκθεση 

στις δύο γλώσσες (Deacon, Wade-Woolley & Kirby, 2007 Deacon, Wade-Woolley & 

Kirby, 2009). Στη δεύτερη περίπτωση, η μεταφορά αφορούσε τη φωνολογική ενημερότητα 

και η μεταφορά έγινε από τη δεύτερη γλώσσα στην κυρίαρχη μητρική, όταν η φωνολογική 

δομή της δεύτερης ήταν πιο σύνθετη από τη μητρική (Chen, Xu, Nguyen, Hong, & Wang, 

2010 Manis, Lindsey & Bailey, 2004). Σύμφωνα με τους Miramontes και Commins 

(1989) και Pressley, Goodchild, Fleet, Zajchowski και Evans (1989) (όπως αναφέρεται σε 

Jimenez, Garcia & Pearson, 1996) και Wenden’s (1999) και Zhang (2010a) (όπως 

αναφέρεται σε Aghaie & Zhang, 2012), η μεταφορά μιας στρατηγικής σε μια νέα 

μαθησιακή κατάσταση, από τη μια γλώσσα στην άλλη επιτυγχάνεται μόνο αν η 

στρατηγική χρησιμοποιείται συνειδητά, όταν δηλαδή ο αναγνώστης έχει μεταγνωστική 

γνώση της στρατηγικής. Η διαφορά της δεξιότητας από τη στρατηγική, και η ερμηνεία της 

συνειδητής χρήσης των στρατηγικών θα γίνει παρακάτω.  

Ο επόμενος παράγοντας που επηρεάζει τη διαγλωσσική μεταφορά είναι η 

πολυπλοκότητα της γλώσσας, παρόλο που η επίδρασή της φαίνεται να μετριάζεται από τις 

επιδράσεις των άλλων παραγόντων. Συγκεκριμένα, αν στη μια γλώσσα η φωνολογική ή 

μορφολογική δομή ήταν πιο σύνθετη, τότε πραγματοποιούνταν μεταφορά της 

φωνολογικής και μορφολογικής ενημερότητας στην άλλη γλώσσα (Bruck & Genesee, 

1995 Chen et al., 2004 Kuo & Anderson, 2010 Ramírez, Chen, Geva & Kiefer, 2010 
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Ramírez, Chen, Geva & Luo, 2011 Saiegh-Haddad & Geva, 2008 Schiff & Calif, 2007). 

Τέλος, η διαγλωσσική μεταφορά δεξιοτήτων επηρεάζεται από κοινωνικο-γλωσσικούς και 

κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες. Μερικοί από αυτούς είναι η ηλικία απόκτησης της 

γλώσσας, η μεταναστευτική εμπειρία, το εκπαιδευτικό περιβάλλον και η έκθεση στη 

μητρική και τη δεύτερη γλώσσα (Chung et al., 2018).  

Η διαγλωσσική μεταφορά είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης όλων ή σχεδόν 

όλων των προαναφερθεισών παραγόντων. Ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητας των 

μηχανισμών και της ετερογένειας του δίγλωσσου πληθυσμού δεν δύναται να εξηγηθεί πώς 

πραγματοποιείται η αλληλεπίδραση των παραγόντων, ποιες δεξιότητες και σε ποια έκταση 

μεταφέρονται, καθώς και προς ποια κατεύθυνση (από τη μητρική στη δεύτερη ή το 

αντίθετο) γίνεται η μεταφορά. Μάλιστα, κάποιες δεξιότητες είναι ακόμη λιγότερο 

κατανοητές, όσον αφορά τη διαγλωσσική μεταφορά και σε αυτές περιλαμβάνονται η 

ορθογραφική επεξεργασία και οι στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης (Chung et al., 

2018). 

1.8 Στρατηγικές ανάγνωσης δίγλωσσων μαθητών 

Οι στρατηγικές ανάγνωσης είναι σκόπιμες, στοχευμένες προσπάθειες του 

αναγνώστη να ελέγξει και να καθοδηγήσει τις ενέργειές του (Μαστροθανάσης, Ρούσσος & 

Κουλιανού, 2018), ώστε να αποκωδικοποιήσει το κείμενο, να κατανοήσει τις λέξεις και να 

κατασκευάσει το νόημα του κειμένου (Afflerbach, Pearson & Paris, 2008). 

Χρησιμοποιούνται για να την ενίσχυση της ανάγνωσης σε οποιοδήποτε επίπεδο κειμενικής 

επεξεργασίας (Manoli, Papadopoulou & Metallidou, 2016). Από την άλλη μεριά, «οι 

δεξιότητες ανάγνωσης είναι αυτόματες ενέργειες που οδηγούν στην αποκωδικοποίηση και 

την ανάγνωση, μέσω της ταχύτητας, της ακρίβειας, της ευφράδειας. Συνήθως, συμβαίνουν 

χωρίς την επίγνωση των συνιστωσών της ανάγνωσης (λεξιλόγιο, φωνήματα, φωνημική 

ενημερότητα, ευφράδεια, κατανόηση), και χωρίς έλεγχο». Ο αναγνώστης, δηλαδή, μέσω 
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των δεξιοτήτων ανάγνωσης δεν διαχειρίζεται σκόπιμα, ούτε συνειδητά τη διαδικασία αλλά 

ενεργεί αυτόματα (Afflerbach et al., 2008). 

Όταν ο αναγνώστης χρησιμοποιεί μια στρατηγική, ελέγχει την αποδοτικότητά της, 

και επαναπροσδιορίζει τους στόχους και τα μέσα για την επίτευξή τους. Αντιθέτως, οι 

δεξιότητες ανάγνωσης χρησιμοποιούνται αυτόματα, χωρίς συνειδητές αποφάσεις, για αυτό 

και είναι πιο γρήγορες από τις στρατηγικές. Με αυτόν τον τρόπο, αποδεσμεύουν χώρο και 

κόπο από την εργαζόμενη μνήμη. Συνεπώς, ο τρόπος για να γίνει αντιληπτό αν ο 

αναγνώστης χρησιμοποιεί στρατηγικές ή αξιοποιεί τις δεξιότητές του, είναι να ελεγχθεί αν 

η διαδικασία γίνεται αυτόματα ή σκόπιμα υπό έλεγχο. Ωστόσο, αν χρησιμοποιεί συνεχώς 

μια στρατηγική διότι έχει επιβεβαιώσει ότι είναι αποτελεσματική στην αναγνωστική 

κατανόηση, και τέλος φτάσει να την εφαρμόζει αυτόματα, χωρίς συνειδητή προσπάθεια, 

τότε η συγκεκριμένη στρατηγική θα μετατραπεί σε αναγνωστική ικανότητα (Afflerbach et 

al., 2008). 

Η ευέλικτη χρήση στρατηγικών ανάγνωσης παίζει πρωταρχικό ρόλο στην επίτευξη 

της αποκωδικοποίησης και της αναγνωστικής κατανόησης (Παυλίτσα και συν., 2010). 

Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι ο αναγνώστης χρησιμοποιεί στρατηγικές δεν σημαίνει ότι 

είναι πάντα οι κατάλληλες και ότι οδηγούν σε καλά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ένας 

αναγνώστης μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει μια στρατηγική και συγκεκριμένα να 

διαβάσει γρήγορα το κείμενο για να τελειώσει γρηγορότερα από τους συμμαθητές του, 

ενώ η σωστότερη στρατηγική θα ήταν η προσεκτική ανάγνωση, ώστε να κατανοήσει το 

κείμενο (Afflerbach et al., 2008). 

Οι στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης της δεύτερης γλώσσας έχουν 

ταξινομηθεί από πολλούς ερευνητές σε διάφορες κατηγορίες. Στην παρούσα εργασία θα 

παρουσιαστεί η ταξινομία που βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο των O'Malley και 

Chamot (1990), και αποτελεί μέχρι σήμερα πρότυπο ταξινομίας. Οι στρατηγικές 
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χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: γνωστικές, μεταγνωστικές, κοινωνικές και 

συναισθηματικές. 

Γνωστικές είναι «οι στρατηγικές που αναφέρονται σε συγκεκριμένες μαθησιακές 

δραστηριότητες ή τεχνικές επεξεργασίας πληροφοριών που ακολουθούν τα άτομα για να 

αλληλεπιδράσουν με το κείμενο και να πραγματώσουν την κατανόησή του» 

(Μαστροθανάσης, 2019). Λειτουργούν άμεσα στην εισερχόμενη πληροφορία και στόχος 

τους είναι η ενίσχυση της ανάγνωσης (O’ Malley & Chamot, 1990).  

Ενώ οι γνωστικές στρατηγικές χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων, οι 

μεταγνωστικές χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου, και τη 

διασφάλιση ότι οι στόχοι θα πραγματοποιηθούν (Corkill, 1996). Επομένως, οι 

μεταγνωστικές στρατηγικές βοηθούν τον αναγνώστη να ελέγχει και να ρυθμίζει τις 

γνωστικές στρατηγικές που χρησιμοποιεί. Προϋποθέτουν γνώση της διαδικασίας μάθησης 

και έλεγχο της, και απαιτούν νοητικές διεργασίες υψηλού χαρακτήρα (Μαστροθανάσης, 

2019). Μέσω των μεταγνωστικών στρατηγικών ο αναγνώστης παίρνει συνειδητές 

αποφάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του (Αhmadi, Ismail & Abdullah, 

2013).  

Μεταγνώση είναι η ικανότητα να σκέφτεται κανείς τη σκέψη του, να οργανώνει τη 

σκέψη του, να σχεδιάζει την επίτευξη των στόχων της μάθησης μέσω κάποιων 

μεταγνωστικών στρατηγικών και να διαχειρίζεται τη γνώση που έχει προκειμένου να 

επιτύχει το μαθησιακό αποτέλεσμα που επιθυμεί. Η μεταγνώση χωρίζεται σε τρεις τύπους 

γνώσης (Αhmadi et al., 2013): 

• Δηλωτική Γνώση: Είναι η γνώση των γνώσεων που ο ίδιος ο αναγνώστης 

κατέχει και των παραγόντων που επηρεάζουν την επίδοσή του. Για παράδειγμα είναι η 

γνώση του αναγνώστη για τη γνωστική διαδικασία που σχετίζεται με τη μνήμη, και 

μάλιστα η γνώση της δικής του μνήμης (Desoete & Roeyers, 2003). 
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• Διαδικαστική Γνώση: Είναι η γνώση της διαδικασίας που ακολουθεί ο ίδιος 

ο αναγνώστης για να επιτελέσει ένα έργο. Όσοι αναγνώστες έχουν υψηλό επίπεδο 

διαδικαστικής γνώσης, εκτελούν αυτόματα τις ενέργειες και είναι πιο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν ποιοτικά καλύτερες στρατηγικές, αποτελεσματικά και με σωστή 

ακολουθία ώστε να λύσουν ένα πρόβλημα (Veenman, 2005). 

• Πλαισιοθετημένη Γνώση: Είναι η γνώση των συνθηκών που απαιτούνται 

(πότε και πώς) για να χρησιμοποιήσει ο αναγνώστης μια γνώση αλλά και η εφαρμογή της 

γνώσης σε διαφορετικές γνωστικές ενέργειες (Desoete & Roeyers, 2003).   

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με την ταξινομία του μοντέλου των Chamot και 

O'Malley (1990), η τρίτη κατηγορία στρατηγικών περιλαμβάνει τις κοινωνικές και τις 

συναισθηματικές. Οι κοινωνικές στρατηγικές αναφέρονται στην αλληλεπίδραση και τη 

συνεργασία με άλλα άτομα για την επίτευξη του στόχου κατά την ανάγνωση. Τέλος, οι 

συναισθηματικές στρατηγικές περιλαμβάνουν συναισθηματικές διεργασίες του αναγνώστη 

για την ενίσχυση του εαυτού του και της απόδοσής του (Μαστροθανάσης, 2019). 

Ο Πίνακας 1 περιλαμβάνει τις γνωστικές που συλλέχθηκαν από τις έρευνες που 

μελετώνται στο ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας. Περιλαμβάνει, επίσης, τις 

κοινωνικο-συναισθηματικές στρατηγικές. Ενώ όλες οι στρατηγικές χρησιμοποιούνται τόσο 

από μονόγλωσσους όσο και από δίγλωσσους, στην τρίτη στήλη παρατίθενται δύο 

στρατηγικές οι οποίες αφορούν μόνο τους δίγλωσσους, και οι οποίες εντοπίστηκαν στα 

άρθρα που επιλέχθηκαν για το ερευνητικό μέρος. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι 

μεταγνωστικές στρατηγικές και η χρήση της καθεμιάς. 
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Πίνακας 1 

Γνωστικές Στρατηγικές 
Κοινωνικο-συναισθηματικές 

στρατηγικές 

Στρατηγικές δίγλωσσων 

μαθητών 

Επανάληψη ανάγνωσης του 

σημείου που δεν κατανοήθηκε 

Ερωτήσεις για διευκρίνηση. Οι 

ερωτήσεις μπορεί να απευθύνονται 

σε συμμαθητή ή σε εκπαιδευτικό. 

Μετάφραση λέξεων στη μητρική 

γλώσσα και προσπάθεια εξαγωγής 

νοήματος στη μητρική 

Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας 

γνώσης 
Συνεργασία με συμμαθητές. 

Σύγκριση λέξεων με λέξεις της 

μητρικής (searching for cognates) 

Ανάγνωση με σκοπό τον 

εντοπισμό συγκεκριμένων 

πληροφοριών 

Εσωτερικό διάλογο για την 

ενθάρρυνση και επιβράβευση του 

εαυτού 

 

Υπογράμμιση λέξεων (ασαφείς, 

άγνωστες, λέξεις - κλειδιά) 

Χρήση τεχνικών για μείωση του 

άγχους 
 

Χρήση λεξικού ή άλλων πηγών για 

την κατανόηση της σημασίας των 

λέξεων 

  

Εξαγωγή νοήματος του κειμένου 

μέσω της ανάγνωσης των βασικών 

σημείων και της παράλειψης των 

λεπτομερειών (skimming) 

  

Χρήση τίτλων που κατασκευάζει ο 

ίδιος ο αναγνώστης 
  

Αξιοποίηση εικονογράφησης που 

παρέχεται στο κείμενο 
  

Υποθέσεις από τα συμφραζόμενα   

Καταγραφή σημειώσεων   

Παράλειψη δύσκολων σημείων/ 

λέξεων 
  

Χωρισμός των δύσκολων λέξεων 

σε επιμέρους στοιχεία (π.χ. 

συλλαβές) 
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Πίνακας 2 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

 (Jacobs & Paris, 1987, όπως αναφέρεται στο Αhmadi et al., 2013) 

Σχεδιασμός  

(Planning)  

(Zarei, 2008) 

Πρόκειται για την επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών και την 

κατανομή των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση. Για 

παράδειγμα, ο αναγνώστης μπορεί να κάνει προβλέψεις και να 

κατανέμει τον χρόνο ή την προσοχή ανάλογα με τις απαιτήσεις πριν την 

ανάγνωση. 

Αυτο-έλεγχος  

(Monitoring)  

(Slife & Weaver, 1992) 

Ο σκοπός του ελέγχου είναι να αυξηθεί η επάρκεια και η αποδοτικότητα 

της ανάγνωσης. Ο αναγνώστης μπορεί με αυτόν τον τρόπο να 

επιβεβαιώνει αν ό,τι οργάνωσε, εκτελείται σωστά. Π.χ. μπορεί να θέτει 

ερωτήσεις στον εαυτό του για να επιβεβαιώσει ότι κατανόησε όσα 

διάβασε. 

Αυτο-αξιολόγηση 

 (Self-evaluation) (Baker, 1989) 

Είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων, που προέκυψαν από την 

ανάγνωση, με το αρχικό πλάνο. 

Aυτο-διόρθωση  

(Self-correction) 

Είναι ο εντοπισμός του λάθους και η διόρθωσή του 

 

1.9 Σκοπός & Ερευνητικοί Στόχοι 

Όπως προαναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η εργασία έχει ως σκοπό να ερευνήσει 

τις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης που χρησιμοποιούν οι δίγλωσσοι μαθητές και 

να αναδείξει αυτές, τις οποίες χρησιμοποιούν οι μαθητές με υψηλή αναγνωστική επίδοση, 

ώστε να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία των δίγλωσσων μαθητών. 

Οι ερευνητικοί στόχοι είναι οι εξής: α) η εξέταση των διαφοροποιήσεων μεταξύ 

των δίγλωσσων μαθητών με υψηλή και χαμηλή αναγνωστική ικανότητα ως προς τη χρήση 

στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης, β) η διερεύνηση της ενδεχόμενης 

διαφοροποίησης στη χρήση των στρατηγικών κατανόησης που χρησιμοποιούν οι 
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δίγλωσσοι μαθητές κατά την ανάγνωση στη μητρική και τη δεύτερη γλώσσα και γ) η 

διερεύνηση ενδεχόμενης επιρροής του τύπου της διγλωσσίας (παράλληλη, διαδοχική) στη 

χρήση στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης. 

  



[34] 
 

Κεφάλαιο 2ο 

Μεθοδολογία Έρευνας 

2.1 Ερευνητική Στρατηγική 

Για την διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. Για την υλοποίηση της συστηματικής ανασκόπησης απαιτείται ο 

σχεδιασμός ενός λεπτομερούς και ολοκληρωμένου πλάνου με στόχο τον εντοπισμό και 

την επιλογή κατάλληλων μελετών που θα αξιοποιηθούν για τη διερεύνηση του θέματος 

της εκάστοτε έρευνας (Uman, 2011). Στην παρούσα εργασία έγινε συστηματική 

αναζήτηση στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στις εξής βάσεις: Google Scholar, Sage 

Journal, Elsevier, Eric. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση ήταν: 

bilingual, L2 (Language 2), second language, ESL (English as Second Language), Greek, 

comprehension reading strategies, metacognitive, cognitive, elementary. Οι λέξεις-κλειδιά 

χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορους συνδυασμούς μεταξύ τους και δεν προστέθηκαν όλες 

ταυτόχρονα στην αναζήτηση. 

2.2. Κριτήρια 

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία έγινε η επιλογή των άρθρων ήταν τα εξής: 

✓ Γλώσσα άρθρου αγγλική ή ελληνική 

✓ Βαθμίδα φοίτησης το Δημοτικό Σχολείο 

✓ Παρέμβαση ή μελέτη περίπτωσης δίγλωσσων μαθητών (με ή χωρίς ομάδα 

ελέγχου μονόγλωσσων μαθητών) 

✓ Η διγλωσσία αφορά σε μητρική και δεύτερη γλώσσα (έρευνες με ξένη 

γλώσσα αποκλείονται) 

✓ Πραγματοποιείται διερεύνηση στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης που 

χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες 
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Για την επιλογή των άρθρων δεν υπήρχε κάποιος περιορισμός στη χρονολογία 

έκδοσης του άρθρου. 

2.3. Διαδικασία επιλογής βιβλιογραφίας 

Αρχικά, εξετάστηκαν οι τίτλοι των άρθρων που προέκυψαν από την αναζήτηση 

μέσω των λέξεων κλειδιών που προαναφέρθηκαν. Η προϋπόθεση ήταν να κάνουν 

τουλάχιστον αναφορά σε α) όρο διγλωσσίας π.χ. bilingual και β) στρατηγικές ανάγνωσης. 

Στη συνέχεια, τα άρθρα που επιλέχθηκαν, εξετάστηκαν ως προς την περίληψή τους. Αν 

στην περίληψη δεν διευκρινιζόταν η ηλικία των συμμετεχόντων, τότε αναζητούνταν στη 

μεθοδολογία. Τα άρθρα που επιλέχθηκαν εξετάστηκαν ως προς τις βιβλιογραφικές τους 

αναφορές και, έτσι, προέκυψαν πολλά νέα άρθρα που εξετάστηκαν ξανά με τον ίδιο τρόπο. 

Πολλά από τα επιλεγμένα άρθρα τοποθετηθήκαν στο Google Scholar για την αναζήτηση 

«σχετικών άρθρων». Τέλος, μέσω όλης της αναζήτησης προέκυψαν 7 άρθρα που 

αποτέλεσαν το δείγμα της βιβλιογραφικής έρευνας. 
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Κεφάλαιο 3ο 

 Αποτελέσματα της Έρευνας 

Τα άρθρα που προέκυψαν ερευνήθηκαν ως προς τα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού, τον τύπο διγλωσσίας στον οποίο ανήκουν οι συμμετέχοντες, τις στρατηγικές 

που χρησιμοποιούν και τον τρόπο καταγραφής των συγκεκριμένων στρατηγικών. Ο 

Πίνακας 3 παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά των ερευνών. 

Πίνακας 3 

Μελέτη 
Συμμετέχοντες & 

Ηλικία 
Γλώσσες 

Calero‐Breckheimer & Goetz 

(1993) 

Συμμετέχοντες: 26 

Τάξη: Γ' & Δ' 

 

Ισπανικά (L1) 

Αγγλικά (L2) 

Jiménez, Garcia & Pearson (1995) 
Συμμετέχοντες: 3 

Τάξη: Στ' 

Ισπανικά (L1) 

Αγγλικά (L2) 

Jimenez, Garcia & Pearson (1996) 
Συμμετέχοντες: 14 

Τάξη: Στ' & Ζ' 

Ισπανικά (L1) 

Αγγλικά (L2) 

Hardin (2001) 
Συμμετέχοντες: 50 

Τάξη: Δ' 

Ισπανικά (L1) 

Αγγλικά (L2) 

Rao, Gu, Zhang, Hu (2007) 
Συμμετέχοντες: 6 

Τάξη: Στ' 

Κινέζικα, Μαλαϊκά, Ταμίλ (L1) 

Αγγλικά (L2) 

Zhang, Gu, Hu (2008) 
Συμμετέχοντες: 18 

Τάξη: Δ', Ε΄& Στ' 

Μητρικές Γλώσσες ομιλούμενες στη 

Σιγκαπούρη (L1) 

Αγγλικά (L2) 

Geladari, Griva & Mastrothanasis 

(2010) 

Συμμετέχοντες: 32 

Τάξη: Ε' & Στ' 

Αλβανικά, Ρουμανικά (L1) 

Ελληνικά (L2) 
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3.1 Συμμετέχοντες 

Τάξεις φοίτησης 

Οι συμμετέχοντες όλων των ερευνών ήταν από 3 μέχρι 50 μαθητές. Όλες οι έρευνες 

περιλάμβαναν πληθυσμό των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Ο λόγος είναι ότι στις 

μικρότερες τάξεις οι μαθητές δεν έχουν εξοικειωθεί τόσο με την αποκωδικοποίηση, δεν 

έχουν επίγνωση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν και δεν είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ερευνητές για να αντιληφθούν και να 

κατανοήσουν ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούνται. Συγκεκριμένα, όλες οι έρευνες 

περιλάμβαναν μαθητές από την Τετάρτη, έως την Έβδομη Τάξη του Δημοτικού, εκτός από 

μια έρευνα που περιλάμβανε μαθητές και από την Τρίτη Δημοτικού (βλ. Πίνακα 3).  

Γλώσσες μαθητών 

Σε όλες τις έρευνες η διγλωσσία αφορούσε στη μητρική και τη δεύτερη γλώσσα. 

Έρευνες που εξέταζαν μητρική και ξένη γλώσσα αποκλείστηκαν. Η διαφορά της δεύτερης 

με την ξένη γλώσσα έγκειται στο ότι η δεύτερη γλώσσα είναι αυτή που μαθαίνουν οι 

μετανάστες στη χώρα υποδοχής για να ενταχθούν στη κοινωνία, ενώ η ξένη γλώσσα 

διδάσκεται συστηματικά και οργανωμένα και δεν χρησιμοποιείται για την ένταξη στην 

κοινωνία (Τριάρχη-Herrmann, 2000).  

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο σχολείο όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα του Zhang 

et al. (2008), η μητρική θεωρούνταν ως δεύτερη γλώσσα και τα Αγγλικά ως πρώτη 

γλώσσα, καθώς στη Σιγκαπούρη, όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα, η κύρια επίσημη 

γλώσσα του κράτους είναι τα Αγγλικά. Η έρευνα του Rao et al. (2007) πραγματοποιήθηκε, 

επίσης, στη Σιγκαπούρη. Ως μητρικές γλώσσες των μαθητών αναφέρονται τα Κινέζικα, τα 

Μαλάι και τα Ταμίλ. Στην έρευνα της Geladari et al. (2010) οι μητρικές γλώσσες των 

μαθητών ήταν τα Αλβανικά και τα Ρουμάνικα, ενώ η δεύτερη γλώσσα ήταν τα Ελληνικά. 

Τέλος, σε όλες τις υπόλοιπες έρευνες των Calero‐Breckheimer και Goetz (1993), Jimenez 
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et al. (1995, 1996) και της Hardin (2001), η μητρική γλώσσα των μαθητών ήταν τα 

Ισπανικά και η δεύτερη γλώσσα τα Αγγλικά (βλ. Πίνακα 3). 

Τύπος διγλωσσίας 

Όσον αφορά τον τύπο της διγλωσσίας, πρέπει να σημειωθεί ότι η διαφορά της  

παράλληλης διγλωσσίας και της διαδοχικής έγκειται στην ηλικία κατάκτησης της δεύτερης 

γλώσσας. Συγκεκριμένα, στην παράλληλη διγλωσσία οι δύο γλώσσες αναπτύσσονται 

εξαρχής μαζί, ενώ στη διαδοχική διγλωσσία, η δεύτερη γλώσσα αναπτύσσεται αφού 

κατακτηθούν οι βασικοί κανόνες της πρώτης (Goodman, 2007), δηλαδή μετά το τρίτο ή το 

πέμπτο έτος της ηλικίας (Τριάρχη - Hermann, 2000). Στις έρευνες του Jimenez et al. 

(1995), Rao et al. (2007) και Zhang et al. (2008) οι μαθητές ανήκαν στον τύπο της 

παράλληλης διγλωσσίας, ενώ στου Jimenez et al. (1996) και της Geladari et al. (2010) 

υπήρχαν μαθητές που ανήκαν τόσο στη παράλληλη όσο και στη διαδοχική διγλωσσία. 

Τέλος, οι έρευνες των Calero‐Breckheimer και Goetz (1993) και της Hardin (2001), δεν 

καθόριζαν τον τύπο διγλωσσίας των μαθητών (βλ. Πίνακα 4).  

Συμμετοχή σε δίγλωσσα προγράμματα 

Επιπλέον, σχεδόν σε όλες τις έρευνες οι δίγλωσσοι μαθητές ήταν ενταγμένοι σε 

δίγλωσσα προγράμματα για την ομαλή προώθηση της δεύτερης γλώσσας. Για παράδειγμα, 

οι Calero‐Breckheimer και Goetz (1993) επέλεξαν μαθητές που μέχρι την Τρίτη ή Τετάρτη 

τάξη συμμετείχαν σε δίγλωσσο πρόγραμμα. Στη μελέτη περίπτωσης του Jimenez et al. 

(1995), και οι δύο μαθήτριες είχαν συμμετάσχει παλαιότερα στο Transitional Bilingual 

Education Program, ενώ στη έρευνα που πραγματοποίησαν ένα χρόνο μετά (Jimenez et al 

1996), οι 8 από τους 11 μαθητές συμμετείχαν σε δίγλωσσο πρόγραμμα. Στη μελέτη της 

Hardin (2001), οι μαθητές είχαν δεχτεί διδασκαλία μέσω προγράμματος βραδείας εξόδου 

(Late-exit Bilingual Education Program). Οι Rao et al. (2007) και Zhang et al. (2008) 

πραγματοποίησαν την έρευνά τους στη Σιγκαπούρη, όπου η εκπαίδευση είναι δίγλωσση 
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καθώς, ενώ οι κύριες μητρικές γλώσσες είναι τα Κινέζικα, τα Μαλάι και τα Ταμίλ, η 

Αγγλική είναι επίσημη γλώσσα του κράτους και χρησιμοποιείται ως γλώσσα διδασκαλίας 

(Gopinathan, Pakir, Ho & Saravanan, 1998). Από την άλλη μεριά, στην έρευνα της 

Geladari et al. (2010), οι μαθητές δεν είχαν ενταχθεί σε κάποιο δίγλωσσο πρόγραμμα (βλ. 

Πίνακα 4). 

Αξιολόγηση αναγνωστικής επίδοσης 

Σε όλες τις μελέτες, πριν την εφαρμογή των διαδικασιών για τη συλλογή και 

ερμηνεία των δεδομένων, οι ερευνητές επέλεξαν τους συμμετέχοντες, χαρακτήρισαν ή 

κατηγοριοποίησαν τους μαθητές με βάση την ικανότητά τους στην γλώσσα ή την 

ανάγνωση. Η ικανότητά τους χαρακτηρίστηκε μέσω διάφορων διαδικασιών όπως τα άτυπα 

τεστ και αξιολογήσεις των δασκάλων. Συγκεκριμένα, για την έρευνα των 

Calero‐Breckheimer και Goetz (1993) προέκυψε ότι με βάση το Language Assessment 

Scale οι 26 συμμετέχοντες είχαν ευφράδεια (Fluent Speakers) τόσο στα Ισπανικά όσο και 

στα Αγγλικά. Στην έρευνα του Jimenez et al. (1995), οι μαθητές αξιολογήθηκαν με βάση 

το σταθμισμένο Science Research Associates test of Basic Skills και προέκυψε ότι από 

τους 3 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, ο ένας είχε υψηλή επίδοση κατά την 

ανάγνωση στα Aγγλικά (successful English reader), ο δεύτερος χαμηλή επίδοση (non 

successful English reader) και ο τρίτος που ήταν μονόγλωσσος με μητρική γλώσσα τα 

Αγγλικά είχε υψηλή επίδοση (successful monolingual). Στην έρευνα του Jimenez et al. 

(1996), με βάση τα σταθμισμένα Science Research Associates test of Basic Skills και 

California test of Basic Skills, από τους 14 συμμετέχοντες, οι 8 είχαν υψηλή αναγνωστική 

ικανότητα στα Αγγλικά (successful English reader), οι 3 οριακή (marginally successful 

English readers) και οι υπόλοιποι 3 που ήταν μονόγλωσσοι με μητρική τα Αγγλικά είχαν 

υψηλή (successful English reader). Στην έρευνα της Hardin (2001), οι 50 συμμετέχοντες 

αξιολογήθηκαν με βάση το Aprenda (αξιολόγηση βάσει νόρμας) και χωρίστηκαν με βάση 
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την επίδοση σε άνω του μετρίου (20 μαθητές) (Able), μέση (14 μαθητές) (Average) και 

κάτω του μετρίου (16 μαθητές) (Less Able) επίδοση στα Ισπανικά. Οι Rao et al. (2007) 

πραγματοποίησαν την έρευνά τους με 6 μαθητές από τους οποίους οι 3 είχαν υψηλή 

επίδοση στα Αγγλικά (successful pupils) και άλλοι 3 χαμηλή επίδοση (less successful 

pupils) σύμφωνα με την επίδοση στα πιο πρόσφατα διαγωνίσματά στα Αγγλικά και τις 

αξιολογήσεις των δασκάλων. Στην έρευνα του Zhang et al. (2008) από τους 18 

συμμετέχοντες οι 9 είχαν υψηλή επίδοση στα Aγγλικά (high proficiency learners) και οι 

υπόλοιποι 9 είχαν χαμηλή επίδοση (low proficiency learners), με βάση την επίδοση στα 

διαγωνίσματα των Αγγλικών ή τις αξιολογήσεις των δασκάλων. Τέλος, στην έρευνα της 

Geladari et al. (2010), οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν με βάση την αναγνωστική επίδοση 

στα Ελληνικά σε δύο ομάδες, μια ομάδα με υψηλή επίδοση και μια με χαμηλή. Από τα 

προηγούμενα συνοψίζεται ότι μόνο οι Jimenez et al. (1995, 1996) χρησιμοποίησαν στην 

έρευνά τους και μονόγλωσσους μαθητές με υψηλή επίδοση για να προβούν σε σύγκριση 

με τους δίγλωσσους (βλ. Πίνακα 4). 

Πίνακας 4 

Μελέτη Γλωσσικό επίπεδο συμμετεχόντων Τύπος διγλωσσίας 
Δίγλωσση 

Εκπαίδευση 

Calero‐Breckheimer & 

Goetz (1993) 

26 μαθητές με ευφράδεια στα Αγγλικά και τα 

Ισπανικά 
- ✓ 

Jiménez, Garcia & 

Pearson (1995) 

1 με υψηλή αναγνωστική επίδοση στα Αγγλικά 

1 με χαμηλή αναγνωστική επίδοση στα 

Αγγλικά 

1 μονόγλωσσος με υψηλή αναγνωστική 

επίδοση στα Αγγλικά 

Παράλληλη ✓ 

Jimenez, Garcia & 

Pearson (1996) 

8 με υψηλή αναγνωστική ικανότητα στα 

Αγγλικά  

3 με οριακή αναγνωστική ικανότητα στα 

Αγγλικά 

3 μονόγλωσσοι με υψηλή αναγνωστική 

ικανότητα στα Αγγλικά 

Παράλληλη & 

Διαδοχική 
8/11 μαθητές 
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Hardin (2001) 

20 με άνω του μετρίου επίδοση στην 

αναγνωστική κατανόηση στα Ισπανικά 

14 με μέση επίδοση στην αναγνωστική 

κατανόηση στα Ισπανικά 

16 με κάτω του μετρίου επίδοση στην 

αναγνωστική κατανόηση στα Ισπανικά 

 

- ✓ 

Rao, Gu, Zhang, Hu 

(2007) 

3 με υψηλή επίδοση στα Αγγλικά 

3 με χαμηλή επίδοση στα Αγγλικά 
Παράλληλη ✓ 

Zhang, Gu, Hu (2008) 
9 με υψηλή επίδοση στα Aγγλικά 

9 με χαμηλή επίδοση στα Αγγλικά 
Παράλληλη ✓ 

Geladari, Griva & 

Mastrothanasis (2010) 

Μαθητές με υψηλή αναγνωστική επίδοση στα 

Ελληνικά 

Μαθητές με χαμηλή αναγνωστική επίδοση στα 

Ελληνικά 

Παράλληλη & 

Διαδοχική - 

 

3.2 Τρόποι συλλογής αποτελεσμάτων 

Για τη συλλογή των αποτελεσμάτων σχεδόν όλοι οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τις 

ίδιες μεθόδους. Ωστόσο, η συλλογή των αποτελεσμάτων για τις στρατηγικές 

αναγνωστικής κατανόησης δεν έγινε και για τις δύο γλώσσες σε όλες τις έρευνες. 

Συγκεκριμένα,  οι Calero‐Breckheimer & Goetz (1993), οι Jiménez et al. (1995, 1996) και 

η Hardin (2001) έλεγξαν τη χρήση στρατηγικών τόσο στη δεύτερη γλώσσα που ήταν τα 

Αγγλικά όσο και στη μητρική, που ήταν τα Ισπανικά. Από την άλλη μεριά, ο Rao et al. 

(2007), o Zhang et al. (2008) και η Geladari et al. (2010) διερεύνησαν τη χρήση 

στρατηγικών μόνο για τη δεύτερη γλώσσα και όχι για τη μητρική. Πέρα από τη χρήση των 

στρατηγικών, ελέγχθηκε πολλές φορές η κατανόηση και η προϋπάρχουσα γνώση. Ωστόσο, 

στην παρούσα έρευνα θα αναφερθούν οι μέθοδοι συλλογής αποτελεσμάτων μόνο για τις 

στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης. 

Οι Calero‐Breckheimer & Goetz (1993) χρησιμοποίησαν λίστα ελέγχου (checklist) 

και συνέντευξη (interview). Ο Jiménez et al. (1995), η Hardin (2001) και η Geladari et al. 
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(2010) έλεγξαν τη χρήση των στρατηγικών μέσω της προφορικής εξωτερίκευσης (think-

aloud) και της συνέντευξης. Τέλος, Jiménez et al (1996), ο Rao et al. (2007) και ο Zhang et 

al. (2008) συνέλεξαν τα αποτελέσματα μόνο μέσω της προφορικής εξωτερίκευσης (βλ. 

Πίνακα 5). 

Πίνακας 5 

Μελέτη 
Γλώσσα Συλλογής 

Αποτελεσμάτων 

Τρόπος Συλλογής 

Αποτελεσμάτων 

Calero‐Breckheimer & Goetz (1993) Ισπανικά (L1) & Αγγλικά (L2) 
Συνέντευξη 

Λίστα Ελέγχου 

Jiménez, Garcia & Pearson (1995) Ισπανικά (L1) & Αγγλικά (L2) 
Προφορική Εξωτερίκευση 

Συνέντευξη 

Jimenez, Garcia & Pearson (1996) Ισπανικά (L1) & Αγγλικά (L2) Προφορική Εξωτερίκευση 

Hardin (2001) Ισπανικά (L1) & Αγγλικά (L2) 

 

Προφορική Εξωτερίκευση 

Συνέντευξη 

 

Rao, Gu, Zhang & Hu (2007) Αγγλικά (L2) 
Προφορική Εξωτερίκευση 

 

Zhang, Gu & Hu (2008) Αγγλικά (L2) Προφορική Εξωτερίκευση 

Geladari, Griva & Mastrothanasis 

(2010) 
Ελληνικά (L2) 

Προφορική Εξωτερίκευση 

Συνέντευξη 

 

3.3 Αποτελέσματα χρήσης στρατηγικών 

Οι Calero‐Breckheimer και Goetz (1993) εξέτασαν τη χρήση στρατηγικών σε 26 

Ισπανόφωνους μαθητές Τρίτης και Τετάρτης Δημοτικού, που είχαν ευφράδεια τόσο στα 

Ισπανικά όσο και στα Αγγλικά. Παρακάτω παρουσιάζονται οι στρατηγικές που 

δηλώθηκαν ότι χρησιμοποιήθηκαν στα κείμενα μέσω της λίστας ελέγχου. Η επιλογή των 

στρατηγικών και η συχνότητα στη χρήση τους στις δύο γλώσσες ήταν σχεδόν η ίδια. 

Ξεκινώντας από τις πιο συχνόχρηστες οι στρατηγικές ήταν οι εξής: συγκέντρωση ή 
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εστίαση προσοχής, αξιοποίηση εικόνων, αντίληψη σχετική με τις προσδοκίες του 

ερευνητή, πρόβλεψη γεγονότων, αναζήτηση λεπτομερειών, σύνοψη, προσαρμογή 

ταχύτητας, ερωτήσεις στον εαυτό, γρήγορη ανάγνωση, επανάληψη ανάγνωσης, 

αξιοποίηση συμφραζομένων, σύνδεση προσωπικών εμπειριών και αναζήτηση βοήθειας. 

Ωστόσο, στη συνέντευξη, δηλώθηκαν πολύ λιγότερες στρατηγικές και στις δύο 

γλώσσες. Εκτός από την επανάληψη ανάγνωσης, την προσαρμογή της ταχύτητας 

ανάγνωσης και τη συγκέντρωση, οι υπόλοιπες στρατηγικές δεν αναφέρθηκαν καθόλου ή 

δηλώθηκαν σε πολύ μικρή συχνότητα. Δύο άλλες στρατηγικές που δηλώθηκαν στη 

συνέντευξη πέρα από αυτές που υπήρχαν στη λίστα ήταν η αποκωδικοποίηση και η 

παράλειψη τμημάτων ή λέξεων του κειμένου. 

Κατά την αξιολόγηση της κατανόησης, φάνηκε ότι οι μαθητές που έκαναν χρήση 

περισσότερων στρατηγικών, είχαν καλύτερη επίδοση στην κατανόηση και στις δύο 

γλώσσες. Επίσης, οι ερευνητές κατέληξαν στο ότι οι μαθητές μπορούν να μεταφέρουν τις 

στρατηγικές από τη μητρική γλώσσα στα Αγγλικά. 

Στην έρευνα των Jiménez, Garcia και Pearson (1995), συμμετείχε ένας μαθητής με 

υψηλή αναγνωστική επίδοση, ένας με χαμηλή αναγνωστική επίδοση και ένας 

μονόγλωσσος μαθητής με υψηλή αναγνωστική επίδοση της Έκτης Τάξης του Δημοτικού. 

Ο πρώτος έδινε ιδιαίτερη σημασία στο λεξιλόγιο για την κατασκευή νοήματος στα κείμενα 

και των δύο γλωσσών- Ισπανικών και Αγγλικών- και έψαχνε για λέξεις με κοινή ρίζα στις 

δύο γλώσσες. Άλλες στρατηγικές που αξιοποίησε σε όλα τα κείμενα ήταν η χρήση 

συμφραζομένων, ο αυτο-έλεγχος, η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, η 

μετάφραση, η επαναδιατύπωση και η σύνοψη. 

O μονόγλωσσος μαθητής αξιοποιούσε την προϋπάρχουσα γνώση του, 

επαναδιατύπωνε σημεία του κειμένου όταν το είχε ανάγκη και οπτικοποιούσε, δηλαδή 

κατασκεύαζε νοητές εικόνες αυτών που διάβαζε. Επίσης, έκανε ερωτήσεις στον εαυτό του, 
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έλεγχε την κατανόησή του και αν δεν έμενε ικανοποιημένος, επαναλάμβανε την ανάγνωση 

και αναδιατύπωνε το νόημα. Τέλος έβγαζε συμπεράσματα και προσπαθούσε να 

αναγνωρίσει τη σημασία των άγνωστων λέξεων ή να ερμηνεύσει εκ νέου αυτές που είχε 

κατανοήσει λανθασμένα. 

Ο μαθητής με τη χαμηλή επίδοση έδινε προσοχή στο λεξιλόγιο, εντόπιζε τις 

άγνωστες λέξεις αλλά δεν επιδίωκε να τις ερμηνεύσει γιατί θεωρούσε το λεξιλόγιο στην 

περίπτωση της διγλωσσίας εμπόδιο για την κατανόηση. Επίσης, στόχος κατά την 

ανάγνωση ήταν να τελειώσει με το ένα κείμενο και να προχωρήσει στο επόμενο. Παρόλο 

που εντόπιζε προβλήματα στην κατανόηση μέσω του ελέγχου, δεν εφάρμοζε στρατηγικές 

για να τα αντιμετωπίσει. Επαναδιατύπωνε το κείμενο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις νέες 

πληροφορίες που προστίθονταν προχωρώντας στην ανάγνωση και έβγαζε συμπεράσματα 

συχνά λανθασμένα. Αυτές τις συμπεριφορές τις υιοθετούσε στα κείμενα και των δύο 

γλωσσών. 

Στην έρευνα των Jiménez, Garcia και Pearson (1996), οι 14 μαθητές Έκτης και 

Εβδόμης Τάξης αποτελούνταν από δίγλωσσους μαθητές με υψηλή και οριακή 

αναγνωστική επίδοση και μονόγλωσσους με υψηλή αναγνωστική επίδοση. Οι δίγλωσσοι 

με υψηλή επίδοση προσδιόριζαν τα προβλήματα που προέκυπταν κατά την αναγνωστική 

κατανόηση και χρησιμοποιούσαν τις εξής μεθόδους για να τα αντιμετωπίσουν: 

ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης, εξαγωγή συμπερασμάτων, ερωτήσεις στον εαυτό, 

αξιοποίηση συμφραζομένων και αυτο-έλεγχος. Επίσης, χρησιμοποιούσαν τις δίγλωσσες 

στρατηγικές της μετάφρασης και αναζήτησης λέξεων με κοινή ρίζα (cognates), κυρίως στα 

Ισπανικά κείμενα. Τέλος, ενώ έκαναν μεταφορά στρατηγικών και γνώσεων μεταξύ των 

δύο γλωσσών, πραγματοποιούσαν πιο συχνά ελέγχους και ενεργοποιούσαν πιο σπάνια την 

προϋπάρχουσα τους γνώση κατά την ανάγνωση των Ισπανικών κειμένων. 
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Από τη άλλη μεριά για τους μαθητές με οριακή επίδοση, η προσέγγιση των 

κειμένων και η ελλιπής και λανθασμένη χρήση των στρατηγικών γινόταν με τον ίδιο 

τρόπο στα κείμενα των δύο γλωσσών. Ενώ εντόπιζαν συχνά τα προβλήματα κατανόησης 

δεν μπορούσαν να βρουν τρόπους να τα λύσουν. Στόχος τους ήταν να ολοκληρώσουν την 

ανάγνωση του κειμένου και όχι να το κατανοήσουν. Επίσης, όταν διεξήγαγαν κάποια 

συμπεράσματα, δεν τα επαναξιολογούσαν με βάση τις νέες πληροφορίες που δέχονταν 

κατά την ανάγνωση του υπόλοιπου κειμένου. Ακόμη, δεν μπορούσαν να μεταφέρουν 

στρατηγικές και γνώσεις που κατείχαν στη μια γλώσσα για τη επίτευξη της αναγνωστικής 

κατανόησης στην άλλη γλώσσα. Τέλος, δεν έκαναν χρήση των δίγλωσσων στρατηγικών 

της μετάφρασης και της εύρεσης λέξεων με κοινή ρίζα στις δύο γλώσσες.  

Οι μονόγλωσσοι μαθητές δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα κατανόησης γιατί τα 

κείμενα δεν τους δυσκόλεψαν. Ωστόσο, όταν χρειάστηκε αξιοποιούσαν την προϋπάρχουσα 

τους γνώση και έβγαζαν συμπεράσματα. Τέλος, αυτό που διέκρινε τους μονόγλωσσους με 

υψηλή επίδοση από τους δίγλωσσους ήταν ότι οι πρώτοι έδιναν σημασία σε λεπτομέρειες 

του κειμένου, ενώ οι δεύτεροι όχι. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανόηση ήταν πιο ακριβής. 

Στην έρευνα της Hardin (2001), συμμετείχαν 20 μαθητές με άνω του μετρίου 

επίδοση στην αναγνωστική κατανόηση, 14 με μέση επίδοση και 16 με κάτω του μετρίου 

επίδοση στην αναγνωστική κατανόηση στα Ισπανικά δίγλωσσοι μαθητές Τετάρτης 

Δημοτικού. Οι πρώτοι και οι δεύτεροι παρουσίασαν παρόμοια συμπεριφορά κατά τη 

χρήση των στρατηγικών στα Ισπανικά κείμενα προσπαθώντας να επιτύχουν συνολική 

εικόνα του κειμένου και κατανόηση, σε αντίθεση με τους τελευταίους που προσέγγιζαν το 

κείμενο μηχανικά και τμηματικά. 

Συγκεκριμένα, οι πρώτοι και οι δεύτεροι προσάρμοζαν την ταχύτητα ανάγνωσης, 

επαναλάμβαναν την ανάγνωση για να βρουν τη σημασία άγνωστων λέξεων με τη βοήθεια 

των συμφραζομένων, έκαναν παράφραση χωρίς δυσκολία και εστίαζαν την προσοχή τους 
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σε σημεία που έκριναν σημαντικά. Επιπλέον, επισήμαναν άγνωστες λέξεις ή σημεία που 

επιβεβαίωναν την κύρια ιδέα του κειμένου και κατασκεύαζαν νοητές εικόνες του 

κειμένου. Όσον αφορά τη χρήση δίγλωσσων στρατηγικών, όπως είναι η μετάφραση και η 

εύρεση λέξεων με κοινή ρίζα στις δύο γλώσσες, φάνηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα όταν διάβαζαν στα Ισπανικά που ήταν η μητρική και κυρίαρχή τους 

γλώσσα, και σε πιο υψηλά επίπεδα όταν διάβαζαν στα Αγγλικά. 

Από την άλλη μεριά, οι μαθητές με χαμηλή επίδοση χρησιμοποιούσαν λιγότερες 

στρατηγικές και με τρόπο που δεν ενίσχυε πάντα την κατανόηση. Για παράδειγμα, 

επαναλάμβαναν την ανάγνωση για να θυμηθούν κάτι και όχι για να συνδέσουν σημεία του 

κειμένου. Αύξαναν την ταχύτητα ανάγνωσης ή προσπερνούσαν δύσκολα σημεία του 

κειμένου χωρίς να επιστρέφουν μετά. Τέλος, όχι μόνο οι τελευταίοι αλλά όλοι, 

χρησιμοποίησαν τις στρατηγικές της ενεργοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης και της 

πρόβλεψης σε χαμηλότερα επίπεδα. 

Οι αναγνώστες και των τριών ομάδων, μετέφεραν τη χρήση σχεδόν όλων των 

στρατηγικών από τα Ισπανικά στα Αγγλικά. Μάλιστα, κάποιες φορές η χρήση τους στα 

Αγγλικά ήταν μεγαλύτερη. Οι δίγλωσσες στρατηγικές αξιοποιήθηκαν από όλους τους 

αναγνώστες περισσότερο στα Αγγλικά κείμενα. 

Η έρευνα των Rao, Gu, Zhang, Hu (2007) είχε ως πληθυσμό 6 μαθητές της Έκτης 

Δημοτικού. Οι 3 μαθητές που είχαν υψηλή επίδοση στα Αγγλικά χρησιμοποιούσαν τις 

εξής στρατηγικές: ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, πρόβλεψη επερχόμενων 

πληροφοριών, εικασία σημασίας άγνωστων λέξεων με βάση τα συμφραζόμενα, αναζήτηση 

λογικών συνδέσεων σημείων του κειμένου, έλεγχο κατανόησης και κριτική σκέψη όσων 

παρουσιάζονταν στο κείμενο. 

Από την άλλη μεριά, οι μαθητές με χαμηλή επίδοση στα Αγγλικά εστίαζαν κυρίως 

σε μεμονωμένα σημεία του κειμένου, σε συγκεκριμένες λέξεις και όχι στο κείμενο ως 



[47] 
 

σύνολο. Χρησιμοποιούσαν στρατηγικές ακριβώς για μεμονωμένες περιπτώσεις, 

επιφανειακά, οι οποίες ήταν οι εξής: παράφραση, επανάληψη ανάγνωσης και ερωτήσεις 

στον εαυτό για περιορισμένα σημεία του κειμένου. Η στρατηγική βαθύτερου επιπέδου που 

εφάρμοζαν ήταν η διεξαγωγή συμπερασμάτων. 

Οι Zhang, Gu, Hu (2008) πραγματοποίησαν την έρευνά τους με 18 μαθητές 

Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού. Από τους 18 μαθητές οι 9 ήταν δίγλωσσοι 

μαθητές με υψηλή επίδοση στα Αγγλικά και 9 με χαμηλή επίδοση. 

Οι μαθητές με υψηλή επίδοση χρησιμοποιούσαν μεταγνωστικές στρατηγικές όπως 

ο σχεδιασμός, η αξιολόγηση και η πρωτοβουλία πιο συχνά από τους μαθητές χαμηλής 

ικανότητας. Επίσης, αξιοποιούσαν τις στρατηγικές της διεξαγωγής συμπερασμάτων και 

της πρόβλεψης, ενώ οι μαθητές με χαμηλή επίδοση έδιναν βάση στην αποκωδικοποίηση 

λέξεων, προσπερνούσαν σημεία που τους δυσκόλευαν και έκαναν εικασίες, προβλέψεις 

και έβγαζαν συμπεράσματα χωρίς να στηρίζονται στα συμφραζόμενα. Οι μαθητές με 

υψηλή επίδοση συνέδεαν το κείμενο με την προϋπάρχουσα εμπειρία τους ή 

ενεργοποιούσαν τις γλωσσικές ικανότητες για να βρουν τη σημασία των άγνωστων λέξεων 

ή για να βγάλουν συμπεράσματα, κάτι που η άλλη ομάδα δεν έκανε είτε επειδή δεν 

αναγνώριζε τη συμβολή του στην κατανόηση, είτε επειδή δεν μπορούσε. Και οι δύο 

ομάδες ζητούσαν βοήθεια, ωστόσο, τα προβλήματα που τους οδηγούσαν σε αυτό διέφεραν 

ποιοτικά.  

Στην έρευνα των Geladari, Griva και Mastrothanasis (2010), συμμετείχαν 10 

μαθητές με υψηλή αναγνωστική επίδοση στα Ελληνικά και 22 μαθητές με χαμηλή 

επίδοση. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνταν από τους πρώτους ήταν οι εξής: γρήγορη 

ανάγνωση για κατανόηση βασικής ιδέας, γρήγορος έλεγχος για εντοπισμό συγκεκριμένου 

σημείου του κειμένου, υπογράμμιση ή επισήμανση άγνωστων λέξεων, μετάφραση, 

ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, επανάληψη ανάγνωσης, ερμηνεία λέξης ή φράσης 
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μέσω των συμφραζομένων ή μέσω της διάσπασής τους σε κομμάτια, και πιο σπάνια 

εύρεσης της λέξης στο λεξικό. 

Οι περισσότερες στρατηγικές που προαναφέρθηκαν χρησιμοποιήθηκαν από 

ελάχιστους μαθητές με χαμηλή επίδοση ή και από κανέναν. Ωστόσο, οι στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από αυτούς ήταν: η μετάφραση, η επανάληψη της 

ανάγνωσης, η υπογράμμιση και επισήμανση των αγνώστων λέξεων και η ερμηνεία των 

αγνώστων λέξεων και φράσεων μέσω της διάσπασής τους σε μικρότερα κομμάτια. 

Επίσης, οι Geladari, Griva και Mastrothanasis (2010), είχαν διαχωρίσει τον 

πληθυσμό σε αυτούς που ανήκαν στον διαδοχικό τύπο διγλωσσίας και αυτούς που ανήκαν 

στον παράλληλο τύπο και προέβησαν σε σύγκρισή τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στη χρήση στρατηγικών μεταξύ των μαθητών που 

ανήκαν στους δύο τύπους διγλωσσίας. Συγκεκριμένα, όσοι μαθητές γεννήθηκαν στην 

Ελλάδα και ανήκαν στην παράλληλη διγλωσσία χρησιμοποιούσαν μεγαλύτερο αριθμό 

στρατηγικών από τους μαθητές που ήρθαν ως μετανάστες στην Ελλάδα και διδάχθηκαν τα 

Ελληνικά μετά την ηλικία των 8. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν οι δύο κατηγορίες 

μαθητών διέφεραν και στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα. Οι πρώτοι προσέγγιζαν το 

κείμενο ολιστικά για τη διεξαγωγή νοήματος, ενώ οι δεύτεροι χρησιμοποιούσαν 

στρατηγικές τοπικά για την προσέγγιση μεμονωμένων λέξεων και φράσεων. Οι ερευνητές 

αναφέρουν συγκεκριμένα ότι οι πρώτοι χρησιμοποίησαν σε μεγαλύτερο βαθμό και πιο 

αποτελεσματικά από τους δεύτερους τις εξής στρατηγικές: έλεγχο για την εύρεση 

συγκεκριμένης πληροφορίας, επανάληψη ανάγνωσης, έλεγχος κατανόησης και αυτο-

διόρθωση. 
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Κεφάλαιο 4ο 

 Συζήτηση- Συμπεράσματα-Περιορισμοί-Προτάσεις 

4.1 Συζήτηση 

Η μελέτη όλων των ερευνών που επιλέχθηκαν με βάση τα κριτήρια, έδειξε ότι 

χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί όροι για τον χαρακτηρισμό των μαθητών μετά την 

αξιολόγηση της επίδοσης τους. Οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν στις έρευνες ήταν οι εξής: 

fluent speakers, successful readers, non-successful readers, marginally successful readers, 

successful pupils, less successful pupils, able students, average students, less able students, 

high proficiency learners, low proficiency learners, more competent readers, less 

competent readers. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι όροι αυτοί δεν χαρακτηρίζουν την επίδοση 

αλλά τους ίδιους τους μαθητές. Κάτι τέτοιο δεν είναι παιδαγωγικά αποδεκτό, όπως 

αποδεκτός δεν είναι ο όρος «αυτιστικός μαθητής» αλλά αντί αυτού λέγεται «ο μαθητής με 

αυτισμό». Συνεπώς, η πεποίθηση ότι δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ο μαθητής γιατί στην 

πραγματικότητα μπορεί να στιγματίζεται, οδήγησε στην απαλοιφή όλων των παραπάνω 

όρων. Αντί αυτών, σε όλο το ερευνητικό μέρος χρησιμοποιήθηκε ό όρος «μαθητής με 

υψηλή αναγνωστική επίδοση» ή αντίστοιχα «με χαμηλή», παρόλο που δεν ταυτιζόταν με 

τον όρο της εκάστοτε έρευνας. Αυτό το θέμα απασχολεί ήδη μεγάλο μέρος της 

επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, ότι, δηλαδή, τα αποτελέσματα των 

αξιολογήσεων πρέπει να οδηγούν σε χαρακτηρισμό της μαθησιακής συμπεριφοράς και όχι 

των ίδιων των μαθητών. 

Κάποιες παρατηρήσεις που αφορούν συγκεκριμένες έρευνες θα αναλυθούν στη 

συνέχεια. Αρχικά, στην έρευνα των Calero‐Breckheimer και Goetz (1993), οι μαθητές 

δήλωσαν ότι κάνουν χρήση πληθώρας στρατηγικών, ενώ στη συνέντευξη δηλώθηκαν πολύ 

λιγότερες στρατηγικές και στις δύο γλώσσες. Η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι στη λίστα 

ελέγχου, οι στρατηγικές παρουσιάζονται στους μαθητές, ενώ στη συνέντευξη πρέπει οι 
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ίδιοι οι μαθητές να τις ανακαλέσουν. Αυτή η διαπίστωση, δημιουργεί μερικά ερωτήματα 

για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων σχετικά με την πραγματική χρήση των 

στρατηγικών που αναφέρθηκαν.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι στρατηγικές που δηλώθηκαν ήταν σχεδόν οι ίδιες 

για τις δύο γλώσσες. Σε γενικές γραμμές, αναμένεται να γίνεται χρήση περισσότερων και 

ποιοτικότερων στρατηγικών στην κυρίαρχη γλώσσα. Ωστόσο, στην περίπτωση της 

συγκεκριμένης έρευνας, οι μαθητές είχαν εξίσου καλή επίδοση και στις δύο γλώσσες, για 

αυτό και έδειξαν ίδια συμπεριφορά κατά τη χρήση των στρατηγικών και στις δύο γλώσσες. 

Τόσο μέσω της λίστας ελέγχου, όσο και μέσω της συνέντευξης επιβεβαιώθηκε ότι 

οι αναγνώστες με υψηλή επίδοση μπορούν να κάνουν χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης και να επιτύχουν τη διαγλωσσική μεταφορά των στρατηγικών. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν τη μεταγνωστική στρατηγική της 

συγκέντρωσης και της εστίασης της προσοχής, και όπως έχει προαναφερθεί, για τη χρήση 

τους απαιτείται υψηλή νοητική διεργασία (Μαστροθανάσης, 2019), κάτι το οποίο ως 

αναγνώστες με υψηλή επίδοση μπόρεσαν να επιδείξουν. Μάλιστα, επιβεβαιώνεται η θέση 

των Block (1986), Anderson (1991), Cohen (1998, 2003), Zhang (2001) και Chamot 

(2005) όπως αναφέρουν οι Zhang et al. (2008), ότι οι αναγνώστες με υψηλή επίδοση 

συντονίζουν τις στρατηγικές τους με τη μεταγνωστική γνώση. 

Στη συνέχεια, μόνο στη λίστα ελέγχου, δήλωσαν ότι σύνδεσαν τις προσωπικές τους 

εμπειρίες με την ανάγνωση των κειμένων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η χρήση της 

προϋπάρχουσας εμπειρίας και γνώσης γίνεται από τους αναγνώστες με υψηλή ικανότητα 

(Brantmeier, 2004) και υποδηλώνει ότι η ανάγνωση επιτυγχάνεται με τον τρόπο που 

επεξηγεί το Καθοδικό μοντέλο. Ο Ngabut (2015), επιβεβαιώνει το εύρημα της έρευνάς 

μας, ότι δηλαδή, οι αναγνώστες με υψηλή επίδοση μπορούν να ανταποκριθούν στην 
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διαδικασία της αναγνωστικής κατανόησης με βάση το Καθοδικό μοντέλο, αξιοποιώντας 

την προϋπάρχουσα γνώση τους. 

Επίσης, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αναγνώστες μπόρεσαν να 

επιτύχουν μεταφορά των στρατηγικών από τη μητρική τους γλώσσα στη δεύτερη. Αυτό το 

εύρημα συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι η μεταφορά 

επιτυγχάνεται α) από τη μητρική προς τη δεύτερη (Koda, 2008) και β) από την κυρίαρχη 

γλώσσα προς τη λιγότερο ανεπτυγμένη (Chung, Chen & Deacon, 2017 Pasquarella, Chen, 

Lam, Luo & Ramirez, 2011 Wang, Cheng & Chen, 2006a Wang, Park & Lee, 2006b 

Zhang, Koda & Sun, 2014). Επίσης, οι Miramontes και Commins (1989) και Pressley, 

Goodchild, Fleet, Zajchowski και Evans (1989) (όπως αναφέρεται σε Jimenez, Garcia & 

Pearson, 1996) Wenden’s (1999) και Zhang (2010a) (όπως αναφέρεται σε Aghaie & 

Zhang, 2012) και Koda (2008) υποστηρίζουν ότι αν οι στρατηγικές έχουν αυτοματοποιηθεί 

και χρησιμοποιούνται συνειδητά, τότε μπορούν να μεταφερθούν. Στην περίπτωση της 

παρούσας έρευνας, οι αναγνώστες ήταν ευφράδεις ομιλητές, συνεπώς υπάρχει η 

περίπτωση να τις αυτοματοποίησαν και να τις χρησιμοποιούσαν συνειδητά, και αυτό να 

ήταν ένας ακόμη παράγοντας που πέτυχαν τη μεταφορά. 

Όσον αφορά την επόμενη έρευνα, των Jiménez, Garcia και Pearson (1995), 

επιβεβαιώνεται πάλι το προηγούμενο εύρημα, ότι δηλαδή, οι μαθητές με υψηλή 

αναγνωστική επίδοση χρησιμοποιούν μεταγνωστικές στρατηγικές. Έτσι και στην έρευνά 

τους, οι 2 μαθητές χρησιμοποίησαν μεταγνωστικές στρατηγικές, επιτυγχάνοντας καλά 

αποτελέσματα στην κατανόηση των κειμένων.  

Μέσω της έρευνας τους, επίσης, προέκυψε ότι ο μαθητής με υψηλή αναγνωστική 

επίδοση έδινε ιδιαίτερη έμφαση στο λεξιλόγιο κατά την ανάγνωση. Ωστόσο, σύμφωνα με 

το Καθοδικό Μοντέλο, ένας καλός αναγνώστης δεν στηρίζεται στο λεξιλόγιο αλλά έχει 

την ικανότητα να αγνοεί και ολόκληρα τμήματα του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη μόνο 
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τις ελάχιστες λέξεις που επαρκούν για την κατανόηση του κειμένου (Cruz & Escudero, 

2012). Άρα, αντίθετα με τη θέση του Καθοδικό Μοντέλου, αποδείχθηκε ότι ο μαθητής με 

υψηλή επίδοση μπορεί να αφιερώσει χρόνο και κόπο στην ενασχόλησή του με το 

λεξιλόγιο, χωρίς να εμποδίζεται η χρήση άλλων στρατηγικών. Βέβαια, αν λάβουμε υπόψη 

το Αλληλεπιδραστικό Μοντέλο, τότε γίνεται αντιληπτό και επιβεβαιώνεται το εύρημα των 

Jiménez, Garcia και Pearson (1995), ότι ο συνδυασμός ακριβούς αποκωδικοποίησης και 

σύνδεσης της προϋπάρχουσας γνώσης με στοιχεία του κειμένου, οδηγεί στην επιτυχημένη 

κατανόησή του (Eskey, 1997, όπως αναφέρεται στο Babashamsi et al., 2013). Εκτός, 

αυτού η ενασχόληση του συγκεκριμένου μαθητή με το λεξιλόγιο, δεν περιοριζόταν στην 

ακριβή αποκωδικοποίηση, αλλά συμπεριλάμβανε τη χρήση στρατηγικών όπως η εύρεση 

λέξεων που έχουν κοινή ρίζα στις δύο γλώσσες, συμβάλλοντας, με αυτόν τον τρόπο, στην 

αποτελεσματική κατανόηση.  

Μέσω της επόμενης έρευνας, των Jiménez, Garcia και Pearson (1996), 

επιβεβαιώνονται για άλλη μια φορά τα προηγούμενα ευρήματα. Ότι οι μαθητές με υψηλή 

αναγνωστική επίδοση εφάρμοζαν μεταγνωστικές στρατηγικές και ενεργοποιούσαν την 

προϋπάρχουσα τους γνώση, γεγονός που δείχνει ότι συμπεριφέρονται ακολουθώντας το 

Καθοδικό και όχι το Φωνολογικό Μοντέλο. Ενδεχομένως να είχαν και αναγνωστική 

ευφράδεια, οπότε συνεπάγεται ότι το Αλληλεπιδραστικό Μοντέλο εξηγεί πιο καλά την 

αναγνωστική συμπεριφορά των συγκεκριμένων μαθητών.  

Μέσω της αναφερόμενης έρευνας, προέκυψε πάλι ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές 

επιτύγχαναν μεταφορά των στρατηγικών μεταξύ των δύο γλωσσών. Η χρήση των 

δίγλωσσων στρατηγικών της μετάφρασης και της εύρεσης λέξεων με κοινή ρίζα στις δύο 

γλώσσες, όμως, έγινε κυρίως για τα Ισπανικά κείμενα. Αυτό δικαιολογείται αν ληφθεί 

υπόψη ότι τα Ισπανικά ήταν η ασθενής τους γλώσσα. Επομένως, οι μαθητές ένοιωσαν την 

ανάγκη να τις εφαρμόσουν όταν αντιμετώπισαν δυσκολίες στην ανάγνωση. 
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Από την άλλη μεριά, οι μαθητές με χαμηλή επίδοση εφάρμοσαν ελλιπώς ή 

λανθασμένα κάποιες στρατηγικές. Ο Afflerbach et al. (2008), τονίζει ότι πολλές φορές οι 

μαθητές επιλέγουν λανθασμένες στρατηγικές που δεν ενισχύουν την κατανόηση. Επίσης, 

όπως προέκυψε και από τις υπόλοιπες έρευνες, οι μαθητές με χαμηλή επίδοση 

χρησιμοποιούσαν πιο επιφανειακές στρατηγικές χαμηλότερου επιπέδου. Πολλοί ερευνητές 

όπως οι Goddard και Sendi (2008) επιβεβαιώνουν αυτό το εύρημα. Το χαρακτηριστικό 

παράδειγμα που αναφέρει ο Afflerbach et al. (2008) και που ταυτίζεται με τη συμπεριφορά 

των μαθητών της έρευνας είναι ότι οι τελευταίοι αυξάνουν την ταχύτητα ανάγνωσης όχι 

όμως για να προσπεράσουν ασήμαντα κομμάτια αλλά για να ολοκληρώσουν την 

ανάγνωση πριν από τους συμμαθητές τους, γεγονός που οδηγεί στην αποτυχία 

κατανόησης.  

Στην έρευνα της Hardin (2001) οι μαθητές -όλοι φοιτούσαν στην Τετάρτη 

Δημοτικού-  ανεξαρτήτως επίδοσης χρησιμοποίησαν τις στρατηγικές της ενεργοποίησης 

της προϋπάρχουσας γνώσης και της πρόβλεψης σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες στρατηγικές. Το ίδιο συνέβη και στις έρευνες των Calero‐Breckheimer και 

Goetz (1993) και Zhang, Gu, Hu (2008), όπου οι μαθητές φοιτούσαν στην Τρίτη και 

Τετάρτη και στην Τετάρτη Δημοτικού αντίστοιχα. Οι Calero‐Breckheimer και Goetz 

(1993) παρατήρησαν ότι η σύνδεση των προσωπικών εμπειριών χρησιμοποιήθηκε 

λιγότερο ως στρατηγική κατά την ανάγνωση, ενώ οι Zhang, Gu, Hu (2008) παρατήρησαν 

μειωμένη χρήση της στρατηγικής της πρόβλεψης. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι 

οι μαθητές που φοιτούν στις μεσαίες τάξεις του Δημοτικού χρησιμοποιούν λιγότερο τις εν 

λόγω στρατηγικές από τους μεγαλύτερους μαθητές ή σε σχέση με τις υπόλοιπες 

στρατηγικές ακριβώς επειδή ακόμα δεν έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες στην ανάγνωση 

που στοχεύουν στην προσέγγιση του κειμένου ως σύνολο αλλά κάνουν χρήση πιο 

επιφανειακών στρατηγικών. Ωστόσο, και στις τρεις έρευνες η μειωμένη χρήση των 
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συγκεκριμένων στρατηγικών δεν είναι στατιστικά σημαντική. Επομένως, η φοίτηση σε 

μικρότερη τάξη του Δημοτικού δεν φαίνεται να επηρεάζει άμεσα και έντονα τη χρήση των 

δύο συγκεκριμένων στρατηγικών από τους μαθητές με υψηλή επίδοση. 

4.2 Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να ερευνήσει τις στρατηγικές αναγνωστικής 

κατανόησης που χρησιμοποιούν οι δίγλωσσοι μαθητές και να αναδείξει αυτές, τις οποίες 

χρησιμοποιούν οι μαθητές με υψηλή αναγνωστική επίδοση, ώστε να αξιοποιηθούν από 

τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία των δίγλωσσων μαθητών. Για την προσέγγιση αυτού 

του σκοπού τέθηκαν οι εξής στόχοι: η εξέταση των διαφοροποιήσεων μεταξύ δίγλωσσων 

μαθητών με υψηλή και χαμηλή αναγνωστική επίδοση ως προς τη χρήση στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης, η διερεύνηση της ενδεχόμενης διαφοροποίησης στη χρήση 

των στρατηγικών κατανόησης που χρησιμοποιούν οι δίγλωσσοι μαθητές κατά την 

ανάγνωση στη μητρική και τη δεύτερη γλώσσα και τέλος, η διερεύνηση ενδεχόμενης 

επιρροής του τύπου της διγλωσσίας (παράλληλη, διαδοχική) στη χρήση στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης. 

Μέσω του πρώτου στόχου που ήταν η εξέταση των διαφοροποιήσεων, προέκυψε 

ότι οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές με υψηλή και χαμηλή αναγνωστική 

επίδοση διαφέρουν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Συγκεκριμένα, οι πρώτοι κάνουν 

χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών, ενώ οι δεύτεροι τις χρησιμοποιούν ελάχιστα ή 

καθόλου, παρεμποδίζοντας έτσι την αναγνωστική κατανόηση, αφού μέσω των 

μεταγνωστικών στρατηγικών εξασφαλίζεται η σωστή χρήση των γνωστικών 

(Μαστροθανάσης, 2019) και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους (Αhmadi, Ismail 

& Abdullah, 2013). Ακόμη και οι γνωστικές στρατηγικές χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο 

εύρος και πιο αποτελεσματικά από τους πρώτους. Οι μαθητές με χαμηλή επίδοση κάνουν 

χρήση πιο επιφανειακών στρατηγικών, προσεγγίζοντας λέξεις ή τμήματα του κειμένου 



[55] 
 

μεμονωμένα και όχι το κείμενο συνολικά. Τέλος, η αξιοποίηση κοινωνικών στρατηγικών 

από τους μαθητές με χαμηλή επίδοση, όπως η αναζήτηση βοήθειας, δεν ενισχύει επαρκώς 

την κατανόηση γιατί γίνεται με τη μορφή άστοχων ερωτήσεων. 

Ο δεύτερος στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της ενδεχόμενης 

διαφοροποίησης στη χρήση των στρατηγικών κατανόησης που χρησιμοποιούν οι 

δίγλωσσοι μαθητές κατά την ανάγνωση στη μητρική και τη δεύτερη γλώσσα. Οι έρευνες 

που μελέτησαν τη συγκεκριμένη διαφοροποίηση ήταν 4. Στην έρευνα των Calero-

Breckheimer και Goetz (1993) που αξιολογήθηκε η χρήση των στρατηγικών τόσο στα 

Ισπανικά, δηλαδή τη μητρική γλώσσα, όσο και στα Αγγλικά, φάνηκε ότι οι μαθητές 

χρησιμοποίησαν τις ίδιες στρατηγικές με τον ίδιο τρόπο στις δύο γλώσσες. Κατάφερναν, 

δηλαδή να επιτύχουν μεταφορά των στρατηγικών από τη μια γλώσσα στην άλλη. Πρέπει, 

όμως, να τονιστεί ότι όλοι οι μαθητές ήταν ευφράδεις ομιλητές και των δύο γλωσσών. 

Στην έρευνα των Jiménez, Garcia και Pearson (1995), η διαφοροποίηση της χρήσης 

των στρατηγικών στις δύο γλώσσες ερευνήθηκε για τους 2 δίγλωσσους μαθητές. Ο 

μαθητής με υψηλή επίδοση χρησιμοποίησε με αποτελεσματικότητα στρατηγικές 

κατανόησης στα κείμενα και των δύο γλωσσών με τον ίδιο τρόπο. Από την άλλη μεριά, ο 

μαθητής με χαμηλή επίδοση έκανε λανθασμένη ή ελλιπή χρήση των στρατηγικών τόσο 

στη μητρική του γλώσσα, όσο και στα Αγγλικά. 

Στην έρευνα των Jiménez, Garcia και Pearson (1996), επιβεβαιώθηκε ότι ίσχυσε 

στις προηγούμενες έρευνες. Ότι, δηλαδή, οι μαθητές με υψηλή επίδοση έκαναν μεταφορά 

των στρατηγικών από τη μια γλώσσα στην άλλη, ενώ οι μαθητές με χαμηλή επίδοση δεν 

πέτυχαν τη μεταφορά όσων στρατηγικών χρησιμοποιούσαν στην εκάστοτε γλώσσα. 

Συγκεκριμένα, οι πρώτοι μετέφεραν στρατηγικές και γνώσεις μεταξύ των δύο γλωσσών, 

αλλά πραγματοποιούσαν πιο συχνά ελέγχους και ενεργοποιούσαν πιο σπάνια την 

προϋπάρχουσα τους γνώση κατά την ανάγνωση των Ισπανικών κειμένων. Επίσης, έκαναν 
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μετάφραση και έβρισκαν λέξεις με κοινή ρίζα στις δύο γλώσσες, κυρίως κατά την 

ανάγνωση των Ισπανικών κειμένων. Ο λόγος της διαφοροποίησης των δίγλωσσων 

στρατηγικών στις δύο γλώσσες ήταν ότι τα Ισπανικά αποτελούσαν την ασθενή τους 

γλώσσα. 

Η τελευταία έρευνα που αξιολόγησε τη διαφοροποίηση στις δύο γλώσσες ήταν της 

Hardin (2001). Σε αντίθεση με τις προηγούμενες έρευνες, μεταφορά των στρατηγικών από 

την κυρίαρχη στην ασθενή γλώσσα δεν έκαναν μόνο οι μαθητές με άνω του μετρίου 

επίδοση αλλά και αυτοί με μέση επίδοση και κάτω του μετρίου. Μάλιστα, κάποιες φορές η 

χρήση τους στα Αγγλικά -την ασθενή τους γλώσσα- ήταν μεγαλύτερη. Οι δίγλωσσες 

στρατηγικές αξιοποιήθηκαν από όλους τους μαθητές περισσότερο στα Αγγλικά κείμενα. Ο 

λόγος ταυτίζεται με αυτόν της προηγούμενης έρευνας, ότι δηλαδή, τα Αγγλικά ήταν η 

ασθενής τους γλώσσα, και έκαναν τη χρήση των στρατηγικών για να αντισταθμίσουν τις 

δυσκολίες τους. 

Επομένως, όσον αφορά τον δεύτερο στόχο της έρευνας, προκύπτει ότι οι μαθητές 

με υψηλή επίδοση μεταφέρουν στρατηγικές από τη μια γλώσσα στην άλλη, κάνουν 

δηλαδή ίδια χρήση και στις δύο γλώσσες, τη μητρική και τη δεύτερη. Μάλιστα, πρέπει να 

σημειωθεί ότι μόνο στη μια από τις τέσσερις έρευνες οι μαθητές αξιολογήθηκαν εκ των 

προτέρων με υψηλή επίδοση και για τις δύο γλώσσες. Στις άλλες τρεις έρευνες, η 

αξιολόγηση έγινε μόνο για τη μια γλώσσα, άρα δεν συνεπάγεται ότι είχαν υψηλή επίδοση 

και στις δύο, ωστόσο με βάση τα αποτελέσματα, μετέφεραν και έκαναν χρήση των 

στρατηγικών και στις δύο γλώσσες. 

 Από την άλλη μεριά, οι μαθητές με χαμηλή επίδοση χρησιμοποιούν λανθασμένα ή 

ελλιπώς τις στρατηγικές που γνωρίζουν και δεν κάνουν μεταφορά όσων ξέρουν από τη μια 

γλώσσα στην άλλη. Αυτά τα συμπεράσματα προκύπτουν από τις τρεις πρώτες έρευνες. Η 

τελευταία έρευνα, παρουσιάζει τους μαθητές να μεταφέρουν τις στρατηγικές τους και 
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μάλιστα να τις χρησιμοποιούν περισσότερο στην ασθενή τους γλώσσα, τα Αγγλικά, κάτι 

το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα προηγούμενα ευρήματα. 

Ο τρίτος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η ενδεχόμενη επιρροή 

του τύπου της διγλωσσίας (παράλληλη, διαδοχική) στη χρήση στρατηγικών αναγνωστικής 

κατανόησης. Από όλες τις έρευνες μόνο αυτή των Geladari, Griva και Mastrothanasis 

(2010) είχε πληθυσμό που ανήκε και στους δύο τύπους διγλωσσίας και προέβη σε 

σύγκρισή τους όσον αφορά τη χρήση στρατηγικών. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στη χρήση 

στρατηγικών μεταξύ των μαθητών που ανήκαν στους δύο τύπους διγλωσσίας. 

Συγκεκριμένα, όσοι μαθητές γεννήθηκαν στην Ελλάδα και ανήκαν στην παράλληλη 

διγλωσσία χρησιμοποιούσαν μεγαλύτερο αριθμό στρατηγικών από τους μαθητές που 

ήρθαν ως μετανάστες στην Ελλάδα και διδάχθηκαν τα Ελληνικά μετά την ηλικία των 8. Οι 

στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν οι δύο κατηγορίες μαθητών διέφεραν και στην 

ποσότητα αλλά και στην ποιότητα. Οι πρώτοι προσέγγιζαν το κείμενο ολιστικά για τη 

διεξαγωγή νοήματος, ενώ οι δεύτεροι χρησιμοποιούσαν στρατηγικές τοπικά για την 

προσέγγιση μεμονωμένων λέξεων και φράσεων. Επομένως, ο τύπος της διγλωσσίας 

φαίνεται να επηρεάζει την επίδοση και τη χρήση των στρατηγικών. 

4.3 Περιορισμοί 

Το περιορισμένο δείγμα ερευνών που συλλέχθηκε δεν επιτρέπει τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων. Μάλιστα, οι περισσότερες έρευνες είχαν πληθυσμό με μητρική γλώσσα 

τα Ισπανικά και μόνο μια έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Επομένως, η 

αναγνωστική συμπεριφορά των μεταναστών μαθητών στην Ελλάδα είναι πιθανό να 

διαφέρει από αυτή των περισσότερων ερευνών, καθώς συνήθως οι μητρικές τους γλώσσες 

δεν είναι τα Ισπανικά. Επίσης, οι έρευνες που βρέθηκαν πραγματοποιήθηκαν πριν 27 

χρόνια έως και πριν 10 χρόνια. Οι σχετικές νεότερες έρευνες που βρέθηκαν δεν 
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ανταποκρίνονταν σε όλα τα κριτήρια επιλογής βιβλιογραφίας. Συνεπώς, ένας ακόμη 

περιορισμός είναι ότι δεν ελέγχθηκαν σύγχρονες έρευνες με μαθητές που φοιτούν στα 

σημερινά σχολεία με τα σημερινά προγράμματα δίγλωσσης και τυπικής διδασκαλίας. 

Τέλος, κάποιες έρευνες είχαν πολύ μικρό πληθυσμό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

γενικευτούν τα αποτελέσματά τους. 

4.4 Προτάσεις 

Η ολοένα αυξανόμενη είσοδος στην Ελλάδα οικονομικών μεταναστών και 

προσφύγων καθιστά αναγκαία την αδιάκοπη προσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και 

πρακτικής μέσα στην τάξη για τη ομαλή ένταξη, την ανταπόκρισή στο εκπαιδευτικό 

σύστημα και την ακαδημαϊκή επιτυχία αυτών των μαθητών. Προϋπόθεση και θεμέλιο για 

την ακαδημαϊκή επιτυχία είναι ο κάθε μαθητής να μάθει να κατανοεί όσα αποκωδικοποιεί 

μέσω της ανάγνωσης. Οι προτάσεις για την άμεση ή έμμεση επίτευξη όσων 

προαναφέρθηκαν είναι οι εξής: Πρώτον, να ενταχθεί η διδασκαλία των στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, δεύτερον να 

σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης εν ενεργεία δασκάλων στις 

στρατηγικές για δίγλωσσους μαθητές και μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τρίτον, 

να ενταχθούν μαθήματα διδασκαλίας στρατηγικών στα προγράμματα σπουδών των 

παιδαγωγικών πανεπιστημιακών τμημάτων και τέλος να ενταχθεί η διδασκαλία των 

στρατηγικών στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης των φοιτητών των παιδαγωγικών 

σχολών. Βέβαια, για την προσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής και τον 

σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων πρέπει πρώτα να διερευνηθούν οι ανάγκες και οι 

μαθησιακές συμπεριφορές των δίγλωσσων μαθητών που βρίσκονται στην Ελλάδα. 

Επομένως, πρέπει να διεξαχθούν ελληνικές έρευνες για να αποτελέσουν άμεσα βοήθημα 

των δασκάλων και έναυσμα για τις τροποποιήσεις στα εκπαιδευτικά προγράμματα.  
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